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Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
 3692 6 geodézia, kartografia a kataster 
Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia  4 roky 
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Vyučovací jazyk  slovenský  
Druh školy  štátna 
Dátum schválenia ŠkVP  30. august 2008 
Miesto vydania  SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 

Košice 
Platnos ť ŠkVP 01. september 2008 začínajúc prvým ročníkom 
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Telefón  Fax e-mail  Iné 

Ing. Michal 
Mitrik, PhD. 

Riaditeľ  055/6325412 055/6320026 spsstage@spssagke.edu.sk www.stavke.sk 

RNDr. Martina 
Semešiová  
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riaditeľa pre 
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predmety 
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Ing. Eva 
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odborné 
predmety 
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Mgr.  Renáta 
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poradkyňa  

055/6325411 055/6320026  www.stavke. sk 

Katarína 
Timková 
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055/6325411 055/6320026  www.stavke. sk 

 

Zriaďovate ľ:  
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Odbor školstva  
Námestie maratónu mieru 
041 66 Košice 
 

 

 

Košice, 31. 8. 2012              Ing. Michal Mitrik, PhD. 

              riaditeľ školy  
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Názov a adresa školy  Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 

Lermontovova1, 040 01 Košice 
Názov školského vzdelávacieho programu  Stavby, pozemky a ich manažment 
Kód a názov ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
 3692 6 geodézia, kartografia a kataster 
Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia  4 roky 
Forma štúdia  denná 

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdeláva cieho programu : 

 
Platnos ť ŠkVP 
Dátum  

Revidovanie ŠkVP  
Dátum  

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a  pod.  

01. 09. 2008   
 24.8.2009 Zmena disponibilných hodín – 1 hodina presunutá 

z telesnej výchovy z 1.ročníka do 1. cudzieho jazyka 
v 3.ročníku, 1 hodina presunutá z telesnej výchovy 
z 2.ročníka do matematiky 2.ročníka. 

 24.8.2009 Zmena názvu predmetov : 
Náuka o spoločnosti na Občianska náuka 
Informatika na Aplikovaná informatika 

 24.8.2009 Zmena názvu zamerania – pozemné stavby na 
pozemné staviteľstvo 

 24.8.2009 Zmena kódu zamerania stavebný manažment z 02 na 
10 

01.09.2009   
 27.8.2010 - úpravy ŠkVP v zmysle platných právnych noriem, 

- ako 2. cudzí jazyk pribudol Ruský jazyk 
- zmena názvu vyuč.predmetu Telesná výchova na     
Telesná a športová výchova – len pre 1. ročník 
- zmena názvu vyuč. predmetu Aplikovaná informatika    
na Informatika 
- zmena názvu kurzu Ochrana človeka a prírody na 
Ochrana života a zdravia 
- úprava v u č. pláne  pre zameranie 01 poz.staviteľ. 
v predmete Pozemné staviteľstvo počet hodín sa 
mení v 1.roč. z 5 na 6 hodín a v 2.roč. z 5 na 4 
hodiny, ďalej v predmete Stavebná mechanika 
v 1.roč. sa predmet ruší a v 2.roč. sa mení počet 
hodín z 2 na 3 hodiny, 
- úprava v u č. pláne  pre zameranie 10 - stavebný 
manažment v predmete Pozemné staviteľstvo počet 
hodín sa mení v 1.roč. z 4 na 5 hodín a v 2..roč. z 4 
na 3 hodiny, ďalej v predmete Stavebná mechanika 
v 1.roč. sa predmet ruší a v 2.roč. sa mení počet 
hodín z 2 na 3 hodiny, ďalej sa z Pozemného 
staviteľstva presúvajú  hodiny do predmetu 
Konštrukčné cvičenia a to v 3.roč.- 3.hodiny a v 4.roč. 
sa presúvajú 2.hodiny. 

01.09.2010 
 
01.09.2011 
 
 
 
 

 
 
30.8.2011 

 
 
ZMENY V ŠKVP 
- zmeny a úpravy v organizácií výučby, 

v charakteristike absolventa a v odborných 
kompetenciách absolventa pre odbor 3650 6 
staviteľstvo a odbor 3692 6 geodézia, kartografia 
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a kataster 
- zmeny v u čebnom pláne štud. odboru 3650 6 

stavite ľstvo – 01 pozemné stavite ľstvo  
• vo voliteľných predmetoch sa zrušili predmety 

Manažment osobných financií (2), Úvod do 
sveta práce (1), Právo životného prostredia 
(1), ktoré boli nahradené predmetmi 
Aplikovaná ekonómia (3), Fyzikálny seminár 
(2), Právna náuka (1), Konštrukčné cvičenia 
(2) 

• zmenil sa názov voliteľného predmetu 
z Aplikovaná matematika na Matematika 

• vytvoril sa nepovinný predmet v 3.ročníku – 
Aplikovaná matematika (2) 

• boli doplnené hodiny v zátvorkách pre žiakov, 
ktorí si zvolia v 3.ročníku Aplikovanú 
ekonómiu – týmto žiakom sa uberú hodiny v 
odborných predmetoch a to 1 hodina 
v Ekonomike a 1 hodina v Betónových 
konštrukciách (ktoré budú mať odučené 
v 4.ročníku) čiže budú mať 12 hodín 
odborných predmetov a 9 hodín voliteľných 
predmetov 

• žiaci 4.ročníka, ktorí chcú pokračovať vo 
vysokoškolskom štúdiu, budú mať namiesto 7 
hodín, 8 hodín voliteľných predmetov 

- zmeny v u čebnom pláne štud. odboru 3650 6 
stavite ľstvo – 10 stavebný manažment 
• vo voliteľných predmetoch sa zrušili predmety 

Manažment osobných financií (2) a Úvod do 
sveta práce (1), ktoré boli nahradené 
predmetmi Fyzikálny seminár (1), 
Konštrukčné cvičenia – v 3.ročníku 1 hodina, 
v 4.ročníku 2 hodiny 

• vo voliteľnom predmete Geodézia v 3.ročníku 
sa zmenil počet hodín z 2 na 3, tým sa zmenil 
aj počet hodín vo voliteľných predmetoch z 6 
na 7, tým sa zmenil aj celkový počet hodín za 
3.ročník z 34 na 35 

• vytvoril sa nepovinný predmet v 3.ročníku – 
Aplikovaná matematika (2) 

- zmeny v u čebnom pláne štud. odboru 3692 6 
geodézia, kartografia a kataster  
• v odborných predmetoch sa zrušil predmet 

Kartografia (2) a bol nahradený predmetom 
Ďiaľkový prieskum Zeme (2) 

• vo voliteľných predmetoch bol predmet 
Ďiaľkový prieskum Zeme (2) nahradený 
predmetom Cvičenia z geodézie (1) 

- zmeny sa vykonali aj v tematickych plánoch 
jednotlivých predmetov za 1., 2., 3.,ro čník   

kde sa doplnili učebné pomôcky vytvorené v rámci 
projektu ako aj nové inovatívne formy vyučovania. 
 

1.9.2012 31.8.2012 ZMENY V ŠKVP 
- zmeny a úpravy v organizácií výučby  a 

v charakteristike absolventa pre odbor 3692 6 
geodézia, kartografia a kataster 

- v učebnom pláne geodézia, kartografia a kataster 
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sa vytvoril nepovinný predmet v 3.ročníku – 
Aplikovaná matematika – 2.hodiny 

- bola vytvorená časová dotácia hodín pre 
zameranie architektúra a interiérový dizajn, ktoré 
začína v tomto šk.roku prvým ročníkom 

- v učebnom pláne staviteľstva v zameraní 
stavebný manažment sa v 4.ročníku vo 
voliteľných predmetoch pridala 1 hodina pre 
žiakov, ktorí budú pokračovať v štúdiu na vysokej 
škole/ hodiny sú uvedené v zátvorke/ 

- MŠ bolo zmenené číslo odborov  platné pre 
1.ročník v tomto znení: 
      3650 M stavite ľstvo 
      3692 M geodézia, kartografia a kataster 

- zmeny sa vykonali aj v tematickych plánoch 
vo všetkých 4.ro čníkoch,  kde sa doplnili učebné 
pomôcky vytvorené v rámci projektu ako aj nové 
inovatívne formy vyučovania, boli vykonané 
zmeny aj v charakteristike predmetu /všetky 
zmeny vykonané v ŠKVP sú vyznačené červenou 
farbou/ 

Prerokované v pedagogickej rade  d ňa 30.8.2012. 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
Názov a adresa školy  Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 

Lermontovova 1, 040 01 Košice 
Názov školského vzdelávacieho programu  Stavby, pozemky a ich manažment 
Kód a názov ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
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2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 3650 6 
staviteľstvo a 3692 6 geodézia, kartografia a kataster, vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu štvorročného študijného odboru 36 
stavebníctvo, geodézia, kartografia a kataster. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy.      
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Poslaním našej školy  je vytvoriť podnikateľské vzdelávacie prostredie a zabezpečiť tvorivo humanistickú výučbu 
so zameraním odovzdať žiakom nielen teoretické vedomosti a praktické zručnosti a schopnosti, ale najmä 
dosiahnuť u žiakov schopnosť využívať ich pri štúdiu, v osobnom a odbornom rozvoji, pre uplatnenie sa v budúcom 
pracovnom a mimopracovnom živote a v ďalšom vzdelávaní, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských práv 
a formovať ich postoje. Škola sa stane otvorenou inštitúciou s úlohou naplniť potreby, požiadavky a očakávania 
žiakov, rodičov, učiteľov, odberateľov absolventov, vysokých škôl, sociálnych partnerov a širokej verejnosti 
s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.  

Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania  spočívajú v harmonickom rozvoji schopnosti a vlôh po stránke 
odbornej, intelektovej, emocionálnej a sociálnej, v schopnosti nezávislého myslenia, prijímania samostatných 
rozhodnutí a zodpovednosti za ne, prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť a byť otvorený voči 
učeniu počas celého života. 

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

 Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  
• umožniť všetkým žiakom prístup k tvorivo – humanistickej výučbe, 
• rozvíjať aktívny a tvorivý prístup k riešeniu problémov a vytvárať motiváciu k učeniu, 
• rozvíjať cieľavedomý prístup žiakov k plneniu svojich povinnosti, k hodnoteniu svojich schopností 

a rešpektovaniu schopností druhých, 
• podporovať špecifické záujmy, schopnosti  nadanie, ktoré žiakom umožnia pokračovať v ďalšom 

vzdelávaní a v kultivovanom rozvoji vlastnej osobnosti, 
• prehlbovať poznatky a právne vedomie žiakov o ľudských právach a hodnotách ako j úcta a dôvera, 

sloboda a zodpovednosť, spolupráca, komunikácia a tolerancia, 
• vytvárať vzťah k pohybovým aktivitám a venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, 
• poskytovať príležitosti a možnosti pre vzdelávanie žiakov a verejnosti v záujmovej činnosti vo voľnom 

čase, 
• vytvárať úctu k živej a neživej prírode a k ochrane životného prostredia 
• viesť žiakov k tomu, aby sa vo vzťahu k iným ľudom oslobodili od predsudkov, xenofóbie, intolerancie, 

rasizmu, etnickej, náboženskej a inej neznášanlivosti, 
• rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov a zručnosti pre hodnotný pracovný, rodinný a partnerský život 

 
 

 Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 

a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov  s cieľom: 
• podporovať flexibilitu, adaptabilitu a kreativitu žiakov, uplatňovať nové formy a metódy vyučovania, 

zavádzaním aktívneho učenia a dosiahnuť navzájom prepojených a ucelených vedomosti žiakov 
v jednotlivých predmetoch, 

• zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzích jazykov aj výukou v jazykovom laboratóriu a zabezpečiť 
zdokonaľovanie cudzieho jazyka na praxi v stavebných firmách v zahraničí 

• skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológii , využívať v oblasti GIS princípy, 
metódy a aplikačné možnosti počítačovej grafiky a softweru ALLPLAN a CAD programu, 

• skvalitniť výučbu v odbornej príprave v multimediálnej učebni a dosiahnuť flexibilnejšiu profiláciu 
absolventov podľa potrieb trhu práce, 

• zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 
• zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijných odboroch SVI a 

GED, 
• vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovne prostredie v teoretickom a praktickom 

vyučovaní, 
• zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, 
• využívať údaje získané pedagogickou kontrolou pri hodnotení žiakov na skvalitnenie vyučovacieho 

procesu 
• skvalitniť spoluprácu predmetových komisií k posilneniu medzipredmetových vzťahov 

b) posilnene úlohy a motivácie u čiteľov , ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom: 
• rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  
• podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 
• rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.   

c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka  s cieľom: 
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• rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – rodičom, 
• rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z úspechov,  
• vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe l 

vzdelávaniu s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka, 
• odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade 

s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 
• viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 
• zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí, 

zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku 
a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa, 

• nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, 
• presadzovať zdravý životný štýl, 
• vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 
• vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 

 

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, ve rejnos ťou a ostatnými školami  na princípe 
partnerstva s cieľom: 
• zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít, 
• podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu, 
• aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, rozvoja záujmového 

vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odborného výcviku, 
• spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a politiky 

zamestnanosti v Košiciach a v našom regióne 
• spolupracovať so stavebnými a geodetickými firmami 
• upevňovať a rozširovať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne 

skúseností a poznatky, 
• rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na 

zabezpečenie potrieb žiakov. 

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia  s cieľom:  
• zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy,/vymaľovania a vybavenie vhodným 

nábytkom, lavice a stoličky/, 
• vybudovať viacúčelové športové ihrisko a oddychovú časť na školskom dvore, 
• využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov, 

reagovať na vypísané granty a projekty,  
• pravidelne sa starať o interiér budovy školy a úpravu okolia školy. 

3 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

Stredná odborná škola stavebná  geodetická sa nachádza na Lermontovovej ulici v Košiciach. Do budovy v ktorej 
sídli v súčasnosti sa presťahovala v roku 1967. Počiatky našej školy siahajú do druhej polovici 19. storočia do čias 
Rakúsko – uhorskej monarchie. Na základe požiadavky 13. 12. 1878, ktorú zdôvodnil ministerský radca Koloman 
Kenessey na zasadaní stáleho národohospodárskeho a štatistického výboru uhorskej akadémie vied o potrebe 
založenia inštitútu pre výchovu lukárskych majstrov,  bola 1. 12. 1879 založená škola pre lukárských majstrov. 
Škola prijímala žiakov od 18 do 30 rokov. Prví absolventi boli vyradení v roku 1882. Vzhľadom na politické a 
spoločenské udalosti, škola prešla mnohými zmenami v svojom názve a zameraní a menila svoje sídlo. V roku 
1953 dostala názov Priemyselná škola stavebná a zememeračská v Košiciach. Od 1. 9. 1994 až po súčasnosť 
niesla škola názov Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická. Počas existencie školy v terajších 
priestoroch bola budova školy postupne rekonštruovaná a modernizovaná. S výnimkou prístavby učební 
a špeciálnych remeselných prác, všetky práce so zriaďovaním kuchyne, jedalne, zborovne, odborných učební, 
laboratórii, kabinetov a ďalších rekonštrukčných prác sme zabezpečovali svojpomocne a to učiteľmi, žiakmi 
a rodičmi. História našej školy vzbudzuje u nás uznanie, obdiv i úctu ku všetkým tým riadiacim pedagogickým, 
technicko – hospodárskym i prevádzkovým zamestnancom školy, rodičom našich žiakov ako aj riadiacim 
a ostatným pracovníkom spolupracujúcich podnikov a organizácií , ktoré sa podieľali a podieľajú na vytváraní 
podmienok a bezprostrednej realizácií zvyšovania úrovne našej školy.131 ročná história našej školy  je zrkadlom  
absolventov. Škola má mnohých významných absolventov, ktorí pôsobili lebo pôsobia vo významných funkciách 
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spoločenského, kultúrneho a politického života. Jedným z nich je bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf 
Schuster. 

Košice, v súčasnosti druhé najväčšie mesto na Slovensku, mesto bohatých a slávných tradícií, je už dnes svojím 
rozsiahlym  hospodárskym a kultúrno-spoločenským rozvojom i nevšedným architektonickým vzhľadom aj mestom 
multikultúrnym. Poloha našej školy umožňuje štúdium žiakov z rôznych regiónov východného Slovenska bez 
ohľadu na kultúrne zvláštnosti etník a sociálnych vrstiev. Škola vytvára všetkým žiakom rovnaké podmienky pre ich 
vzdelávanie a rozvoj a akceptuje ich individuálne zvláštnosti. Demografická situácia v regióne núti školu zamyslieť 
sa nad jej ďalším smerovaním a získavaním žiakov vytváraním nových študijných zameraní a vo svojom 
vzdelávacom procese  už v súčasnosti aplikuje inovatívne formy a metódy vzdelávania. 

 Pri pohľade do budúcnosti chceme predovšetkým stavať na dlhodobej tradícií našej školy a na jej dobrej povesti 
v praxi a na vysokých školách. 

 

 

         Školský vzdelávací program našej školy sa zameriava na novú dimenziu kvality výchovy a vzdelávania. Pri 
koncipovaní školského vzdelávacieho programu sme vychádzali z analýzy súčasného stavu školy a potrieb trhu 
práce. Touto analýzou sme si určili priority, ktorými chceme dosiahnuť sústavne sa zvyšujúcu úroveň výchovno – 
vzdelávacieho procesu, ktorí umožní našim absolventom nielen uplatnenie na trhu práce v stavebníctve a geodézii, 
ale i možnosti ďalšieho vzdelávania. Zámerom školy je zlepšiť spoluprácu so stavebnými a geodetickými firmami, 
ktoré na základe analýzy prejavili záujem spolupracovať s našou školou najmä pri výučbe praxe odborných 
predmetov a informovanosti školy o najnovších technológiach a postupoch v stavebníctve a geodézií, s možnosťou 
poskytnutia pracovných príležitosti pre našich absolventov. Škola bude pravidelne analyzovať potreby a 
požiadavky trhu práce v meste Košice a našom regióne a tomu prispôsobovať zamerania v odbore SVI 

• Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: 

 história, komplexnosť a poloha školy/ blízkosť centra, autobusovej a vlakovej stanice/, 
 dostatočný počet erudovaných a skúsených pedagógov, 
 pomerne stály pedagogický zbor, 



 
 
 

 12  

 dobré materiálne vybavenie pre výučbu / 5 počítačových učební, z toho dve vybavené novými počítačmi 
s najnovšími softwermi potrebnými pre výuku, 2 multimediálne učebne, stavebné a fyzikálne 
laboratórium/, 

 vybavenie učební dataprojektormi a interaktívnymi tabuľami, 
 dobré vybavenie kabinetov pre učiteľov – počítače a ich pripojenie na internet – využitie výpočtovej 

techniky v záujme obojsmernej komunikácie, 
 vyhľadávanie a poskytovanie možnosti pre ďalšie vzdelávanie učiteľov, 
 dobrá informovanosť rodičov a verejnosti o výchovno – vzdelávacom procese a činnosti školy –web 

stránka školy, internetová žiacka knižka, 
 rozsiahly systém náborových aktivít, 
 profesionálna príprava a začlenenie žiakov do praxe je na dobrej úrovni, 
 pomerne vysoký počet žiakov prijatých na vysoké školy, 
 dobrá spolupráca so stavebnými a geodetickými firmami v Košiciach a regióne a absolvovanie praxe 

v týchto firmách, 
 zvýšený záujem podnikateľských subjektov  o absolventov školy, 
 dlhoročná partnerská spolupráca so školami v Děčíne, Stalowej Woly a Miškolci  - výmenná prax učiteľov 

a žiakov, 
 výučba dvoch cudzích jazykov kvalifikovanými učiteľmi v jazykovom laboratóriu 
 zavádzanie nových poznatkov a inovatívnych metód do výučby, 
 dobrá prezentácia školy navonok -  mimoškolské aktivity, SOČ,  
 účasť žiakov na kultúrnych, odborných, spoločenských , športových súťažiach a olympiádach, 
 poskytnúť druhú možnosť ľudom, ktorí nemajú ÚSOV – externé štúdium, 
 spoločenské a kultúrne akcie organizované školou pre žiakov a učiteľov, 
 možnosť stravovania v školskej jedálni, 
 veľmi dobrá úroveň mimoškolskej činnosti – krúžková činnosť, 
 zavedenie konzultačných hodín pre zlepšenie výsledkov výchovno – vzdelávacieho procesu 

a napomáhanie rozvoju talentu žiakov, 
 študentská spoločnosť – JASR, 
 dobrá spolupráca s vysokými školami – možnosť pedagogickej praxe na našej škole,  
 zahraničné výcvikové kurzy – lyžiarsky a plavecky 

 
          Slabou stránkou  školy je to, že  

 nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební a nákup pomôcok pre výučbu, 
 školské ihrisko, 
 nárast agresivity a vandalizmu žiakov, 
 spolupráca so školami podobného typu v nemecky a anglicky hovoriacich krajinách. 

 

• Príležitostí školy  signalizujú 
 zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýzy podnikateľských subjektov, 
 modernizácia školy, 
 vytvorenie nových zameraní v študijnom odbore staviteľstvo 
 výstavba multifunkčného ihriska a oddychovej zóny na školskom dvore, 
 zvýšený záujem o absolventov školy, 
 v rámci pedagogických porád prehlbovať poznatky a právne vedomie učiteľov, 
 uplatnenie absolventov nielen v SR, ale i v krajinách EÚ na základe profesijnej prípravy a informáciách 

získaných na škole – pracovné brigády a príležitosti v EÚ, 
 tvorba učebných plánov pre nové predmety 
 spolupráca so stavebnými firmami pri získavaní odborných certifikátov, 
 spolupráca s vysokými školami  - príprava na ďalšie štúdium, 
 zvýšiť záujem o študijné odbory – školský vzdelávací program a propagácia školy na verejnosti, 
 umiestnenie informačných banerov stavebných a geodetických firiem  na web stránke školy, 
 e learningová výučba. 

• Prekážky v rozvoji  školy sú 
 nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, 
 znížený počet narodených detí, 
 zvyšujúca sa konkurencia na ostatných školách, 
 slabá spolupráca s rodičmi, 
 nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich zo ZŠ, 
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 znižujúca sa náročnosť na absolventov na niektorých školách. 

3.1 Charakteristika školy 

Na škole v súčasnosti študuje okolo 350 žiakov denného štúdia a 15 žiakov externého štúdia. Žiaci sú do tried 
zadelení podľa zvoleného  študijného odboru. Škola ponúka štúdium v týchto odboroch:     3692 6 geodézia, 
kartografia a kataster, 3650 6 staviteľstvo  so zameraním na: 01 pozemné staviteľstvo, 10 stavebný manažment 
, 09 hydroekologické stavby a 06 rekonštrukcie a adaptácie budov. 

Budova školy prešla mnohými stavebnými úpravami. Pozostáva z dvoch častí a to zo starej časti budovy 
a z prístavby, ktoré sú navzájom prepojené na 1.poschodí. V súčasnosti máme na škole 35 učební, z toho je okolo 
15 kmeňových učební, ostatné sú odborné učebne. Kmeňové učebne sú pridelené jednotlivým triedam a prebieha 
v nich hlavne teoretické vyučovanie. Žiaci majú šatňové skrinky v blízkosti kmeňových tried. K odborným učebniam 
patria: fyzikálne laboratórium, stavebné laboratórium,  učebne pre rysovanie, dve multimediálne učebne – a to 
jedna  pre všeobecnovzdelávacie predmety a jedna pre odborné predmety. K systému odborných učební patria 
učebne výpočtovej techniky, ktoré sú pripojené na internet, z toho jedna učebňa je zriadená v rámci projektu 
Infovek a najnovšie dve učebne vybudované z europrojektu. Máme vybudované aj jazykové laboratórium v ktorom 
prebieha výuka cudzích jazykov. Škola má k dispozícií dve gymnastické telocvične a jednu posilňovňu. Na 
školskom dvore sa plánuje vybudovať viacúčelové ihrisko a oddychová časť. Na prízemí budovy je umiestnená 
zborovňa a jedáleň. V suteréne budovy sú rôzne sklady, dielňa pre potreby údržby a opráv na škole, kuchyňa 
s príslušnými skladmi, šatňa pre upratovačky, archív. V prístavbe na dvore sa nachádza sklad učebníc. 

Manažment školy a hospodársky úsek má vyhradené priestory na 1. poschodí, učitelia majú svoje kabinety, do 
ktorých sú rozdelení podľa aprobácie. Všetky kabinety sú vybavené počítačmi pripojenými na internet. Výchovný 
poradca má k dispozícií samostatný kabinet pre komunikáciu so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. 

K skvalitňovaniu vyučovacieho procesu prispieva školská knižnica, ktorá bola zmodernizovaná a obsahuje 4 734 
knižných jednotiek.  

3.1.1 Plánované aktivity školy 

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

 Záujmové aktivity : 
• Volejbal chlapci a dievčatá 
• Šport pre všetkých 
• Basketbal - chlapci 
• Halový futbal – chlapci, dievčatá 
• Kondičná gymnastika - kulturistika 
• Floorball 
• Turistický krúžok 
• Úspešná maturita - NEJ 
• Angličtina pre všetkých 
• Príprava na MS – ANJ 
• S francúžštinou do sveta 
• Krúžok ruského jazyka 
• Po stopách Shakespeare 
• Klub priateľov divadla 
• Klub internetu 
• Life radio 
• Žurnalistický krúžok 
• Aplikácia statických výpočtov v praxi 
• Rozvíjanie technického myslenia 
• Mladý rozpočtár 
• Tanečný krúžok 

 Súťaže:  
• Hviezdoslavov Kubín 
• Súťaž v rétorike 
• Olympiáda v ANJ 
• Olympiáda v NEJ 
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• Olympiáda ľudských práv 
• Biblická olympiáda 
• Matematický „Klokan“ 
• Génius – logikus 
• Expert 
• MAKS – korešpondenčný seminár 
• Basketbalový turnaj 
• Volejbalový turnaj 
• Stavbárska latka 
• Floorballový turnaj 
• Geodetická zručnosť 
• Veľtrh študentských spoločností 
• Písanie na mechanickom stroji 
• Najšikovnejší stavbár 
• Model domu 
• Krížovka 
• EKONOMIX 
• Stredoškolská odborná činnosť 
• MESE – korešpondenčná simulácia trhu 
• Medzinárodná geodetická súťaž 
• Zber papiera 
• Súťaž o najkrajšiu vtáčiu búdku 
• Výtvarné súťaže: „Moja vysnívaná krajina“ 

  „Miluj život nie drogy“ 
  „Ekoplagát“ 

 Exkurzie 
• VKÚ Harmanec 
• Mapová služba a katastrálny úrad 
• Geodetická firma GEOMA 
• Útvar hlavného architekta 
• Fotogrametria Prešov 
• Pozemková kniha 
• Architektonické pamiatky historického jadra Košíc 
• Výstava BYT A STAVBA 
• Technické múzeum 
• Vedecká knižnica 
• Východoslovenské múzeum 
• Planetárium 
• Malé vodné elektrárne 
• Mestský archív 
• Exkurzie pre odbor staviteľstvo – po každom tematickom celku, podľa možnosti a aktuálnosti stavieb 
• Exkurzia vo firme Pittel Brauseweter 
• Krakow – Osvienčim 
• Praha 
• Vzdelávacie pobyty v rámci projektu v Londýne, vo Viedni a Prahe 

 Výstavy 
• Kedysi a dnes... 
• Výstava žiackych prác /v rámci DOD a koncoročná/ 

 Spolo čenské a kultúrne podujatia 
• Návšteva divadelného predstavenia  
• Výchovný koncert 
• Imatrikulácia pre 1. ročník 
• Mikulášsky večierok 
• Vianočná akadémia 
• Rozlúčka so 4. ročníkom 
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 Mediálna propagácia 
• Prezentácia školy v partnerských školách 
• Prezentácia školy pre ZŠ 
• Deň otvorených dverí 
• Aktualizácia www stránky  

 Besedy a prednášky 
• Murovacie systémy - POROTHERM 
• Komíny – SCHIEDEL 
• Zatepľovanie stavieb 
• TZB 
• Ako na trh práce 
• Kto je živnostník? 
• Ako sa pripraviť na konkurz? 
• Seminár pre užívateľov programu CENKROS PLUS 
• Školenie podnikateľského vzdelávania „ Kvalitný v škole – úspešný v živote“ 
• Sexuálna výchova 
• Ako sa správne učiť  
• Prevencia šikanovania 
• Relaxácia a zvládanie stresu  
• Prevencia drogových závislostí 
• Význam vzdelania 
• Optimalizácia sociálnych vzťahov v triednom kolektíve 
• Predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, rasizmu, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie 
• Beseda v anglickom jazyku s osobnosťami / podľa ponuky vedeckej knižnice/ 
• Výroba, riadenie, marketing, ľudské zdroje a financie (U.S Steel) 
• Triedenie a spracovanie odpadov 

 
Poskytnutie metodického materiálu pre triednické ho diny 

• Zdravá výživa 
• Pohybová aktivita a zdravie 
• Rakovina, ako jej predísť 
• Rodina, význam rodiny 
• Výber životného partnera 
• Zrelosť osobnosti ako základný predpoklad založenia rodiny 
• Deň boja proti fajčeniu 
• Deň boja proti AIDS 
• Zdravé pľúca – zdravý život 

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

3.2 Charakteristika pedagogického zboru 

Stabilizovaný pedagogický zbor tvorí viac ako 30 učiteľov. Priemerný vek pedagógov je okolo 45 rokov. Jeden 
učiteľ nespĺňa požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Riaditeľ, zástupkyne a výchovná poradkyňa 
školy ,  majú okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského 
manažmentu a výchovného poradenstva .  

3.3 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 

  Manažment školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

• Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 
• Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne jazykových spôsobilostí, 

schopností efektívne pracovať s IKT. 
• Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 
• Motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie 

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

• Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) z metodiky vyučovania 
jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru. 

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

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

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

• Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej  a riadiacej praxe, podnecovať 
a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

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

• Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 
 

3.4 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnan cov školy 

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

• Pozorovanie (hospitácie). 
• Rozhovor. 
• Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadané naraz vo všetkých 

paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod). 
• Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných 

pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 
• Hodnotenie pedagogických ,odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov manažmentom 

školy. 
• Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“) 
• Hodnotenie učiteľov žiakmi. 
• Hodnotenie hospodárneho využívania mzdových a ostatných finančných prostriedkov 

 
 

3.5 Dlhodobé projekty 

Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu a mimoškolskej činnosti. Zaraďovanie projektov rôznych 
časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach v danom učive 
a mimoškolskej činnosti.  

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

Škola bola zapojená aj do projektov financovaných z ESF „Národný projekt ďalšieho vzdelávania učiteľov 
odborných a všeobecno – vzdelávacích  predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných školách“, ktorého 
cieľom bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií sumatívneho hodnotenia žiakov a „Využitie IKT vo výchovno – 
vzdelávacom procese“   

V spolupráci s partnerskou školou v Miškolci žiaci spolupracovali na medzinárodnom projekte „Bisel“ Projekt bol 
zameraný na monitorovanie bioindikátorov vo vodných tokoch za účelom zistenia ekologickej čistoty vody. 
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Na škole každý rok prebieha teleprojekt „ Multimediálne rozprávky a príbehy a okrem toho sa žiaci zapojili do 
teleprojektov „ Matemaika ONLINE“ a „Svet budúcnosti“ 

V rámci priamej projekčnej činnosti žiakov škola pripravuje 1 – 3 ročné projekty z oblasti stavebníctva a geodézie. 
O cieli a obsahu projektu rozhodnú predmetové komisie. Tieto projekty si žiaci vyberú v prvom ročníku a môžu byť 
aj predmetom prezentácie na maturitných skúškach.. Budeme sa uchádzať aj o grantové a rozvojové projekty 
nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov.   

 

Projekt „ Inovatívne myslenie a vzdelávanie v modernej Strednej priemyselnej škole stavebnej a geodetickej“, ktorý 
je zameraný na inovovanie obsahu a metód vyučovacieho procesu a na skvalitnenie výstupov vzdelávania pre 
potreby trhu práce, sa bude realizovať počas dvoch rokov počnúc 1.10.2010. 

Projekt „ Vzdelaný stavbár a geodet na trhu práce „ zameraný na prepojenie školy so zamestnávateľmi sa bude 
realizovať počas dvoch rokov počnúc 15.10.2012. 

3.6 Medzinárodná spolupráca 

Škola dlhodobo spolupracuje so strednými školami v Děčíne, Stalowej Woli a Miškolci. Cieľom tejto spolupráce je: 

• Podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov a skúseností. 
• Posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu žiakov (konverzačnú, odbornú). 
• Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií). 
• Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu. 
• Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl. 
• Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu. 
• Výmenná prax učiteľov a žiakov. 

3.7 Spolupráca so sociálnymi partnermi 

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

Spolupráca s rodi čmi 

Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach, 
konzultáciami s vyučujúcimi , prostredníctvom internetovej žiackej knižky a www stránky školy www.stavke.sk. 
Rodičia sú informovaní o aktuálnom dianí na škole a o pripravovaných akciách. Majú k dispozícii aj portfólium 
žiaka. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom 
zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy bude otvorenie spolupráce s rodičmi na školskom 
vzdelávacom programe a podieľaní sa rodičov na vedení krúžkov a na  mimoškolských aktivitách školy. 
Spolupráca s rodičmi je na báze združenia rodičov školy/ZRŠ/. ZRŠ pracuje ako spoločenská organizácia a riadi 
sa vlastnými stanovami 

Združenie rodičov školy 

• Pomáha pri tvorbe ŠkVP. 

• Pomáha pri ochrane práv žiakov školy. 

• Pomáha pri zabezpečovaní triednych rodičovských združení 

• Spolupracuje pri riešení výchovných problémov žiakov 

• Podporujú záujmovú kultúrnu, telovýchovnú a športovú činnosť. 

• Pomáha pri financovaní výchovných, kultúrnych, spoločenských ako aj vzdelávacích aktivít       žiakov 

• Pomáha pri zlepšovaní materiálnych podmienok školy. 

  

Zamestnávatelia 

Vzhľadom na súčasný trend a niekedy až neuveriteľné napredovanie vývoja pracovných technológii a moderných 
techník je pre kvalitný vyučovací proces nevyhnutná úzka spolupráca s podnikmi, firmami a organizáciami. Táto 
spolupráca bude rozvíjať u žiakov záujem o zvolený odbor, umožní im poznávať predmety, javy ako aj procesy 
v typických podmienkach praxe a uplatniť ich vo vyučovacom procese. Učiteľov podnecuje k tomu, aby sledovali 
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vývoj a zmeny v praxi a hľadali možnosti ich priblíženia žiakom vo vyučovacom procese. Spolupráca je zameraná 
na zabezpečenie skupinovej a individuálnej praxe, exkurzií a účasť žiakov na výstavách s odbornou tematikou ako 
aj samotné odborné prednášky ktoré, uskutočňujú jednotlivé firmy priamo vo výuke. Škola získava prospekty, 
propagačný materiál, katalógy a odborné podklady pre spracovanie monotematických prác v rámci výchovno – 
vzdelávacieho procesu, SOČ ako i učebných pomôcok. Rozvíjajúca sa spolupráca so zahraničnými firmami bude 
veľkým prínosom nielen spoznania pracovných technológii a moderných techník v danej krajine ale aj  precvičenie 
a zdokonalenie jazykových zručnosti. 

Iní partneri 

Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania s ďalšími 
partnermi. Sú to stredné školy stavebné v Prešove, Bardejove, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Bratislave 
a spolupráca s týmito školami sa zameriava na výmenu skúsenosti učiteľov  vo vyučovaní nielen odborných 
predmetov, ale aj všeobecno – vzdelávacích. Centrum odborného výcviku na Kukučínovej ul. v Strednej odbornej 
škole technickej umožňuje našim žiakom vykonávať prax. Centrum voľného času poskytuje žiakom možnosť 
zúčastniť sa všetkých aktivít, ktoré organizuje v kultúrnej, spoločenskej, športovej a odbornej oblasti. PPP pomáha 
v spolupráci s výchovnou poradkyňou riešiť problémy žiakov v ich osobnostnom, vzdelávacom a profesijnom 
vývine.                                                                                                                                                                                                    
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4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE 3650 6 
stavite ľstvo 

 
Názov a adresa školy  Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 

Lermontovova 1, 040 01 Košice 
Názov školského vzdelávacieho programu  Stavby, pozemky a ich manažment 
Kód a názov ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo, 3650 6 staviteľstvo 
Stupeň vzdela nia  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia  4 roky 
Forma štúdia  denná 

 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program v študijnom odbore 3650 6 staviteľstvo pripravuje absolventov so širokým 
všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spôsobilosťami tak, že je 
schopný vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v projekcii, pri príprave stavieb, 
v stavebnej výrobe, pri zhotovovaní a rekonštrukciách stavieb, pri výrobe a montáži prefabrikátov. Pre kvalifikované 
vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdia široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným 
vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory a logické myslenie, tiež schopnosť aplikovať 
nadobudnuté vedomosti a schopnosti samostatne ako aj v tíme.  

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky 
uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, výsledky 
prijímacieho konania, výsledky celoplošného testovania deviatakov, známka z profilujúcich predmetov MAT, SJL, 
úspešní riešitelia olympiád a reprezentanti Slovenska.  

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. 
Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecné vzdelávanie umožňuje lepšiu adaptabilitu v praxi, 
dáva predpoklady pre permanentné vzdelávanie aj vysokoškolské štúdium. Spoločenskovedné predmety umožňujú 
absolventovi orientovať sa vo všeobecne ľudských, občianskych, spoločenských i filozofických otázkach.  
V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť pozemného staviteľstva, stavebného 
manažmentu, hydroekologických stavieb a rekonštrukcií a adaptácií budov. V rámci praktického vyučovania žiaci 
získavajú teoretické a praktické zručnosti. Spojenie všeobecného a odborného vzdelania umožňuje pripraviť 
všestranne rozvinutú a adaptabilnú osobnosť  schopnú uplatniť sa na dynamicky meniacom sa trhu práce. 
Absolvent je schopný logicky myslieť, samostatne pracovať, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo 
firmách, po získaní praxe aj ako živnostník. Má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade 
s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami humanizmu, demokracie a má získať také schopnosti a vedomosti, 
flexibilitu svojich schopnosti, aby sa lepšie uplatnil na pracovnom trhu na Slovensku, ale aj v rámci EÚ. 

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej 
a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je 
orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových 
úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo 
brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. 
Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov 
k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov 
a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým 
aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania 
a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Veľký dôraz sa kladie na 
motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, 
verejné prezentácie prác a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých 
predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe 
skúseností vyučujúcich učiteľov.   
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Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Lermontovovej 1, Košice. Praktická príprava prebieha v 2. 
ročníku formou teoretickej prípravy v školských odborných učebniach a v priebehu roka sa žiaci zúčastňujú exkurzií 
priamo na stavbách a v COV, kde si prakticky vyskúšajú teoretické vedomosti. Na konci 2.a 3. ročníka žiaci 
vykonávajú sústredenú prevádzkovú prax priamo na stavbách, v stavebných firmách a v COV. 

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný 
v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci 
pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie 
sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne.  

Školský vzdelávací program je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. V prípade talentovaných 
žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa 
reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na 
doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, 
úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Študijný odbor 3650 6 staviteľstvo nie je vhodný pre žiakov 
s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením.  

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách súvisiacich 
s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, športové a iné) 
ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas.  

Klasifikácia prebieha podľa metodického pokynu č.8/2009-R zo 14.mája 2009. Výsledky žiakov sa hodnotia 
priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa 
získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami 
a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného 
poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologiských poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi. Pri 
hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.     

4.2 Základné údaje o štúdiu 

Kód a názov študijného odboru: 3650 6 stavite ľstvo 
 

Dĺžka štúdia:  4 roky 
 
 

Forma štúdia:  
 

denná 
 
 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium:   

podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy, 
zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium 

Spôsob ukon čenia štúdia:  
 
 

maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzde laní:   
 
 

vysvedčenie o maturitnej skúške 
 

Poskytnutý stupe ň vzdelania:  
 
 

Úplné stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3A 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

V technicko-hospodárskych funkciách v oblasti stavebníctva 

Nadväzná odbor ná príprava ( ďalšie 
vzdelávanie):  

Možnosti ďalšieho vysokoškolského bakalárskeho alebo inžinierskeho 
vzdelávania na stavebnej fakulte STU a v príbuzných odboroch, 
pomaturitné špecializačné štúdium 
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4.3    Organizácia výu čby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe v študijnom odbore 3650 6 staviteľstvo zahŕňa teoretické a praktické 
vyučovanie.  

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Lermontovovej 1, Košice.  Všeobecná zložka 
vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je 
vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu 
v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v dvoch cudzích 
jazykoch. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 
spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné 
pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na technické a technologické vzdelávanie, 
vlastnosti a používanie stavebných látok a výrobkov, statickú funkciu stavebných konštrukcií, základné poznatky 
z ekonomiky a podnikania.  Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a 
profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou cvičení a praxe. Cvičenia sú realizované v odborných učebniach 
v priestoroch školy a sú zamerané na získanie požadovaných zručností v zobrazovaní stavebných prvkov 
a konštrukcií, v overovaní vlastnosti stavebných materiálov,  v navrhovaní a posudzovaní vystužených konštrukcií 
ako aj ich zobrazením, vo vyhotovení rozpočtu stavby a kalkulácií v programe Cenkros, v zobrazovaní stavebných 
konštrukcií a projektovaní jednoduchých objektov v CAD programe Allplan, Autocad, Revit. Tieto výukové 
softwérové programy, zakúpené z projektových prostriedkov umožnia žiakom získať zručnosti v kreslení, ktoré sú 
bežne používané v praxi. 

Súčasťou praktického vyučovania je predmet prax, ktorý je organizovaný formou teoretickej prípravy, ktorá 
prebieha v 2. ročníku v školských odborných učebniach. Neoddeliteľnou súčasťou tejto teoretickej prípravy sú 
exkurzie priamo na stavbách, kde žiaci majú možnosť si teoretické vedomosti overiť a utvrdiť. Na konci 2. a 3. 
ročníka žiaci vykonávajú sústredenú prevádzkovú prax, ktorá trvá    10 dní. Náplňou praxe je prejsť jednotlivými 
organizačnými stupňami danej organizácie a oboznámiť sa s odbornými technicko-ekonomickými 
a administratívnymi prácami. Táto prax prebieha pod dozorom vedúcich jednotlivých firiem a pod pedagogickým 
dozorom našej školy. Účelom takejto praxe je, aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, 
ktoré sa pri teoretickom vyučovaní v priestoroch školy nevyskytujú. Plánujeme v rámci družobných vzťahov 
s partnerskými školami v Děčíne , Stalowej Woli a Miškolci naďalej realizovať výmennú prax. Taktiež plánujeme do 
budúcnosti realizovať prax na stavbách aj v priebehu školského roka, čo je ale potrebné zabezpečiť zmluvnými 
vzťahmi s fyzickými a právnickými osobami. V súčasnosti sa rozvíja spolupráca so Strednou odbornou školou, 
technickou na Kukučínovej ul., v Košiciach a to formou návštevy Centra odborného výcviku, žiakmi aj učiteľmi 
našej školy. 

Na hodinách praxe sa využíva najmodernejšia technika zakúpená z projektových prostriedkov, hlavne vybavenie 
stavebného laboratória novými meracími prístrojmi. Možnosť tejto inovácie zabezpečila výuku pomocou 
najmodernejšej techniky. 

Študijný odbor 3650 6 staviteľstvo integruje teoretické a praktické vyučovanie. V 1. a 2. ročníku dominujú 
vyučovacie predmety všeobecného zamerania, v 3. a 4. ročníku dominujú odborné predmety. 

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

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

4.4 Zdravotné požiadavky na žiaka 

Na prijatie do študijného odboru 3650 6 staviteľstvo môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. 
Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

• prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej 
motoriky), 

• prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému,  
• prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, 
• prognosticky závažnými ochoreniami zraku a sluchu, 
• prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových 

stavov vzhľadom k predpokladanej práci na stavbe, 
• psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby), 
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Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej pracovnej 
schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

4.5 Požiadavky na bezpe čnos ť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po 
dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, 
technických predpisov a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu 
konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia doplniť informáciami 
o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií 
o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii 
s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojími podmienkami požiadavkám stanovených v zdravotníckych 
predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie 
strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu 
pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať 
zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
sa rozumie: 

• dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi 
a s technologickými postupmi, 

• používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom, 
• používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 
• vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru nasledovne: 

• práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá dohliada na 
dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta 
tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP, 

• práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať pracoviská pred 
začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza 
a kontroluje.  

 

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE 3692 6 
geodézia, kartografia a kataster 

 
Názov a adresa školy  Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 

Lermontovova 1, 040 01 Košice 
Názov školského vzdelávacieho programu  Stavby, pozemky a ich manažment 
Kód a názov ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3692 M geodézia, kartografia a kataster 

3692 6 geodézia, kartografia a kataster 
Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia  4 roky 
Forma štúdia  denná 

 

5.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

Školský vzdelávací program v študijnom odbore 3692 6 geodézia, kartografia a kataster pripravuje absolventov so 
širokým všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spôsobilosťami 
tak, že sú schopní vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti geodézie, 
kartografie a katastra nehnuteľností a v novej oblasti geoinformatika. Cieľom študijného odboru je vypestovať 
potrebu sústavného celoživotného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie, čo umožňuje trvalú inováciu odborných 
poznatkov a rozširovanie kultúrneho obzoru. Podporuje záujem žiakov o štúdium technických a prírodovedných 
odborov a rozvíja ich vedomosti a študijné predpoklady natoľko, aby zvládli adaptáciu na požiadavky 
vysokoškolského štúdia technických a prírodovedných disciplín. 
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Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky 
uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, výsledky 
prijímacieho konania, výsledky celoplošného testovania deviatakov, známka z profilujúcich predmetov MAT, SJL, 
úspešní riešitelia olympiád a reprezentanti Slovenska.  

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. 
Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecné vzdelávanie umožňuje lepšiu adaptabilitu v praxi, 
dáva predpoklady pre permanentné vzdelávanie aj vysokoškolské štúdium. Spoločenskovedné predmety umožňujú 
absolventovi orientovať sa vo všeobecne ľudských, občianskych, spoločenských i filozofických otázkach.  
V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na získanie vedomosti a zručnosti pre kvalitné vykonávanie 
geodetických a kartografických prác v súlade s platnými legislatívnymi normami v štátnej aj komerčnej sfére. 
Spojenie všeobecného a odborného vzdelania umožňuje pripraviť všestranne rozvinutú a adaptabilnú osobnosť  
schopnú uplatniť sa na dynamicky meniacom sa trhu práce. Absolvent je schopný logicky myslieť, samostatne 
pracovať, sústavne sa vzdelávať a viesť pracovné kolektívy vo firmách. Má predpoklady konať cieľavedome, 
rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami humanizmu, demokracie a má získať 
také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopnosti, aby sa lepšie uplatnil na pracovnom trhu na Slovensku, 
ale aj v rámci EÚ. 

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

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Lermontovovej 1, Košice. Praktická príprava prebieha 
formou odbornej praxe s príslušnou hodinovou dotáciou pre každý ročník. Prax prebieha v školských učebniach 
a v teréne v blízkosti školy.  

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný 
v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci 
pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie 
sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne.  

Školský vzdelávací program je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. V prípade talentovaných 
žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa 
reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na 
doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, 
úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Študijný odbor 3650 6 staviteľstvo nie je vhodný pre žiakov 
s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením.  

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách súvisiacich 
s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, športové a iné) 
ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas.  

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

Kód a názov študijného odboru: 3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

 
Dĺžka štúdia:  4 roky 

 
 

Forma štúdi a: 
 

denná 
 
 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium:   

podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o 
prijímacom konaní na stredné školy, 
zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium 

Spôsob ukon čenia štúdia:  
 
 

maturitná skúška 

Doklad o dosi ahnutom vzdelaní:   
 
 

vysvedčenie o maturitnej skúške 
 

Poskytnutý stupe ň vzdelania:  
 
 

Úplné stredné odborné vzdelanie 
ISCED 3A 

Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

Odborne kvalifikovaný technický pracovník v štátnych a súkromných 
podnikoch a inštitúciách, samostatný podnikateľ v príslušnom odbore. 

Nadväzná odborná príprava ( ďalšie 
vzdelávanie):  

Možnosti ďalšieho vzdelávania na vysokých školách humanitného 
alebo technického zamerania v príbuzných odboroch, pomaturitné 
špecializačné štúdium 

5.3    Organizácia výu čby 

Príprava v školskom vzdelávacom programe v študijnom odbore 3692 6 geodézia, kartografia a kataster zahŕňa 
teoretické a praktické vyučovanie.  

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Lermontovovej 1, Košice.  Všeobecná zložka 
vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je 
vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu 
v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v dvoch cudzích 
jazykoch. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 
spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné 
pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť geodézie, mapovania, katastra 
nehnuteľností, geografických informačných systémov, geodetických výpočtov.  Veľký dôraz sa kladie na rozvoj 
osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou odbornej praxe raz v týždni s príslušnou hodinovou dotáciou pre 
každý ročník. Prax prebieha v školských učebniach a v teréne v blízkosti školy, kde máme vybudované cvičné 
bodové pole pre aplikáciu praktických zručností a vedomostí. 
 Na hodinách praxe sa do vyučovacieho procesu zaviedla implementácia projektu formou najmodernejšej meracej 
techniky zakúpenej z projektových prostriedkov a učebné pomôcky vyhotovené učiteľmi počas tvorby projektu. 
Táto implementácia  zabezpečila výuku pomocou modernej geodetickej techniky, na základe ktorej sa žiaci naučia 
pracovať s takými prístrojmi a pomôckami, ktoré sa používajú v súčasnej dobe v praxi. 

Súčasťou praktického vyučovania je aj dvojtýždňová prax pre 1., 2. a 3 ročník v mesiaci máj počas TČOZMS a tiež 
týždňová prax pre 3. ročník 1 týždeň v septembri. Dvojtýždňová prax pre 1. ročník je organizovaná školou, pričom 
žiaci pracujú podľa pokynov vyučujúcich, ktorí vopred pripravia zadania. V ich  príprave využijú pracovné zošity 
a prezentácie pripravené počas tvorby projektu. Táto forma praxe umožňuje žiakom samostatne pracovať a osvojiť 
si odborné vedomosti a zručnosti ako aj prácu v kolektíve. Prax pre 2. a 3. ročník je zabezpečená v  geodetických 
firmách, alebo na katastrálnom úrade. Túto formu praxe si žiaci zabezpečujú sami podľa vlastného výberu. Žiaci 
druhého a tretieho ročníka si takto osvoja prácu v praxi, kde sa bližšie zoznámia s fungovaním firmy, novou 
geodetickou technikou a najnovšími softwarovými programami. Na katastrálnom úrade získajú prehľad 
o organizácii katastrálneho úradu a o práci na jeho jednotlivých oddeleniach.  Týždňová prax pre 3. ročník 
v septembri sa vykonáva v blízkosti školy tiež podľa pokynov vyučujúcich a  nimi vopred pripravenými zadaniami.  
Nedeliteľnou súčasťou praktického vyučovania sú aj exkurzie v geodetických firmách, na Katastrálnom úrade v 
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Košiciach, v Bratislave na Geodetickom a kartografickom ústave, v Banskej Bystrici na TOPÚ, kde sa žiaci majú 
možnosť oboznámiť s fungovaním jednotlivých firiem a odborných útvarov, v Technickom múzeu, na Útvare 
hlavného architekta v Košiciach, na Bukovci, kde je zásobáreň pitnej vody pre Košice. Tam sa žiaci oboznamujú 
s meraním deformačných zmien vodnej nádrže a jej pravidelnými kontrolnými meraniami.  Ďalšie odborné 
vedomosti a zručnosti žiaci získavajú na hodinách kartografického rysovania, geodetických výpočtov 
a automatizácii zobrazovacích prác, na ktorých sa naučia spracovávať namerané údaje z terénu. 

Štvorročný odbor štúdia je koncipovaný ako odbor praktickej a teoretickej prípravy pre odbor geodézia, kartografia 
a kataster so všeobecným prehľadom o celej oblasti odboru a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-
podnikateľských aktivít.  

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

5.4  Zdravotné požiadavky na žiaka 

Na prijatie do študijného odboru 3650 6 staviteľstvo môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom. 
Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

1. prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej 
motoriky), 

2. prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému,  
3. prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, 
4. prognosticky závažnými ochoreniami zraku a sluchu, 
5. prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov a kolapsových 

stavov vzhľadom k predpokladanej práci na stavbe, 
6. psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby), 

Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade zmenenej pracovnej 
schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

5.5  Požiadavky na bezpe čnos ť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po 
dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, 
technických predpisov a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu 
konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia doplniť informáciami 
o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií 
o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii 
s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojími podmienkami požiadavkám stanovených v zdravotníckych 
predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie 
strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu 
pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať 
zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
sa rozumie: 

• dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi 
a s technologickými postupmi, 

• používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom, 
• používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 
• vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru nasledovne: 

• práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, ktorá dohliada na 
dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta 
tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP, 

• práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať pracoviská pred 
začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza 
a kontroluje.  
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6 PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 36 Stavebníct vo, geodézia a kartografia 

 
Názov a adresa školy  Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 

Lermontovova 1, 040 01 Košice 
Názov školského vzdelávacieho programu  Stavby, pozemky a ich manažment 
Kód a názov ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
 3692 6 geodézia, kartografia a kataster 
Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia  4 roky 
Forma štúdia  denná 

 

6.1 Charakteristika absolventa študijného odboru 36 50 6 stavite ľstvo 
 
Absolvent študijného odboru 3650 6  staviteľstvo je pripravený uplatniť sa v zodpovedajúcich pracovných, odborno-
profesijných  a spoločenských funkciách. Vzdelanie absolventovi poskytuje potrebné poznatky o prírode, človeku 
a spoločnosti a umožňuje tiež chápať vnútorné  súvislosti  medzi  javmi,  ceniť si kultúrne hodnoty. Za pomoci 
projektových prostriedkov je umožnené žiakom zúčastniť sa odborných exkurzií, zameraných na poznávanie 
architektonických pamiatok svetového významu doma aj v zahraničí. Zahraničné cesty zdokonaľujú tiež 
komunikačné zručnosti žiakov v cudzích jazykoch. 
 Štúdium po odbornej  stránke rozvíja a rozširuje schopnosti adaptácie absolventa na meniace sa podmienky 
spoločenskej reality a zdokonaľuje komunikačné  schopnosti tak, aby po nástupnej  praxi a zapracovaní mohol  
vykonávať činnosti stredných technických pracovníkov. Absolvent  študijného odboru  má  vypestovanú potrebu 
sústavného celoživotného vzdelávania sa a je pripravený na vysokoškolské štúdium alebo pomaturitné štúdium 
v študovanom odbore alebo príbuzných odboroch. Absolvent  je tiež pripravený zúčastňovať sa na riadení života 
spoločnosti a konať  v súlade s jej právnymi normami  a morálnymi zásadami a ovládať dôležité manuálne 
zručnosti, je schopný pracovať samostatne aj v tíme. 
Cieľom študijného odboru je vzdelávanie a príprava pre výkon technicko-hospodárskych funkcií pre oblasť 
stavebníctva, ale aj pre  ostatné odvetvia hospodárstva. Profilovanie absolventov  so zameraním na kľúčové 
kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na zastavanie funkcií konštrukčného, technologického a prevádzkového 
charakteru, ale i 
na úsekoch ekonomických, obchodných a služieb, aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa  pre prácu 
v nových výrobných a nevýrobných odvetviach v závislosti od trhu práce, pre uplatňovanie nových technológií 
a rozvoj podnikateľských činností vo výrobnej sfére aj v službách v odbore.  
Školský vzdelávací program zahŕňa  základné teoretické poznatky  a ich aplikáciu v praktických činnostiach  
v celom odvetví stavebníctva. Sú to základné odborné činnosti v oblasti výroby stavieb, ich údržby a rekonštrukcií, 
v oblasti výroby výrobkov a služieb a projektovej činnosti v stavebníctve. 
Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie 
v stavebníctve v podmienkach veľkých, stredných i malých  podnikov aj pre živnosť, príp. samostatné podnikanie.   
Nevyhnutnou súčasťou teoretickej aj praktickej prípravy žiakov je bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, 
hygiena práce a  ochrana pred požiarom. 
V teoretickej príprave v triedach a odborných učebniach  žiaci získajú základné teoretické poznatky, vždy však 
v súvise s ich praktickou aplikáciou a praktickým využitím.  
Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií a realizácia praxe priamo na  stavbách alebo 
v teréne. Zapojením sa do inovatívneho vzdelávania v rámci europrojektu je možné rozvíjať zručnosti žiakov na 
najnovších verziách softwérových CAD programov, tie ešte viac približujú absolventov školy praxi. 

Prehĺbenie odbornej prípravy umožňujú špeciálne účelové kurzy(motivačná sústredená prax) a prax absolvovaná 
v COV na SOŠ technickej, Kukučínov ául., v Košiciach, organizované počas  tohto vzdelávacieho programu. Po 
skončení programu sú to odborné kurzy prevažne pri zaškolení na pracoviskách, ktoré  absolventom pomôžu  
zapracovať sa na konkrétne činnosti. 
Odborná príprava žiakov v  odbore 3650 6 Staviteľstvo a uplatnenie absolventov uvedeného odboru je spojená 
s fyzicky náročnou prácou, často aj v sťažených podmienkach. Preto je vhodná len pre zdravú, fyzicky a duševne 
zdatnú mladú populáciu. Pri ľahších fyzických postihnutiach je potrebný súhlas lekára. 

Kompetenčný profil absolventa je vytvorený na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy školy v spolupráci 
stavebných firiem so školou. Týmto má absolvent študijného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, 
zručností a kompetencií v závislostí od potrieb zamestnávateľa. 
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6.2 Charakteristika absolventa študijného odboru 36 92 6 geodézia, kartografia a kataster 
 
Absolvent študijného odboru geodézia, kartografia a kataster je pripravený uplatniť sa v zodpovedajúcich 
pracovných, odborno-profesijných  a spoločenských funkciách. Vzdelanie absolventovi poskytuje potrebné 
poznatky o prírode, človeku a spoločnosti a umožňuje tiež chápať vnútorné  súvislosti  medzi  javmi,  ceniť si 
kultúrne hodnoty. Štúdium po odbornej  stránke rozvíja a rozširuje schopnosti adaptácie absolventa na meniace sa 
podmienky spoločenskej reality a zdokonaľuje komunikačné  schopnosti tak, aby po nástupnej  praxi a zapracovaní 
mohol  vykonávať činnosti na úrovni stredných technických pracovníkov. Absolvent  študijného odboru  má  
vypestovanú potrebu sústavného celoživotného vzdelávania sa a je pripravený na vysokoškolské štúdium alebo 
pomaturitné štúdium v študovanom odbore, alebo príbuzných odboroch. Absolvent  je tiež pripravený zúčastňovať 
sa na riadení života spoločnosti a konať  v súlade s jej právnymi normami  a morálnymi zásadami. 
Absolvent je schopný zastávať funkcie konštrukčného, technologického a prevádzkového charakteru, tiež funkcie 
 na úsekoch ekonomických, obchodných a služieb, a je schopný   prispôsobiť sa  na prácu v nových výrobných 
a nevýrobných odvetviach v závislosti od trhu práce, na uplatňovanie nových technológií a rozvoj podnikateľských 
činností vo výrobnej sfére aj v službách v odbore.  
Absolvent je pripravený na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v odbore 
geodézia, kartografia a kataster v podmienkach veľkých, stredných i malých  podnikov aj pre živnosť, príp. 
samostatné podnikanie.   
Nevyhnutnou súčasťou teoretickej aj praktickej prípravy žiakov je bezpečnosť práce, ochrana zdravia pri práci, 
hygiena práce a  ochrana pred požiarom. 
V teoretickej príprave v triedach a odborných učebniach  žiaci získajú základné teoretické poznatky, vždy však 
v súvise s ich praktickou aplikáciou a praktickým využitím.  
Odbornú prípravu zvyšuje absolvovanie odborných exkurzií a realizácia praxe priamo v teréne pomocou najnovšej 
geodetickej meracej techniky zakúpenej z projektových prostriedkov.Tá umožňuje absolventovi rýchlejšiu 
implementáciu medzi odborníkov v praxi a zabezpečenie takých praktických zručností, ktoré je schopný ihneď 
aplikovať v pracovnej činnosti. 
Za pomoci projektových prostriedkov sa žiaci zúčastňujú aj odborných exkurzií v zahraničí, čím majú zabezpečené 
široké spektrum odborných vedomostí. 
Odborná príprava žiakov je spojená s fyzicky náročnou prácou, často aj v sťažených podmienkach. Preto je 
vhodná len pre zdravú, fyzicky a duševne zdatnú mladú populáciu. Pri ľahších fyzických postihnutiach je potrebný 
súhlas lekára. 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito  kompetenciami: 

6.3   Kľúčové kompetencie 

Absolvent študijných odborov 3650 6 staviteľstvo a 3692 6 geodézia, kartografia a kataster po absolvovaní 
vzdelávacieho programu  disponuje týmito kompetenciami : 

a) Komunikatívne a sociálno-interak čné spôsobilosti 

Absolvent má: 

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 
- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku, 
- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
- vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne, 
- aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch, 
- vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh 

užívateľov, 
- štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, 

žiadosť), 
- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
- spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník)  
- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote 

a v povolaní, 
-  vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku, 
- vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom 

v materinskom a cudzom jazyku, 
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- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície 
a štýlu v materinskom a cudzom jazyku, 

- ovládať operácie pri práci s počítačom, 
- pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo 

voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce, 
- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-

line, e-learning 
- oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov 

a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, ktoré vytvára možnosť virtuálnej 
komunikácie. 

 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

Absolvent má: 

- významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej 
výkonnosti, 

- vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a vyhodnotiť 
hypotézy, 

- overovať a interpretovať získané údaje, 
- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať 

spoločne s nadriadeným a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
- osvojiť a dodržiavať základné predpisy BOZP a PO 
- ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho 

ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja, 
- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť 

zodpovednosť aj za prácu druhých, 
- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
- vedieť identifikovať  vážne nedostatky kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných 

podmienok, 
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, 

sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov 

nezdravého životného štýlu a závislostí, 
- prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
- predkladať spolupracovníkom  vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy 

druhých,  
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 

predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

c) Schopnos ť tvorivo rieši ť problémy 

Absolvent má: 

- objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom 
rôzne všeobecne platné pravidlá, 

- získavať samostatným štúdiom nové informácie vzťahujúce sa k objasneniu problému, 
- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, 

ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom 

kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia 
- vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 
- vedieť poskytnúť nadobudnuté informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie) a 

spolupracovať pri riešení problémov. 
 
 



 
 
 

 29  

d) Podnikate ľské spôsobilosti 

Absolvent má: 
-    pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 
        ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkro-         
        mného podnikania, 
-   orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné   
        podnikanie, 
- samostatne plánovať finančné prostriedky a majetok vzhľadom na potreby a ciele podnikania, vedieť posúdiť 

vhodnosť alebo nevhodnosť ponúkaných úverov a poistných zmlúv, 
- ovládať základy účtovníctva, 
- vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku hospodárenia 
- ovládať právne predpisy v  oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch, 
- pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie, 
- využívať marketing, 
- rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, 

kreativitu a odolnosť voči stresom, 
- vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov, 
- ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku, 
- zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju s celospoločenskými požiadavkami 

a potrebami, 
- využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých, 
- pracovať s materiálmi a informáciami aj v cudzom jazyku, 
- rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 
- vykonávať aj nepopulárne, ale správne opatrenia a rozhodnutia, myslieť systémovo a komplexne, 
- prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy, 
- rešpektovať právo a zodpovednosť, 
- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam 

celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam, 
- sledovať a hodnotiť vlastný úspech, 
- poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie, 
- mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne 

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

pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi, 
- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia.  

e) Spôsobilos ť využíva ť informa čné technológie 

Absolvent má: 

- mať prehľad o počítačových programoch vo svojom odbore  a spôsobom ich obsluhy, 
- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 
- pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 
- vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
- vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej 

úlohy alebo situácie, 
- graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení 

úlohy, 
- komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie, 
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť 

mediálne gramotný. 
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f) Spôsobilos ť byť demokratickým ob čanom 

Absolvent má: 

- porozumieť globálnej podstate sveta, 
- uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné 

a vzájomne sa dopĺňajú,  
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme, 
- poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet, 
- orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi, 
- uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú 

mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť, 
- poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu 

a zdraviu našej planéty, 
- uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta, 
- pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, 

dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov, 
- chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany 

životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie 
v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať 
k riešeniu týchto problémov, 

- uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových 
a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia, 

- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte, 
- tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť 

dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,  
- dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti 

neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,  
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu 

hodnôt demokracie, 
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,  
- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,  
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom 

kontexte 
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim vytvorený pozitívny vzťah. 
 

6.4 Všeobecné kompetencie  

Absolvent má: 

- riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie, 

- používať vhodné jazykové prostriedky( zvukové, verbálne, neverbálne, rečová etika) a reagovať na vopred 
nenacvičenú situáciu, 

- vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo 
písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do 
diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), 
uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie, 

- dodržať jazykové normy, výstižne, logicky a jazykovo správne sa vyjadrovať, 
- vedieť spracovať výpisky z textu a dokázať ho primerane reprodukovať a interpretovať, vyjadrovať sa 

k odbornej problematike, s využitím popisných výkladových a úvahových postupov, vyhľadávať informácie 
všeobecného a odborného charakteru, pracovať s príručkami, 

- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť 
základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho 
stavbe, 

- uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru, 
- pracovať s Pravidlami slovenského  pravopisu a inými jazykovými príručkami, 
- chápať prínos literatúry a umeleckého zážitku pre život človeka a rozvíjať záujem o literatúru, 
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- vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 
- vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na 

osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov, 
- pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri 

pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane kultúrnych hodnôt, 
- v oblasti jazykovej poznať a používať slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných 

tematických okruhov, vybrané gramatické, morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov 
(odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 

- poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, 
- v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach vyjadrovať vhodným 

spôsobom svoj úmysel,  
- prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu 

všeobecného alebo odborného charakteru, 
- zvládnuť špecifickú terminológiu svojho študijného odboru, 
- zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, 

rozhovor, anketa), 
- vhodne reagovať na podnety, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné informačné 

zdroje, 
- vedieť komunikovať v bežných situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v danej 

jazykovej oblasti, 
- chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť 

získavania nových spôsobilostí po celý čas života, 
- ovládať schopností potrebné na sebapoznanie a sebavýchovu, snažiť sa ich uplatňovať v živote, 
- mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky 

uznávané normy, 
- poučiť sa o zodpovednej voľbe životného partnera a zodpovednom manželstve a rodičovstve, 
- získať základné vedomosti o rovnosti rás, národov, etnických skupín a vedomosti o potrebe náboženskej 

tolerancie, 
- uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí, 
- chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do 

politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec), 
- porozumieť problémom súčasného sveta na základe poznania ich historických koreňov, mať na to potrebné 

vedomosti a schopností zo všeobecných a slovenských dejín, 
- chápať postavenie človeka vo svete a uvedomovať si zodpovednosť človeka za svet a ľudskú civilizáciu, 
- v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému 

prostrediu, 
- vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri 

posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života, 
- rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) 

a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky, 
- vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách, poznať 

a vedieť používať základné štatistické pojmy a metódy na vyhodnotenie vlastnej práce, vedieť využiť 
výsledky publikovaných štatistických prieskumov pri ďalšom rozhodovaní, používať pri tom výpočtovú 
techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie, 

- vedieť previesť reálny problém na matematickú úlohu a na základe osvojených algoritmických postupov 
vedieť riešiť praktické úlohy, 

- osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh 
z praxe, 

- vykonávať numerické a grafické riešenia, vedieť pracovať s kalkulátorom, 
- vedieť určiť bežné geometrické útvary a premieňať jednotky, 
- kriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, diagramov, 

tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať, 
- orientovať sa v aplikačných softvéroch využívaných v praxi, 
- ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre prácu s aplikačnými programami, 
- cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny, 
- rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,  
- rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model, 
- vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu 

a symboliku, porozumieť prírodným zákonom, 
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- aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, 
každodennom živote), 

- vytvárať si vlastné filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri 
posudzovaní a hodnotení javov života, 

- poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na 
zdravie človeka a životné prostredie, 

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

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

- prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou 
o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby 
sústavného zvyšovania telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia, 

- uvedomovať si význam telesného a pohybového zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia 
a ľudských vzťahov, 

- ovládať a dodržiavať zásady prvej pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri 
športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia. 

6.5 Odborné kompetencie pre odbor 3650 6 stavite ľstvo 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

- poznať základnú odbornú terminológiu a symboliku používanú v odbore, zásady technickej normalizácie 
a štandardizácie v odbore, aj v cudzom jazyku, 

- charakterizovať dokumentáciu stavieb, spôsoby jej zhotovenia a jej náležitosti, 
- poznať princípy a metódy konštruktívneho zobrazovania rovinných a priestorových útvarov, 
- poznať princípy, metódy a aplikačné možnosti počítačovej grafiky a  softwéru ALLPLAN, Autocad a Revit 

v oblasti GIS a modelu 3D, 
- poznať stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti, použitie a skúšky kvality, 
- poznať hlavné zásady a  technologické postupy prác a zhotovenia daného výrobku/konštrukcie v rozsahu 

príslušného odboru, 
- vysvetliť a zdôvodniť voľbu a použitie vhodného technického a technologického vybavenia a postupu prác 

v rozsahu príslušného odboru, 
- popísať a vysvetliť druhy, funkciu a použitie pracovného náradia, nástrojov, pomôcok, prístrojov, pomocných 

zariadení, mechanizačných prostriedkov a strojov používaných v odbore, 
- poznať základné princípy statiky, pružnosti a pevnosti jednoduchých stavebných konštrukcií, 
- poznať základné ekonomické pojmy a kategórie, zákonitosti organizácie a riadenia stavebnej výroby, aj 

v cudzom jazyku, 
- poznať zásady kalkulácie a rozpočtu stavieb aj v programe CENKROS PLUS – oceňovanie a riadenie 

stavebnej výroby, 
- charakterizovať podstatu podniku, jeho postavenie na trhu, základné podnikové činnosti, 
- poznať organizačnú štruktúru podniku/firmy, účastníkov výstavby a ich kompetencie, 
- poznať vedomosti z oblasti ekonomiky, živnosti, podnikania a predaja v rozsahu príslušného odboru,  
-    vedieť  sa orientovať v oblasti práva v otázkach súvisiacich s podnikaním, s  pracovnoprávnymi 

a občianskoprávnymi vzťahmi, 
- poznať základné pojmy a vzťahy z účtovníctva v podmienkach trhovej ekonomiky, 
- poznať schémy, pracovné návody a katalógy používané pri jednotlivých pracovných činnostiach v odbore, 
- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany 

životného prostredia, 
- poznať možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou a 

načrtnúť možnosti eliminácie týchto zdrojov.   
  

V príprave odborníkov pre zameranie 3650 6 01 pozem né stavite ľstvo  

absolvent ďalej má: 
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-    poznať progresívne technológie a konštrukčné riešenia pozemných stavieb, 

- charakterizovať základné konštrukcie pozemných stavieb z hľadiska ich častí, funkcií, technológie zhotovenia 
a postupov výstavby, 

- poznať princípy navrhovania stavebných objektov, 

- poznať dokumentáciu stavieb pre pozemné stavby, 
- vysvetliť statickú funkciu jednotlivých stavebných prvkov a konštrukcií pozemných stavieb, 
- poznať typológiu bytových a občianskych stavieb, 
- poznať systémy a  základné požiadavky montovaných priemyselných a poľnohospodárskych stavieb, 
- vysvetliť význam ochrany pamiatok pri stavebnej činnosti, 
- poznať prehľad architektúry a jej význam pre stavebnú činnosť, 
- charakterizovať prvky architektonických slohov, konštrukčné princípy a techniky stavania v jednotlivých 

obdobiach, 
- charakterizovať druhy stavebných materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností, použitia a 

technológie ich spracovania alebo spôsobu ich zabudovania/montáže v stavebnom objekte, 
- vysvetliť podstatu výroby, spájania alebo montáže, dopravy, údržby, rekonštrukcie a opravy  jednoduchých 

pozemných stavieb, 
- poznať územné plánovanie 
 

V príprave odborníkov pre zameranie 3650 6 10 stave bný manažment 
 

absolvent ďalej má: 
- poznať zásady písomného styku v rôznych oblastiach hospodárskeho   
      i spoločenského života a jednotlivé druhy písomností uskutočňovaných pri podniko- 
      vej činnosti, 
- poznať právne predpisy, ktoré sa zaoberajú problematikou súvisiacou s prevádzkou podniku(firmy), 
- poznať zásady existencie trhu, jeho špecifiká a spôsoby presadzovania sa na trhu v odbore staviteľstvo, 
- poznať informácie o ekonomickom a právnom prostredí potrebné pre podnikanie v malých a stredných firmách. 

b) Požadované zru čnosti pre študijný odbor 3650 6 00 - stavite ľstvo 

Absolvent vie:  

- používať odbornú terminológiu a symboliku v rozsahu odboru staviteľstva , 
- uplatňovať zásady technickej normalizácie a štandardizácie, 
- dodržiavať zásady technického zobrazovania vrátane uplatňovania techník kreslenia a konštruktívneho 

zobrazovania v odbore staviteľstvo, s prepojením na medzipredmetové vzťahy, 
- popísať kompetencie účastníkov výstavby,  
- vypracovať a čítať projektovú dokumentáciu, 
- riešiť základné statické úlohy, 
- navrhnúť hospodárne prierezy jednoduchých konštrukčných prvkov z betónu, železobetónu,  
- vyhotoviť rozpočet stavby v programe CENKROS PLUS a ponukovú kalkuláciu, 
- využívať počítačové aplikácie, 
- zvoliť si a používať vhodné materiály,  technologické postupy a technické vybavenie v rozsahu príslušného 

odboru, 
- vykonať skúšky stavebných materiálov a ich vyhodnotenie, 
- overiť základné vlastnosti kameniva, cementu, vody a betónu, 
- používať, resp. navrhnúť vhodné spôsoby skladovania, manipulácie a dopravy, materiálov, pomôcok, 

náradia, prístrojov, strojov a zariadení, 
- dodržiavať a realizovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce aj ochrany pred 

požiarmi v rozsahu odboru, 
- byť schopný zistiť a odstrániť závady a možné riziká pri prácach v odbore, 
- poskytnúť prvú pomoc pri náhlej chorobe alebo úraze v rozsahu daného odboru, 
- určiť možné zdroje  znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou v 

odbore, 
- organizovať prácu hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, 
- dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu, 
- vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie, 
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- dodržiavať normy a parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb. 
- používať geodetické prístroje, pomôcky a postupy pri meračských prácach a ich ďalšom spracovaní 

v rozsahu daného odboru, 
- ovládať základné ekonomické pojmy a kategórie, s prepojením na medzipredmetové vzťahy 
- popísať podstatu a princípy fungovania trhovej ekonomiky a podnikateľskej činnosti, 
- orientovať sa  v právnych formách podnikania a charakterizovať ich, 
- posúdiť vhodné formy podnikania vo svojom odbore, 
- orientovať sa v právnych normách a predpisoch vo svojom odbore, 
- charakterizovať štruktúru národného hospodárstva a činitele ovplyvňujúce jeho úroveň 
- poznať činnosti spojené s  investičnou prípravou vrátane stavebného riadenia, rozpočtovania, kalkulácie 

stavieb a stavebnej prevádzky v podniku/firme, 
- popísať kompetencie účastníkov výstavby,  
- poznať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany 

životného prostredia, 
- poznať možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou a 

načrtnúť možnosti eliminácie týchto zdrojov.   
- poznať základné rezortné predpisy, smernice a technické normy používané v rozsahu daného odboru, 

V príprave odborníkov pre zameranie 3650 6 01 – poz emné stavite ľstvo 

absolvent ďalej vie: 

- čítať a vypracovať projektovú dokumentáciu pre bytové a občianske stavby, zohľadniť konštrukčné, 
technologické a statické hľadiská, ale aj hľadiská architektonické, ekonomické a ekologické, s prepojením na 
medzipredmetové vzťahy, 

- navrhnúť vhodné spôsoby skladovania, manipulácie, dopravy, výroby a montáže materiálov, konštrukcií pre 
pozemné stavby, 

- posúdiť kvalitu vykonaných prác, 
- zabezpečiť predprojektovú a projektovú prípravu stavieb podľa stavebného zákona, 
- vypracovať výkresovú dokumentáciu v počítačovom programe ALLPLAN, AUTOCAD a REVIT, 
- orientovať sa v základných smeroch a prvkoch architektúry, s prepojením na medzipredmetové vzťahy, 
- orientovať sa správne v statických výpočtoch  a v navrhovaní jednoduchých železobetónových prvkov,. 

s prepojením na medzipredmetové vzťahy 

 

V príprave odborníkov pre zameranie 3650 6 10 – sta vebný manažment   

         absolvent ďalej vie: 
- uskutočniť písomný styk v rôznych oblastiach hospodárskeho a spoločenského života a zostaviť jednoduché 

právne písomnosti, 
- písať desaťprstovou hmatovou metódou, 
- vykonávať komplexne administratívne práce podniku(firmy) a samostatne analyzovať a riešiť postavenie 

podniku(firmy) na trhu, 
- uplatňovať prakticky v každodennej praxi základné poznatky z Občianskeho a Obchodného zákonníka, 

Zákonníka práce, hospodárskeho a pracovného práva, 
- použiť základné zručnosti marketingu a zabezpečiť sociálno-ekonomické informácie pre potreby riadenia 

stavebnej výroby, 
- využívať aplikačné a grafické počítačové programy v odbore.  

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti  

Absolvent sa vyznačuje: 

− dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností, 
−  samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh,   
−  kreatívnym myslením, 
−  schopnosťou integrácie a adaptability 
−  organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami, 
−  prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach, 
−  vhodným sociálnym správaním a prejavmi, 
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−  sebadisciplínou a mobilitou, 
−  potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam. 
 

6.6 Odborné kompetencie pre odbor 3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

a) Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

- poznať základnú odbornú terminológiu a symboliku používanú v odbore, zásady technickej normalizácie 
a štandardizácie, v slovenskom, ako aj v cudzom jazyku, 

- poznať princípy, metódy a aplikačné možnosti počítačovej grafiky a dostupného softvéru v oblasti  
geodetických prác a tvorby GIS a modelu 3D, 

- charakterizovať princíp základných úloh a výpočtov v oblasti geodézie, kartografie a katastra, 
- poznať druhy, princíp, charakteristiku a presnosť základných typov pomôcok a prístrojov ako aj novej 

prístrojovej techniky zakúpenej z projektu, ktoré sa využívajú v odbore, 
- poznať princíp a zásady aktualizácie súborov popisných a geodetických informácií katastra nehnuteľností, 

- poznať zásady tvorby projektov a obsahu MIS, LIS a GIS, 
- vysvetliť princíp a metódy tvorby IS z rastrových a digitálnych podkladov, 
- poznať základné ekonomické pojmy a kategórie, v slovenskom, ako aj v cudzom jazyku, 
- charakterizovať podstatu podniku, jeho postavenie na trhu, základné podnikové činnosti, 
- poznať organizačnú štruktúru podniku/firmy, účastníkov výstavby a ich kompetencie, 
- poznať vedomosti z oblasti ekonomiky, živnosti, podnikania a predaja v  odbore,   
-    vedieť orientovať sa v oblasti práva v otázkach súvisiacich s podnikaním, s pracovnoprávnymi 

a občianskoprávnymi vzťahmi, 
- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany 

životného prostredia, 
- poznať možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou a 

načrtnúť možnosti eliminácie týchto zdrojov.  

b) Požadované zru čnosti 

Absolvent vie:  

- používať odbornú terminológiu a symboliku, v slovenskom, ako aj v cudzom jazyku, 
- uplatňovať zásady technickej normalizácie a štandardizácie, 
- dodržiavať zásady technického zobrazovania,  
- využívať jednoduché počítačové aplikácie, s prepojením na medzipredmetové vzťahy, 
- zvoliť si a používať vhodné  technologické postupy a technické vybavenie, 
- používať vhodné  geodetické prístroje, pomôcky  - pôvodné ako aj zakúpené z projektu a postupy pri 

meračských prácach a ich ďalšom spracovaní, 
- byť manuálne zručný, 
- robiť čistú, starostlivo prevedenú prácu s citom pre estetický vzhľad,  prevedenie a jej hodnotu, 
- byť schopný zistiť a odstrániť závady a možné riziká pri práci, 
- poskytnúť prvú pomoc pri náhlej chorobe alebo úraze, 
- pracovať hospodárne pri manipulácii s  energiou, prístrojmi a pomôckami, 
- dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu, 
- vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie, 
- dodržiavať normy a parametre kvality prác, 
- ovládať základné ekonomické pojmy a kategórie, v slovenskom, ako aj v cudzom jazyku, 
- popísať podstatu a princípy fungovania trhovej ekonomiky a podnikateľskej činnosti, v slovenskom, ako aj 

v cudzom jazyku, 
- orientovať sa  v právnych formách podnikania a charakterizovať ich, 
- posúdiť vhodné formy podnikania vo svojom odbore, 
- orientovať sa v právnych normách a predpisoch vo svojom odbore, 
- charakterizovať štruktúru národného hospodárstva a činitele ovplyvňujúce jeho úroveň, 
- poznať činnosti spojené s  investičnou výstavbou v podniku/firme, 



 
 
 

 36  

- popísať kompetencie účastníkov výstavby,  
- poznať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany 

životného prostredia, 
- poznať možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou 

a načrtnúť možnosti eliminácie týchto zdrojov,   
- poznať základné rezortné predpisy, smernice, technologické návody a technické normy, 
- aplikovať zásady tvorby projektov a obsahu MIS, LIS a GIS, 
- použiť princíp a metódy tvorby IS z rastrových a digitálnych podkladov, s prepojením na medzipredmetové 

vzťahy, 
- využívať aplikačné a grafické počítačové programy v odbore.  

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti   

Absolvent sa vyznačuje: 

− dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností, 
−  samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh,   
−  manuálnou zručnosťou v činnostiach  odboru, 
−  kreatívnym myslením, 
−  schopnosťou integrácie a adaptability, 
−  organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami, 
−  prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach, 
−  vhodným sociálnym správaním a prejavmi, 
−  sebadisciplínou a mobilitou, 
−  potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam. 
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7 UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3650 6 STAVITE ĽSTVO - 01 POZEMNÉ STAVITEĽSTVO   

Tabuľka prevodu rámcového u čebného plánu ŠVP na u čebný plán ŠkVP    
      
Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 041 72 Košice 

Názov ŠkVP  Stavby, pozemky a ich manažment 

Kód a názov  ŠVP 36 stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Kód a názov študijného odboru 3650 6 staviteľstvo - 01 pozemné staviteľstvo 

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  

Vzdelávacie oblasti  Minimálny po čet týždenných 
vyučovacích hodín celkom 

Vyučovací predmet  Počet týž. vyu čovacích 
hodín celkom 

Disponibilné hodiny  

Obsahové štandardy  

Jazyk a komunikácia 34 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 64   

Verbálne vyjadrovanie       

  

Písomné vyjadrovanie       

Štylistika       

Jazykové prostriedky a náuka o jazyku       

Práca s textom a získavanie informácií       

Literatúra v živote človeka       

Staroveká a stredoveká literatúra       

Humanizmus a renesancia 12 Slovenský jazyk a literatúra 12 

Barok       

Novodobá slovenská literatúra       

Literárny realizmus a literárna moderna       

Slovenská a svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami (klasicizmus, predromantizmus, 
romantizmus) 

      

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

Počúvanie s porozumením        
1  

Čítanie s porozumením   1. cudzí jazyk   
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Písomný prejav 12 Anglický jazyk 13 

Ústny prejav   Nemecký jazyk   

Počúvanie s porozumením       

  
Čítanie s porozumením   2. cudzí jazyk   

Písomný prejav 10 Anglický jazyk 10 

Ústny prejav   Nemecký jazyk,Ruský jazyk   

Človek, hodnoty a spolo čnos ť  7       

Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy 
2 Etická výchova/Náboženská výchova 2   

Filozoficko-etické základy hľadania zmyslu života 

Dejepis 2 Dejepis 2   

Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života       

  

Estetika životného prostredia       

Ľudové a regionálne umenie       

Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života 3 Občianska náuka 3 

Úvod do spoločenského vzdelávania. Psychológia osobnosti       

Sociálna psychológia a základy komunikácie       

Demokracia a jej fungovanie       

Človek a príroda 3       

Človek a životné prostredie 1 Ekológia 1   

Elektrické a magnetické javy 

2 Fyzika 3 1 Svetlo a žiarenie 

Formy a príčiny mechanického pohybu 

Štruktúra a vlastnosti látok       

  

Atómy, molekuly a periodická sústava prvkov       

Priebeh chemických reakcií 0 Chémia 0 

Prvky a ich zlúčeniny       

Organické zlúčeniny       

Deje v živých sústavách 0 Biológia 0   

Matematika a práca s informáciami 8       

Čísla, premenné, výrazy   

Matematika 

    

Rovnice, nerovnice a ich sústavy       

Funkcie        

Geometria  6 8 2 
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Kombinatorika a teória pravdepodobnosti       

Základy štatistiky       

Práca s údajmi a informáciami 2 Informatika 2   

Zdravie a pohyb 8       

Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a f         

Vplyv telesnej výchovy a športu na somatický, funkčný a zdravotný stav človeka         

Kondičná príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia a pohybové hry, športový tréning         

Základy techniky a taktiky vybraných športových odvetví, odborná terminológia, pravidlá 8 Telesná a športová výchova 8  

Regenerácia, kompenzácia         

Poradové cvičenia         

Hygiena a bezpečnosť pri telesnej výchove a športe, základy prvej pomoci         

Šport a pobyt v prírode         

Disponibilné hodiny 4       

Teoretické vzdelávanie 21 Odborné vzdelávanie – povinné predmety 29 8 

Technické a technologické vzdelávanie 8 Pozemné stavite ľstvo 14 6 

Vlastnosti a používanie stavebných látok a výrobkov 2 Stavebné materiály 2   

Statická funkcia stavebných konštrukcií 1 Stavebná mechanika 2 1 

Základné poznatky z oblasti inžinierskych stavieb 1 Inžinierske stavby 1   

Stroje a zariadenia používané v stavebnej praxi 1 Stavebné stroje 2 1 

Základné poznatky z ekonomiky a podnikania 4 Ekonomika 4   

Zloženie a výroba betónu 4 Betónové konštrukcie 4   

Praktická príprava 20   30 10 

Konštruktívne zobrazovanie rovinných a priestorových útvarov 2 Deskriptívna geometria 4 2 

Kresliarske techniky uplatňované v technickej praxi 1 Odborné kreslenie 2 1 

Zobrazovanie stavebných prvkov a konštrukcií 3 Pozemné stavite ľstvo 4 1 

Overovanie vlastností stavebných materiálov 1 Stavebné materiály 1   

Statické výpočty 1 Stavebná mechanika 1   

Zobrazovanie stavebných konštrukcií v CAD programe 1 Grafické informa čné systémy 1   

Prehĺbenie teoretických vedomostí a získanie praktických zručností v stavebnej činnosti 2 Prax 3 1 

Projektovanie stavebných objektov 5 Konštruk čné cvi čenia 7 2 

Výpočet kalkulácií a nákladov v programe CENKROS 2 Ekonomika 4 2 

Navrhovanie a posudzovanie vystužených konštrukcií a ich zakresľovanie 2 Betónové konštrukcie 3 1 

Disponibilné hodiny 31 Volite ľné predmety 13   
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Základné meračské práce   Geodézia 3 3 

Vývoj architektúry od staroveku po modernú architektúru   Architektúra 1 1 

Projektovanie objektov používaním programu CAD   Výpo čtová technika v odbore 4 4 

Založenie, fungovanie a likvidácia fiktívnej firmy   Aplikovaná ekonómia 3 3 

Založenie podniku v podmienkach trhovej ekonomiky   Výchova k podnikaniu 2 2 

Rozvoj priestorového cítenia, archit. Kompozície a formovanieestetického cítenia   Cvičenia z architektúry 2 2 

Rozšírenie a prehĺbenie vedomosti z fyziky  Fyzikálny seminár 2 2 

Rozšírenie a prehĺbenie vedomosti z matematiky   Matematika 2 2 

Právne normy   Právna náuka 1 1 

Projektovanie stavebných objektov   Konštruk čné cvi čenia 2 2 

CELKOM 136   136   

Ochrana života a zdravia   Teoretická príprava 3 hodiny   

Teoretická príprava Praktický výcvik 18 hodín   

Praktický výcvik       

Telovýchovno-výcvikový kurz Mimovyu čovacie aktivity 2 týždne 

Plavecký výcvik Plavecký výcvik 3 - 5 dní   

Lyžiarsko-výcvikový kurz Lyžiarsko-výcvikový kurz 1 týždeň   
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Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 
Lermontovova 1, 041 72 Košice 

Názov ŠkVP  Stavby, pozemky a ich manažment 

Kód a  názov  ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo – 01 pozemné staviteľstvo 

Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia  4 roky 

Forma štúdia  denná 

Druh školy  štátna 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

Kategórie a  názvy vyu čovacích 
predmetov 

Počet týždenných vyu čovacích hodín v ro čníku  

1. 2. 3. 4. Spolu  
Všeobecnovzdelávacie predmety  21 19 14 10 64 

slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12 
1.cudzí jazyk - anglický /nemecký jazyk a) 3 3 4 3 13 
2.cudzí jazyk – angl./nem./ruský jazyk a) 3 3 2 2 10 
etická výchova/náboženská výchova a), b) 1 1 - - 2 
dejepis 1 1 - - 2 

občianska náuka  1 1 1 - 3 

ekológia 1 - - - 1 
fyzika a) 1 2 - - 3 
matematika a) 3 3 2 - 8 
informatika a) 2 - - - 2 
telesná a športová výchova a), c) 2 2 2 2 8 

Odborné predmety  13 16 14(12) 16 59(57) 

deskriptívna geometria a),d) 2 2 - - 4 
odborné kreslenie a), d) 2 - - - 2 
pozemné staviteľstvo a), e), f), i) 6 4 4 4 18 
stavebné materiály a), e), i) 3 - - - 3 
stavebná mechanika a), e) - 3 - - 3 
grafické informačné systémy a), d) - 1 - - 1 
inžinierske stavby i) - 1 - - 1 
stavebné stroje - 2 - - 2 
prax a), g), i) - 3 - - 3 
konštrukčné cvičenia a), d) - - 3 4 7 
ekonomika e), f) - - 4(3) 4 8(7) 
betónové konštrukcie e), f) - - 3(2) 4 7(6) 

Volite ľné predmety d)  0 0 6(9) 7(8) 13(17) 

geodézia a), e) - - 3 - 3 
architektúra  i) - - 1 - 1 
výpočtová technika v odbore a), e) - - 2 2 4 
aplikovaná ekonómia - - 3 - 3 
výchova k podnikaniu - - - 2 2 
cvičenia z architektúry a), d), i) - - - 2 2 
fyzikálny seminár - - - 2 2 
matematika a) - - - 2 2 
právna náuka - - - 1 1 
konštrukčné cvičenia - - - 2 2 

Spolu  34 35 34(35) 33(34) 136(138) 

Nepovin né predmety  0 0 2 0 2 

aplikovaná matematika - - 2 - 2 

Účelové kurzy       

Ochrana života a zdravia j) 14 14 21   
Telovýchovno-výcvikový kurz k) 35 35    
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Prehľad využitia týžd ňov  

Činnos ť 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 
Maturitná skúška - - - 1 
Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

2 1 1 1 

Účasť na odborných akciách - 1 1 - 
Spolu týžd ňov 35 35 35 32 

Poznámky k u čebnému plánu:  

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 

žiakov minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety nie sú klasifikované, na 
vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. 

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

d)    Predmet má charakter cvičení.  
e) Predmet má aj charakter cvičení, možno ho spájať do viachodinových celkov. 
f)    Podmienkou úspešného ukončenia ročníka v predmete je odovzdanie všetkých predpísaných grafických 

a textových prác podľa učebnej osnovy, ktoré sú spracované na vyhovujúcej úrovni klasickou metódou alebo 
pomocou grafického počítačového softwéru. 

g) Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 2. a3. ročníku v rozsahu 10 
pracovných dní a 6 hodín za jeden deň.  

h) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety vo vymedzenom rozsahu. Na štúdium 
voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried a ročníkov. 

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

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

k) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa realizujú 
v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa realizuje 3 - 5 dní (7 hodín 
denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  
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Tabuľka vzťahu k ľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania  

v odbore 3650 6 stavite ľstvo – 01 pozemné stavite ľstvo 
 

Prehľad kľúčových kompetencií  
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Prehľad názov predmetov  Prehľad výchovných a  vzde lávacích stratégií  
Povinné všeobecnovzdelávacie 
predmety 

 

slovenský jazyk a literatúra ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
anglický, nemecký, ruský jazyk ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
etická/náboženská  výchova ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
dejepis ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
občianska náuka  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
ekológia ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
fyzika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
matematika  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
informatika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  
telesná a športová  výchova ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
Povinné odborné predmety   
deskriptívna geometria ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
odborné kreslenie ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
pozemné staviteľstvo ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
stavebné materiály ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
stavebná mechanika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
grafické informačné systémy ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
inžinierske stavby ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
stavebné stroje ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
prax ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
konštrukčné cvičenia  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 
ekonomika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
betónové konštrukcie ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Volite ľné predmety   
geodézia ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
architektúra ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  
výpočtová technika v odbore ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
aplikovaná ekonómia ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
výchova k podnikaniu ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
cvičenia z architektúry  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 
fyzikálny seminár ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
matematika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
právna náuka ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
konštrukčné cvičenia ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Nepovinné predmety   
aplikovaná matematika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Účelové kurzy   
Ochrana života a zdravia  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 
Telovýchovno-výcvikový kurz ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach a formách 
práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, akcií alebo  aktivít, mali by podporovať a rozvíjať 
aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú formulované ako ciele, 
konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky žiakov, ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom 
ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií. VVS sú v našom školskom 
vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre vybrané kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje 
tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými komisiami na škole.   
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8 UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3650 6 STAVITE ĽSTVO - 10 STAVEBNÝ MANAŽMENT   

Tabuľka prevodu rámcového u čebného plánu ŠVP na u čebný plán ŠkVP    
      
Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 041 72 Košice 

Názov ŠkVP  Stavby, pozemky a ich manažment 

Kód a názov  ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Kód a názov študijného odboru 3650 6 staviteľstvo - 10 stavebný 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  

Vzdelávacie oblasti  Minimálny po čet týždenných 
vyučovacích hodín celkom 

Vyučovací predmet  Počet týž. vyu čovacích 
hodín celkom 

Disponibilné hodiny  

Obsahov é štandardy  

Jazyk a komunikácia 34 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 64   

Verbálne vyjadrovanie       

  

Písomné vyjadrovanie       

Štylistika       

Jazykové prostriedky a náuka o jazyku       

Práca s textom a získavanie informácií       

Literatúra v živote človeka       

Staroveká a stredoveká literatúra       

Humanizmus a renesancia 12 Slovenský jazyk a literatúra 12 

Barok       

Novodobá slovenská literatúra       

Literárny realizmus a literárna moderna       

Slovenská a svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami (klasicizmus, predromantizmus, 
romantizmus) 

      

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

Počúvanie s porozumením       
 1 

Čítanie s porozumením   1. cudzí jazyk   
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Písomný prejav 12 Anglický jazyk 13 

Ústny prejav   Nemecký jazyk   

Počúvanie s porozumením       

  
Čítanie s porozumením   2. cudzí jazyk   

Písomný prejav 10 Anglický jazyk 10 

Ústny prejav   Nemecký jazyk,Ruský jazyk   

Človek, hodnoty a spolo čnos ť  7       

Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy 
2 Etická výchova/Náboženská výchova 2   

Filozoficko-etické základy hľadania zmyslu života 

Dejepis 2 Dejepis 2   

Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života       

  

Estetika životného prostredia       

Ľudové a regionálne umenie       

Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života 3 Občianska náuka 3 

Úvod do spoločenského vzdelávania. Psychológia osobnosti       

Sociálna psychológia a základy komunikácie       

Demokracia a jej fungovanie       

Človek a príroda 3       

Človek a životné prostredie 1 Ekológia 1   

Elektrické a magnetické javy 

2 Fyzika 3 1 Svetlo a žiarenie 

Formy a príčiny mechanického pohybu 

Štruktúra a vlastnosti látok       

  

Atómy, molekuly a periodická sústava prvkov       

Priebeh chemických reakcií 0 Chémia 0 

Prvky a ich zlúčeniny       

Organické zlúčeniny       

Deje v živých sústavách 0 Biológia 0   

Matematika a práca s informáciami 8       

Čísla, premenné, výrazy   

Matematika 

    

Rovnice, nerovnice a ich sústavy       

Funkcie        

Geometria  6 8 2 

Kombinatorika a teória pravdepodobnosti       
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Základy štatistiky       

Práca s údajmi a informáciami 2 Informatika 2   

Zdravie a pohyb 8       

Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a f         

Vplyv telesnej výchovy a športu na somatický, funkčný a zdravotný stav človeka         

Kondičná príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia a pohybové hry, športový tréning         

Základy techniky a taktiky vybraných športových odvetví, odborná terminológia, pravidlá 8 Telesná a športová výchova 8  

Regenerácia, kompenzácia         

Poradové cvičenia         

Hygiena a bezpečnosť pri telesnej výchove a športe, základy prvej pomoci         

Šport a pobyt v prírode         

Disponibilné hodiny 4       

Teoretické vzdelávanie 21 Odborné vzdelávanie – povinné predmety 32 11 

Technické a technologické vzdelávanie 6 Pozemné stavite ľstvo 7 1 

Vlastnosti a používanie stavebných látok a výrobkov 1 Stavebné materiály 2 1 

Statická funkcia stavebných konštrukcií 1 Stavebná mechanika 2 1 

Základné poznatky z oblasti inžinierskych stavieb 1 Inžinierske stavby 1   

Stroje a zariadenia používané v stavebnej praxi 1 Stavebné stroje 2 1 

Základné poznatky z ekonomiky a podnikania 5 Ekonomika 6 1 

Zloženie a výroba betónu 2 Betónové konštrukcie 3 1 

Účtovníctvo v podmienkach trhovej ekonomiky 2 Účtovníctvo 5 3 

Základné vedomosti o trhu 1 Marketing 2 1 

Podnikanie v malých a stredných firmách 1 Manažment 2 1 

Praktická príprava 20   29 9 

Konštruktívne zobrazovanie rovinných a priestorových útvarov 2 Deskriptívna geometria 4 2 

Kresliarske techniky uplatňované v technickej praxi 1 Odborné kreslenie 2 1 

Zobrazovanie stavebných prvkov a konštrukcií 5 Pozemné stavite ľstvo 9 2 

Overovanie vlastností stavebných materiálov 1 Stavebné materiály 1   

Statické výpočty 1 Stavebná mechanika 1   

Zobrazovanie stavebných konštrukcií v CAD programe 1 Grafické informa čné systémy 1   

Prehĺbenie teoretických vedomostí a získanie praktických zručností v stavebnej činnosti 2 Prax 3 1 

Projektovanie stavebných objektov  Konštruk čné cvi čenia 5 2 

Výpočet kalkulácií a nákladov v programe CENKROS 2 Ekonomika 2   

Navrhovanie a posudzovanie vystužených konštrukcií a ich zakresľovanie 1 Betónové konštrukcie 2 1 
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Zručnosti a zásady písomného styku 4 Administratíva a korešpondencia 4   

Disponibilné hodiny 31 Volite ľné predmety 11 11 

Základné meračské práce   Geodézia 2 2 

Vývoj architektúry od staroveku po modernú architektúru   Architektúra 1 1 

Založenie, fungovanie a likvidácia fiktívnej firmy   Aplikovaná ekonómia 3 3 

Projektovanie objektov používaním programu CAD   Výpo čtová technika v odbore 2 2 

Rozšírenie a prehĺbenie vedomosti z fyziky   Fyzikálny seminár 1 1 

Rozšírenie a prehĺbenie vedomosti z matematiky   Matematika 2 2 

Projektovanie stavebných objektov   Konštruk čné cvi čenia 2  

Právny systém   Právna náuka 1  

CELKOM 136   136   

Ochrana života a zdravia   Teoretická príprava 3 hodiny   

Teoretická príprava Praktický výcvik 18 hodín   

Praktický výcvik       

Telovýchovno-výcvikový kurz Mimovyu čovacie aktivity 2 týždne 

Plavecký výcvik Plavecký výcvik 3-5 dní   

Lyžiarsko-výcvikový kurz Lyžiarsko-výcvikový kurz 1 týždeň   
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Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 
Lermontovova 1, 041 72 Košice 

Názov ŠkVP  Stavby, pozemky a ich manažment 

Kód a  názov  ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo – 10 stavebný manažment 

Stupeň vzdelani a úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia  4 roky 

Forma štúdia  denná 

Druh školy  štátna 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

Kategórie a  názvy vyu čovacích 
predmetov 

Počet týždenných vyu čovacích hodín v ro čníku  

1. 2. 3. 4. Spolu  
Všeobecnovz delávacie predmety  21 19 14 10 64 

slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12 
1.cudzí jazyk – anglický/nemecký jazyk a) 3 3 4 3 13 
2.cudzí jazyk – angl./nem./ ruský jazyk a) 3 3 2 2 10 
etická výchova/náboženská výchova a), b) 1 1 - - 2 
dejepis 1 1 - - 2 

občianska náuka  1 1 1 - 3 

ekológia 1 - - - 1 
fyzika  a) 1 2 - - 3 
matematika a) 3 3 2 - 8 
informatika a) 2 - - - 2 
telesná a športová výchova a), c) 2 2 2 2 8 

Odborné predmety  13 16 14 18 61 

deskriptívna geometria a), d) 2 2 - - 4 
odborné kreslenie a), d) 2 - - - 2 
pozemné staviteľstvo a), e), f), i) 5 3 2 1 11 
stavebné materiály a), e), i) 3 - - - 3 
stavebná mechanika a), e) - 3 - - 3 
ekonomika a), e), f) 1 1 2 4 8 
grafické informačné systémy a), d) - 1 - - 1 
inžinierske stavby i) - 1 - - 1 
stavebné stroje - 2 - - 2 
prax a), g), i) - 3 - - 3 
konštrukčné cvičenia a), d) - - 3 2 5 
betónové konštrukcie a), e), f) - - 2 3 5 
Účtovníctvo i) - - 3 2 5 
administratíva a korešpondencia  a), d) - - 2 2 4 
marketing - - - 2 2 
manažment - - - 2 2 

Volite ľné predmety d)  0 0 7 5(6) 12(13) 

geodézia a), e) - - 3 - 2 
architektúra i) - - 1 - 1 
aplikovaná ekonómia - - 3 - 3 
výpočtová technika v odbore a), e) - - -(2) 2 4 
fyzikálny seminár - - - 1 1 
matematika a) - - - 2 2 
konštrukčné cvičenia - - -(1) 2 2 
právna náuka - - - 1 1 

Spolu  34 35 35 33(34) 137(138) 

Nepovinné predmety  0 0 2 0 2 

aplikovaná matematika - - 2 - 2 

Účelové kurzy       

Ochrana života a zdravia j) 14 14 21   
Telovýchovno-výcvikový kurz k) 35 35    

 



 
 
 

 49  

 
 
 
Prehľad využitia týžd ňov  

Činnos ť 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 
Maturitná skúška - - - 1 
Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

2 1 1 1 

Účasť na odborných akciách - 1 1 - 
Spolu týžd ňov 35 35 35 32 

Poznámky k u čebnému plánu:  
a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov 

minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety nie sú klasifikované, na 
vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. 

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

d) Predmet má charakter cvičení.  
e) Predmet má aj charakter cvičení, možno ho spájať do viachodinových celkov. 
f) Podmienkou úspešného ukončenia ročníka v predmete je odovzdanie všetkých predpísaných grafických 

a textových prác podľa učebnej osnovy, ktoré sú spracované na vyhovujúcej úrovni klasickou metódou alebo 
pomocou grafického počítačového softwéru. 

g) Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 2. a3. ročníku v rozsahu 10 
pracovných dní a 6 hodín za jeden deň.  

h) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety vo vymedzenom rozsahu. Na štúdium 
voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried a ročníkov. 

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

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

k) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa realizujú 
v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa realizuje 3- 5 dní (7 hodín 
denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  
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Tabuľka vzťahu k ľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania  

v odbore 3650 6 stavite ľstvo – 10 stavebný manažment 
 

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

 

slovenský jazyk a literatúra ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
anglický, nemecký, ruský jazyk ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
etická/náboženská  výchova ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
dejepis ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
občianska náuka  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
ekológia ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
fyzika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
matematika  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  
informatika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  
Telesná a športová výchova ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
Povinné odborné predmety   
deskriptívna geometria ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
odborné kreslenie ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
pozemné staviteľstvo ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
stavebné materiály ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
stavebná mechanika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
ekonomika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
grafické informačné systémy ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
inžinierske stavby ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
stavebné stroje ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
prax ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
konštrukčné cvičenia ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
betónové konštrukcie ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
účtovníctvo ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
administratíva a korešpondencia ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
marketing ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
manažment ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Volite ľné predmety   
geodézia ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
architektúra ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  
aplikovaná ekonómia ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
výpočtová technika v odbore ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
fyzikálny seminár ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
matematika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
konštrukčné cvičenia ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
právna náuka ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Nepovinné predmety   
aplikovaná matematika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Účelové kurzy   
Ochrana života a zdravia  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 
Telovýchovno-výcvikový kurz ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 

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

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre vybrané kľúčové 
kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými komisiami na škola.   
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Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 

Lermontovova 1, 041 72 Košice 

Názov ŠkVP  Stavby, pozemky a ich manažment 

Kód a  názov  ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo – architektúra a interiérový dizajn 

Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia  4 roky 

Forma štúdia  denná 

Druh školy  štátna 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

Kategórie a  názvy vyu čovacích 
predmetov 

Počet týždenných vyu čovacích hodín v ro čníku  

1. 2. 3. 4. Spolu  

Všeobecnovzdelávacie predmety  21 19 14 10 64 

slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12 
1.cudzí jazyk - anglický /nemecký jazyk a) 3 3 4 3 13 
2.cudzí jazyk – angl./nem./ruský jazyk a) 3 3 2 2 10 
etická výchova/náboženská výchova a), b) 1 1 - - 2 
dejepis 1 1 - - 2 

občianska náuka  1 1 1 - 3 

ekológia 1 - - - 1 
fyzika a) 1 2 - - 3 
matematika a) 3 3 2 - 8 
informatika a) 2 - - - 2 
telesná a športová výchova a), c) 2 2 2 2 8 

Odborné predmety  13 16 14 12 55 

deskriptívna geometria a),d) 2 2 - - 4 
odborné kreslenie a), d) 2 2 - - 4 
pozemné staviteľstvo a), e), f), i) 5 4 2 2 13 
stavebné materiály a), e), i) 2 - - - 2 
stavebná mechanika a), e) - 1 - - 1 
grafické informačné systémy a), d) 1 1 - - 2 
kresby a maľby  a), d) 1 2 - - 3 
tovaroznalectvo - 2 - - 2 
prax a), g), i) - 2 - - 2 
dejiny architektúry a umenia   4 - 4 
Zariaďovanie i)   2 - 2 
konštrukčné cvičenia a), d) - - 2 - 2 
ekonomika e), f) - - 2 3 5 
betónové konštrukcie e), f) - - 2 - 2 
architektonická tvorba a), d)   - 4 4 
interiérový dizajn a), d)   - 3 3 

Volite ľné predmety d)  0 0 6 11 17 

typológia a), e) - - 2 - 2 
architektonické cvičenia a), d), i) - - 2 2 4 
výpočtová technika v odbore a), e) - - 2 2 4 
cvičenia z deskriptívnej geometrie a), d) - -  2 2 
zariaďovanie a dejiny nábytku i)    2 2 
výchova k podnikaniu - - - 2 2 
matematika a) - - - 2 2 
právna náuka - - - 1 1 
konštrukčné cvičenia a), d) - - - 2 2 

Spolu  34 35 34 33 136 

Nepovinné predmety  0 0 0 0 0 

Účelové kurzy       

Ochrana života a zdravia j) 14 14 21   
Telovýchovno-výcvikový kurz k) 35 35    
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Prehľad využitia týžd ňov  

Činnos ť 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 
Maturitná skúška - - - 1 
Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

2 1 1 1 

Účasť na odborných akciách - 1 1 - 
Spolu týžd ňov 35 35 35 32 

Poznámky k u čebnému plánu:  

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 

žiakov minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety nie sú klasifikované, 
na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. 

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

d) Predmet má charakter cvičení.  
e) Predmet má aj charakter cvičení, možno ho spájať do viachodinových celkov. 
f)    Podmienkou úspešného ukončenia ročníka v predmete je odovzdanie všetkých predpísaných grafických 

a textových prác podľa učebnej osnovy, ktoré sú spracované na vyhovujúcej úrovni klasickou metódou 
alebo pomocou grafického počítačového softwéru. 

g) Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 2. a3. ročníku v rozsahu 
10 pracovných dní a 6 hodín za jeden deň.  

h) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety vo vymedzenom rozsahu. Na štúdium 
voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried a ročníkov. 

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

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

k) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa 
realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa realizuje 3- 5 dní 
(7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) 
v 2. ročníku.  

 
 
 
 



 
 
 

 53 

9 UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3692 6 GEODÉZIA, KARTOG RAFIA A KATASTER   

Tabuľka prevodu rámcového u čebného plánu ŠVP na u čebný plán ŠkVP    
      
Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Lermontovova 1, 041 72 Košice 

Názov ŠkVP  Stavby, pozemky a ich manažment 

Kód a názov  ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Kód a názov študijného odboru 3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

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  

Vzdelávacie oblasti  Minimálny po čet týždenných 
vyučovacích hodín celkom 

Vyučovací  predmet  Počet týž. vyu čovacích 
hodín celkom 

Disponibilné hodiny  

Obsahové štandardy  

Jazyk a komunikácia 34 Všeobecné vzdelávanie – povinné predmety 64   

Verbálne vyjadrovanie       

  

Písomné vyjadrovanie       

Štylistika       

Jazykové prostriedky a náuka o jazyku       

Práca s textom a získavanie informácií       

Literatúra v živote človeka       

Staroveká a stredoveká literatúra       

Humanizmus a renesancia 12 Slovenský jazyk a literatúra 12 

Barok       

Novodobá slovenská literatúra       

Literárny realizmus a literárna moderna       

Slovenská a svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami (klasicizmus, predromantizmus, 
romantizmus) 

      

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

Počúvanie s porozumením       
 
 

1 
Čítanie s porozumením   1.cudzí jazyk   

Písomný prejav 12 Anglický jazyk 13 
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Ústny prejav   Nemecký jazyk   

Počúvanie s porozumením       

  
Čítanie s porozumením   2.cudzí jazyk   

Písomný prejav 10 Anglický jazyk 10 

Ústny prejav   Nemecký jazyk, Ruský jazyk   

Človek, hodnoty a spolo čnos ť  7       

Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy 
2 Etická výchova/Náboženská výchova 2   

Filozoficko-etické základy hľadania zmyslu života 

Dejepis 2 Dejepis 2   

Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života       

  

Estetika životného prostredia       

Ľudové a regionálne umenie       

Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života 3 Občianska náuka 3 

Úvod do spoločenského vzdelávania. Psychológia osobnosti       

Sociálna psychológia a základy komunikácie       

Demokracia a jej fungovanie       

Človek a príroda 3       

Človek a životné prostredie 1 Ekológia 1   

Elektrické a magnetické javy 

2 Fyzika 3 1 Svetlo a žiarenie 

Formy a príčiny mechanického pohybu 

Štruktúra a vlastnosti látok       

  

Atómy, molekuly a periodická sústava prvkov       

Priebeh chemických reakcií 0 Chémia 0 

Prvky a ich zlúčeniny       

Organické zlúčeniny       

Deje v živých sústavách 0 Biológia 0   

Matematika a práca s informáciami 8       

Čísla, premenné, výrazy   

Matematika 

    

Rovnice, nerovnice a ich sústavy       

Funkcie        

Geometria  6 8 2 

Kombinatorika a teória pravdepodobnosti       

Základy štatistiky       
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Práca s údajmi a informáciami 2 Informatika 2   

Zdravie a pohyb 8       

Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a f         

Vplyv telesnej výchovy a športu na somatický, funkčný a zdravotný stav človeka         

Kondičná príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia a pohybové hry, športový tréning         

Základy techniky a taktiky vybraných športových odvetví, odborná terminológia, pravidlá 8 Telesná a športová výchova 8  

Regenerácia, kompenzácia         

Poradové cvičenia         

Hygiena a bezpečnosť pri telesnej výchove a športe, základy prvej pomoci         

Šport a pobyt v prírode         

Disponibilné hodiny 4       

Teoretické vzdelávanie 22 Odborné vzdelávanie – povinné predmety 33 11 

Základné zákonitosti stavu a vývoja krajinnej sféry 1 Geografia 1   

Základné zákonitosti stavu a vývoja zemského povrchu 1 Náuka o teréne 1   

Základné teoretické vedomosti v odbore geodézia 10 Geodézia 13 3 

Vývoj mapovania a mapovacie práce 3 Mapovanie 5 2 

História a súčasnosť pozemkového práva 1 Pozemkové evidencie 2 1 

Moderné metódy mapovania 1 Fotogrametria 2 1 

Vplyv geodetic. a kartog.činností na ochranu životného prostredia 1 Ekológia v geodézii 1   

Špeciálne technológie diaľkového prieskumu Zeme 1 Ďiaľkový prieskum Zeme 2 1 

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam 1 Kataster nehnute ľnosti 2 1 

Geodetické informácie katastra nehnuteľností 1 Aktualizácia geodetických informácií 3 2 

základné poznatky z ekonomiky a podnikania 1 Ekonomika 2 1 

Praktická príprava 19   36 17 

Konštruktívne zobrazovanie rovinných a priestorových útvarov 3 Deskriptívna geometria 5 2 

Zobrazovanie geodetickej a mapovacej činnosti 2 Kartografické rysovanie 4 2 

Praktické zručnosti s geodetickými prístrojmi a spracovanie meračskej dokumentácie 8 Prax 15 7 

Výpočtové spracovanie geodetických úloh 3 Geodetické výpo čty 8 5 

Počítačové spracovanie geodetických meraní 1 Automatizácia zobrazovacích prác 2 1 

Zber a spracovanie informácií o území 2 Geografické informa čné systémy 2   

Disponibilné hodiny 31 Volite ľné predmety 3 3 

Rozšírenie a prehĺbenie vedomosti z matematiky   Aplikovaná matematika 2 2 

Rozširujúce vedomosti v odbore geodézia   Cvičenia z geodézie 1 1 

Stručný vývoj legislatívy občianskeho a  pozemkového práva   Občianske a pozemkové právo 1 1 
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Politika zamestnanosti a trhu práce   Úvod do sveta práce 1 1 

CELKOM 136   136   

Ochrana života a zdravia   Teoretická príprava 3 hodiny   

Teoretická príprava Praktický výcvik 18 hodín   

Praktický výcvik       

Telovýchovno-výcvikový kurz Mimovyu čovacie aktivity 2 týždne 

Plavecký výcvik Plavecký výcvik 3 - 5 dní   

Lyžiarsko-výcvikový kurz Lyžiarsko-výcvikový kurz 1 týždeň   
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Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 
Lermontovova 1, 041 72 Košice 

Názov ŠkVP  Stavby, pozemky a ich manažment 

Kód a  názov  ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Kód a  názov študijného odboru  3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia  4 roky 

Forma štúdia  denná 

Druh školy  štátna 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

Kategórie a  názvy vyu čovacích 
predmetov 

Počet týždenných vyu čovacích hodín v ro čníku  

1. 2. 3. 4. Spolu  
Všeobecnovzdelávacie predmety  21 19 14 10 64 

slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12 
1.cudzí jazyk – anglický/nemecký jazyk a) 3 3 4 3 13 
2.cudzí jazyk – angl./nem./ ruský jazyk a) 3 3 2 2 10 
etická výchova/náboženská výchova a), b) 1 1 - - 2 
dejepis 1 1 - - 2 

občianska náuka  1 1 1 - 3 

ekológia 1 - - - 1 
fyzika a) 1 2 - - 3 
matematika a) 3 3 2 - 8 
informatika a) 2 - - - 2 
telesná a športová výchova a), c) 2 2 2 2 8 

Odborné predmety  13 16 20 20 69 

geografia 1 - - - 1 
náuka o teréne 1 - - - 1 
deskriptívna geometria a), d) 3 2 - - 5 
kartografické rysovanie a), d) 2 2 - - 4 
Geodézia i) 3 3 4 3 13 
prax a), g), f), i) 3 4 4 4 15 
geodetické výpočty a), d) - 2 4 2 8 
mapovanie - 3 2 - 5 
pozemkové evidencie i) - - 2 - 2 
automatizácia zobrazovacích prác - - 2 - 2 
Fotogrametria i) - - 1 - 1 
ekológia v geodézii - - 1 - 1 
diaľkový prieskum Zeme - - - 2 2 
kataster nehnuteľností i) - - - 2 2 
aktualizácia geodetických informácií - - - 3 3 
geografické informačné systémy a), d) - - - 2 2 
ekonomika - - - 2 2 

Volite ľné predmety d)  0 0 0 3 3 

aplikovaná matematika a) - - - 2 2 
cvičenia z geodézie - - - 1 1 
občianske a pozemkové právo - - - 1 1 
úvod do sveta práce - - - 1 1 

Spolu  34 35 34 33 136 

Účelové kurzy       

Ochrana života a zdravia j) 14 14 21   
Telovýchovno-výcvikový kurz k) 35 35    
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Prehľad využitia týžd ňov  

Činnos ť 
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 
Maturitná skúška - - - 1 
Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

2 1 1 1 

Účasť na odborných akciách - 1 1 - 
Spolu týžd ňov 35 35 35 32 

Poznámky k u čebnému plánu:  

 
a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Predmety etická výchova/náboženská výchova sa vyučujú podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov 

minimálne v rozsahu 1 týždennej vyučovacej hodiny v 1. ročníku. Predmety nie sú klasifikované, na 
vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. 

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

d) Predmet má charakter cvičení.  
e) Predmet má aj charakter cvičení, možno ho spájať do viachodinových celkov. 
f) Podmienkou úspešného ukončenia ročníka v predmete je odovzdanie všetkých predpísaných grafických 

a textových prác podľa učebnej osnovy, ktoré sú spracované na vyhovujúcej úrovni klasickou metódou alebo 
pomocou grafického počítačového softwéru. 

g) Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 2. a3. ročníku v rozsahu 10 
pracovných dní a 6 hodín za jeden deň.  

h) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety vo vymedzenom rozsahu. Na štúdium 
voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried a ročníkov. 

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

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

k) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa realizujú 
v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa realizuje 3 -  5 dní (7 hodín 
denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 59  

 
 

Tabuľka vzťahu k ľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania  

V odbore 3692 6 geodézia, kartografia a kataster 
 

Prehľad kľúčových kompetencií  
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Prehľad názov predmetov  Prehľad výchovných a  vzdelávacích stratég ií 
Povinné všeobecnovzdelávacie 
predmety 

 

slovenský jazyk a literatúra ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
anglický, nemecký, ruský jazyk ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
etická/náboženská  výchova ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
dejepis       
občianska náuka  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
ekológia       
fyzika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
matematika  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  
informatika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  
telesná výchovy ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 
Povinné odborné predmety   
geografia      ☺☺☺☺ 
náuka o teréne      ☺☺☺☺ 
deskriptívna geometria  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    
kartografické rysovanie ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  
geodézia      ☺☺☺☺ 
prax  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  
geodetické výpočty   ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  
mapovanie      ☺☺☺☺ 
pozemkové evidencie      ☺☺☺☺ 
automatizácia zobrazovacích prác ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  
fotogrametria ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
ekológia v geodézii  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺    
diaľkový prieskum Zeme ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
kataster nehnuteľnosti      ☺☺☺☺ 
aktualizácia geodetických informácií  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  
geografické informačné systémy  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺  
ekonomika ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   
Volite ľné predmety   
aplikovaná matematika ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
cvičenia z geodézie ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
občianske a pozemkové právo   ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  
úvod do sveta práce ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Účelové kurzy   
Ochrana života a zdravia  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  ☺☺☺☺ 
Telovýchovno-výcvikový kurz ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺   ☺☺☺☺ 

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

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre vybrané kľúčové 
kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými komisiami na škola.   
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UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy  

vvššeeoobbeeccnnoovvzzddeelláávvaaccíícchh  pprreeddmmeettoovv  
 

 
Názov a adresa školy  Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 

Lermontovova 1, 041 72 Košice 
Názov školského vzdelávacieho programu  Stavby, pozemky a ich manažment 
Kód a názov ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
 3692 6 geodézia, kartografia a kataster 
Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia  4 roky 
Forma štúdia  denná 
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Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 
Časový rozsah výu čby  3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý  

Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,    3650 6 staviteľstvo 

 3692 M geodézia, kartografia a kataster 
3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 
Základnou charakteristikou vzdelávacej oblasti je sprostredkovať žiakom jazykové a všeobecné kompetencie tak, 
aby rozvíjali komunikačnú kompetenciu ako prostriedok na dorozumievanie a myslenie, na podávanie a výmenu 
informácií. Štátny vzdelávací program sa usiluje prostredníctvom tejto vzdelávacej oblasti rozvinúť a podporiť 
sociálne kompetencie žiakov, ich všeobecný kultúrny rozhľad, formovať ich estetické cítenie a celkovú kultiváciu 
vyjadrovania a správania. Jazykové vzdelávanie vychováva žiakov ku kultivovanému jazykovému prejavu, 
podieľa sa na rozvoji ich duševného rozvoja. Povinným maturitným predmetom  na stupni vzdelania ISCED 3A je 
vyučovací jazyk slovenský. 
Literárna výchova je zameraná na formovanie osobnosti žiaka v snahe dosiahnuť vnútorne bohatú individualitu, 
schopnú vysokého stupňa sebauvedomenia, kultúrnu osobnosť, ktorá dokáže pochopiť svet v jeho celistvosti a 
rôznorodosti. Popri čitateľskej výchove sa rozvíjajú celkové vedomosti žiakov o slovenskej a svetovej literatúre. 
Dôraz sa kladie na poznanie modernej, najmä súčasnej literatúry, na pochopenie umeleckého a filozoficko- 
etického prínosu staršej literatúry, uvedomenie si rozvoja literárnej tvorivosti nášho národného písomníctva.  
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti, musí disponovať 
stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi. 
 
Slovenský jazyk a literatúra 
Koncepciu vyučovania slovenského jazyka určujú základné princípy, ktoré sú odrazom spoločenských 
požiadaviek: princíp spojenia školy so životom a primeranosti ku stupňu intelektuálneho vývinu žiakov, princíp 
všestrannej výchovnosti a princíp vedeckosti. Vyučovanie slovenského jazyka sa spája s vednou disciplínou 
(jazykovedou) predovšetkým zacielenosťou  na komunikatívnu funkciu jazyka. Ďalej vychádza z príbuzných 
vedných disciplín (filozofie, psychológie, psycholingvistiky, pedagogiky, teórie informácie a komunikácie atď.).  
Vyučovanie zabezpečuje rovnaký podiel logicko-myšlienkových a tvorivých komunikatívnych činností a 
poznatkov, činnosti sú rovnocenným štruktúrnym prvkom cieľa a obsahu ako poznatky, a to rovnocenne v písanej 
a hovorenej forme.  Pri vyučovaní slovenského jazyka sa uprednostňujú metódy samostatného racionálneho 
štúdia učebnicovej a doplnkovej literatúry (slovníky, gramatiky, encyklopédie) a metódy diskusie, a to ako základ 
pre všetky učebné predmety. Dôsledne sa dbá o rozvíjanie intelektovej, mravnej a citovej stránky osobnosti žiaka. 
 
Výchovno-vzdelávací cie ľ zahŕňa tieto zložky : poznávaciu, rozvíjaciu a výchovnú. Vo vyučovacom procese sú 
neoddeliteľné, navzájom vnútorne súvisia. 
 
Z hľadiska poznávacej cie ľovej zložky si žiaci osvojujú (v nadväznosti na základnú školu), prehlbujú a 
systematizujú poznatky: 
1. o komunikácii z hľadiska metód racionálneho štúdia: 
• o interpretácii textu vo forme konspektu, osnovy, téz, anotácie, referátu, resumé, 
• o vedení a používaní vlastnej kartotéky, 
• o štruktúre a službách knižníc, 
• o plánovaní práce a voľného času, o duševnej hygiene, 
• o základných jazykových a iných príručkách, 
2. o funkčných štýloch, o slohových postupoch, o slohových útvaroch, o slohových a komunikatívnych činiteľoch, 
o slohovom a komunikatívnom procese, 
3. o prostriedkoch súčasného spisovného jazyka a o ich používaní, o štýlovom charaktere jazykových 
prostriedkov(aj so zreteľom na vyučovanie cudzích jazykov a internacionálnu terminológiu): 
• v rovine slovnej zásoby a tvorenia slov (slovotvorby): neutrálnosť, racionálnosť (vecnosť), expresívnosť, 
jednovýznamovosť a terminologickosť, viacvýznamovosť, obraznosť, synonymia, frazeológia, vzťah slova a 
pojmu, nadradenosť, súradnosť (priradenosť) a podradenosť slov (pojmov), odvodzovanie, skladanie a 
skracovanie slov, orientácia v Krátkom slovníku slovenského jazyka, v Malom frazeologickom slovníku, v 
Slovníku cudzích slov, v Pravidlách slovenského pravopisu 
• v rovine morfológie: viacfunkčnosť slovných druhov, vývinové tendencie v skloňovaní, štylistické využívanie 
gramatických kategórií mien a slovies (plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá), orientácia v Pravidlách 
slovenského pravopisu (v úvodnej a slovníkovej časti) 
• v rovine syntaxe: modálnosť a intonácia vety a súvetia, významové a gramatické vzťahy vo vete a súvetí, 
logické, najmä kauzálne vzťahy v súvetiach, textová syntax (konektory) 
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• základné vzťahy zvukovej (osobitne v rečníctve) a grafickej stránky jazyka; orientácia v Pravidlách slovenského 
pravopisu, v Slovníku cudzích slov, v Príručnom slovníku slovenskej výslovnosti 
4. o vzniku jazyka, o podstate jazyka ako systému znakov, o funkcii jazyka v spoločnosti: 
• o vývine jazykov, o indoeurópskych a slovanských jazykových skupinách, najmä o hlavných zhodách a 
rozdieloch medzi slovenčinou a češtinou, 
• o vývine národného jazyka, o súčasnej jazykovej situácii, o diferenciácii národného jazyka, o vývinových 
tendenciách v súčasnom spisovnom jazyku, 
• o vzťahu normy a kodifikácie, o základných znakoch jazykovej kultúry, 
• o jazykovedných disciplínach, o vývine a súčasnom stave našej jazykovedy. 
 
Z hľadiska rozvíjacej cie ľovej zložky žiaci si osvoja tieto činnosti (zru čnosti): 
1. interpretovať texty (jazykové prejavy, slohové útvary) hovorené a písané formulovaním podstaty obsahu textu a 
jeho funkcie (cieľa textu): 
• v podobe nadpisu, 
• v podobe kľúčových slov (osnovy), 
• v podobe hlavných myšlienok neúplnými vetami: (marginálie, konspekt), 
• v podobe hlavných myšlienok úplnými vetami oznamovacími (tézy, anotácia, resumé), 
• v podobe hlavných myšlienok úplnými vetami opytovacími (otázkami), 
• vo všetkých činnostiach uvedených v bodoch je nevyhnutné dodržiavať niektorý druh (druhy) normatívnej 
grafickej úpravy: 
- označovanie číslami, 
- označovanie písmenami, 
- zdôraznenie podčiarknutím, 
- členenie textu zarážkami, 
- členenie textu novým odsekom, 
- členenie textu rozličným typom písma, farbou a pod., 
• všetky činnosti uvedené v bodoch 1.1 – 1.5 používať vo všetkých učebných predmetoch i v záujmovej činnosti 
mimo školy, 
2. aplikovať v rámci jazykovej komunikácie samostatné racionálne štúdium z odborných kníh a časopisov a vedieť 
efektívne využívať všetky časti odbornej knihy (prebal, úvod, register, obsah, bibliografia atď.): 
• v jazykových normatívnych príručkách používať úvodnú i slovníkovú časť (ako napr. Pravidlá slovenského 
pravopisu, Krátky slovník slovenského jazyka), 
• sústavne využívať relácie z masmédií (rozhlas, televízia) a informácie z tlače na zvyšovanie vlastnej jazykovej 
kultúry a sústavne o nich referovať na vyučovacej hodine, 
3. odborne citovať (priamo alebo parafrázovať) a používať bibliografickú normu, 
4. viesť si vlastnú kartotéku počas celého štúdia v strednej škole (pokračovať v nej aj ďalej): 
• sústrediť sa v nej na doplnkovú literatúru k jednotlivým učebným predmetom a na vlastné záujmy a záľuby, 
• využívať v nej všetky činnosti a formy uvedené v bodoch 1 a 3, 
• informácie (záznamy) z kartotéky sústavne využívať na vyučovaní najmä pri tvorbe vlastných textov (úvahy, 
referátu, rečníckeho útvaru), osobitne v rámci prípravy projektu SOČ, 
5. výrazne a plynule čítať bez prípravy (spontánne) primeraný odborný alebo publicistický, príp. umelecký text, 
6. rozumieť lexikálne primerané hovorené a písané texty v českom jazyku, najmä publicistické a odborné, vedieť 
ich preložiť do slovenčiny, 
7. čítať české texty s dodržiavaním českej výslovnostnej normy, 
8. vo všetkých svojich prejavoch využívať logicko-myšlienkové činnosti, ako sú analýza a syntéza, abstrakcia, 
zovšeobecnenie, porovnávanie, klasifikácia, indukcia a dedukcia, analógia a atď., 
9. vo všetkých svojich prejavoch uplatňovať logickú štruktúru a komunikatívnu funkčnosť (neutrálnosť, 
racionálnosť, terminologickosť alebo expresívnosť, obraznosť atď.),  jednoduché dvojčlenné i jednočlenné vety 
alebo súvetia a polovetné konštrukcie atď.: 
• v hovorených prejavoch uplatňovať techniku monológu a dialógu: funkčné striedanie tempa a sily hlasu, dôrazu 
a pauzy, správnej intonácie viet podľa modálnosti  atď., 
• v písaných textoch odseky a interpunkciu, 
10. vyjadrovať sa vhodne, kultivovane, v súlade s jazykovou normou, v súlade s funkciou (cieľom) prejavu a 
komunikatívnou situáciou, a to v hovorenej i písanej forme: 
• ovládať a používať odbornú jazykovú terminológiu aj internacionálne termíny, najmä vo vzťahu k štúdiu cudzích 
jazykov, 
11. tvoriť rozličné (komunikatívne frekventované) druhy textov pre písomný i ústny prejav: 
• v súlade s funkčnými jazykovými štýlmi: hovorové, (bežnej komunikácie), administratívne, publicistické, 
rečnícke, prípadne aj umelecké, 
• v súlade so slohovými a komunikatívnymi postupmi: informačné, rozprávacie, opisné, výkladové a úvahové, 
12. poznatky a činnosti (zručnosti) nadobudnuté pri vyučovaní slovenského jazyka aplikovať v ostatných 
učebných predmetoch a naopak (napr. internacionálnu jazykovú terminológiu v cudzích jazykoch, cudzojazyčné 
resumé v projekte SOČ atď.). 
 
Z hľadiska výchovnej cie ľovej zložky vyu čovanie slovenského jazyka prispieva: 
• v oblasti výchovy k poznaniu (rozumovej výchovy):  
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- k pochopeniu vzťahu medzi jazykom a myslením, jeho znakového charakteru, jeho vzťahu medzi vývinom 
spoločnosti a vývinom jazyka, poznávaním a pochopením materiálnej podstaty jazyka a uvedomeným využívaním 
jeho výrazovej bohatosti, 
- k výstižnému a presvedčivému a gramaticky správnemu vyjadrovaniu, argumentovaniu vlastných postojov 
systematickým rozvíjaním intelektových, vôľových a citových schopností a vlastností, k rozvoju abstraktného, 
logického a tvorivého myslenia na základe systému logicko-myšlienkových a tvorivých činností (obsiahnutých aj v 
textoch a úlohách učebnice), 
• v oblasti ob čianskej, vlasteneckej a internacionálnej výchovy : 
- k prehlbovaniu vlastenectva poznávaním výrazového bohatstva národného jazyka, jeho spätosti s dejinami 
národa v boji za národnú samostatnosť a výchovu k rešpektovaniu iných národných jazykov, 
- k rozvíjaniu občianskej a odbornej (profesionálnej) kompetentnosti metódami a formami práce, ktoré pripravujú 
na verejnú a riadiacu činnosť (plánovanie práce a jeho kontrola, diskusia, argumentácia, agitácia a praktická 
rétorika), obsahom textov a úloh v učebnici, sledovaním dennej tlače a primeraných odborných periodík, 
- k zvyšovaniu občianskej aktivity a tvorivosti vysvetlením podstaty presvedčivej, neformálnej názornej agitácie a 
sústavným vyžadovaním tejto činnosti (nástenné noviny, školské časopisy, rozhlasové relácie odrážajúce prácu a 
problémy školy), 
• v oblasti mravnej: 
- k permanentnému sebavzdelávaniu a sebavýchove v intenciách ideálu humanizmu a demokracie vo vzťahu k 
osobnosti sústavnou aplikáciou racionálnych študijných a výchovných metód (aj prostredníctvom výkladového, 
motivačného a regulačného textu a úloh v učebnici), 
- k rešpektovaniu názorov a práce iných sústavnou aplikáciou metód a foriem skupinovej (tímovej) práce na 
vyučovacích hodinách aj mimo nich, 
- k rozvíjaniu tvorivých schopností sústavnou aplikáciou problémových a tvorivých úloh (systémovo spracovaných 
v učebnici), ale aj ich motivujúcim hodnotením a klasifikáciou, 
- k humanizmu, mravnému spôsobu života v rodine, v škole, na pracovisku, ku kultúre správania i k právnemu 
vedomiu sústavným rozvíjaním kultúry jazykového prejavu a etiky vo vyjadrovaní, rozvíjaním schopností chápať a 
presne vyjadriť významy pojmov hodnotiacich morálne vlastnosti človeka a takto tieto pojmy používať a riadiť sa 
nimi, metódami argumentácie, tematikou slohových prác, obsahom textov a úloh v učebnici, 
• v oblasti pracovnej aktivity, organizácie práce a t vorivosti: 
- k permanentnému sebavzdelávaniu a plánovaniu práce, návykom pracovnej disciplíny, sústavnou aplikáciou 
metód samostatnej študijnej práce (konspektovaniu textov, vedenie kartotéky, diára, denníka) na vyučovacích 
hodinách a doma, 
- k zodpovednému vzťahu k vlastnej práci systematickým zvyšovaním požiadaviek na kultúru a estetiku písaného 
a hovoreného prejavu, dôslednou kontrolou a hodnotením plnenia týchto požiadaviek, k návyku šetrného 
zaobchádzania s pomôckami, t.j. aj k úcte k práci iných, 
- k získaniu pracovných zručností a návykov vyšším podielom riešenia tvorivých, problémových úloh (v porovnaní 
s reprodukovaním poznatkov) na vyučovacej hodine a doma, 
• v oblasti estetickej výchovy: 
- k rozvíjaniu estetického vnímania i vlastnej tvorby rozborom a hodnotením jazyka beletristických a 
publicistických textov (v učebnici a v literárnej čítanke) i žiackych textov, výberovým vypracovaním beletristických 
a umeleckých textov, riešením úloh (aj z učebnice) vyžadujúcich umelecké (aj hudobné alebo výtvarné) 
stvárnenie témy a navodzujúcich citové prežívanie, 
- k zvýšeniu estetickej stránky vlastných písomných a ústnych prejavov (a tým celkovej estetiky a kultúry 
osobnosti) prostredníctvom prehľadnej štruktúry učebnice a sústavnej kontroly a hodnotenia záznamov 
(konspektov) v zošitoch a hovoreného prejavu, 
• v oblasti telesnej a zdravotnej výchovy: 
- k vyššej zainteresovanosti o túto problematiku vypracovaním plánu dennej (týždennej, mesačnej a ročnej) práce 
a využitia voľného času s rešpektovaním duševného a telesného rozvoja a analýzou ideálu vzdelanej a 
humánnej, duševne a telesnej zdravej osobnosti.  
 
Výber a štruktúra slohového učiva vychádza zo vzťahu – slohový postup – funkčný jazykový štýl – komunikatívna 
situácia, aby si žiak uvedomil dynamickosť a hybridnosť slohových útvarov, t.j. výskyt rovnakých slohových 
útvarov v rozličných funkčných štýloch, ako aj výskyt niekoľkých slohových postupov v jednom útvare, alebo 
existenciu rovnakého slohového postupu aj útvaru. Zdôrazňuje sa produktívna štylistika (tvorba), nie verbálna 
definícia. Začína sa najjednoduchším informačným postupom, pokračuje opisným a výkladovým slohovým 
postupom a končí sa praktickou rétorikou a aplikáciou poznatkov o štýle umeleckej prózy v písomnom rozprávaní. 
Takto sa posilňuje vzostupnosť náročnosti učiva, jeho rozvíjacia a výchovná stránka, ale aj medzipredmetové a 
medzizložkové vzťahy (najmä s literárnou zložkou). Preberajú sa mnohé slohové útvary, ktoré sa už vyučovali v 
základnej škole, no princíp spojenia školy so životom si vyžaduje ich upevnenie a prehĺbenie o nové javy a 
osobné skúsenosti žiakov. Zreteľ na intelektuálnu úroveň žiaka zabezpečuje, že sa všetky postupy a útvary viac 
alebo menej známe zo základnej školy preberú s väčším dôrazom na samostatnú prácu žiaka (rozvoj 
zručností), na uplatnenie jeho osobnosti a vyjadrovanie vlastného názoru, na rozvoj jeho individuálneho štýlu. 
Posilňuje sa rozvíjanie ústneho prejavu. V obsahu učiva jednotlivých ročníkov sa to konkretizuje tak, že druhú 
časť každej témy tvoria námety na ústne a písomné cvičenia. 
Výber a štruktúra jazykového učiva umožňuje hlbšie poznať systém jazyka a jeho jednotlivé roviny, takže 
vedomosti žiakov budú odrážať všeobecnejšie zákonitosti jazyka. Takéto vedomosti majú väčšiu inštrumentálnu 
hodnotu pre jazykovú prax ako ovládanie množstva jednotlivostí. Vedomosti sa tak stanú kľúčom na porozumenie 
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jazykového diania v spoločnosti, účinným poradcom v jazykovej praxi a základom ďalšieho vzdelávania. Vo 
výbere a štruktúre učiva sa výrazne prejavuje zreteľ na rozvoj vyjadrovania žiakov ustavičným dôrazom na 
diferenciáciu jazykových prostriedkov z hľadiska spisovnosti a slohovej platnosti. Tento zreteľ sledujú aj štylizačné 
a textové cvičenia, ktoré sa organicky začleňujú do systému cvičení tam, kde to vyžaduje charakter učiva. Zreteľ 
na všestrannú výchovnosť sa uplatňuje v celom jazykovom vyučovaní, najmä vo všeobecných poznatkoch o 
jazyku, ktoré sú zavŕšením jazykového vzdelávania v strednej škole.  
Výber a štruktúra obsahu posilňuje učebný predmet tak vo vzťahu k základnej škole, ako aj vo vzťahu k ostatným 
učebným predmetom. Integruje ich najmä praktickým výcvikom metód samostatného štúdia (konspektovanie, 
excerpovanie) a výskumných metód, rozvíjaním vecného a odborného (terminologického) vyjadrovania, logického 
a tvorivého myslenia. 
Obsah slohových prác žiakov súvisí s aktuálnymi problémami života našej spoločnosti a čerpá z oblasti ostatných 
učebných predmetov, nemá však tieto predmety nahrádzať. 
 
V priebehu vzdelávania sa realizujú trojaké klasifikované písomné práce: kontrolné slohové práce, cvičné slohové 
práce a diktáty. 
Kontrolné slohové práce sa píšu v 1. - 4. ročníku dve za školský rok (jedna za polrok), jedna je školská, jedna je 
domáca (prípadne sú obidve školské). Na školskú prácu sú vymedzené štyri hodiny (dve na napísanie práce a 
dve na jej opravu); na domácu prácu sú určené iba dve hodiny na rozbor a opravu. Kontrolná práca je 
všestrannou jazykovou skúškou, pričom sa dbá i na jej úpravu. Pri vypracovaní môžu žiaci používať normatívnu 
pravopisnú príručku a normatívny slovník. Klasifikuje sa jednou známkou, ktorá celkove zhodnotí vecnú, 
kompozičnú, štylizačnú, gramatickú a pravopisnú stránku práce. Odchylná kvalita 
niektorej stránky sa môže vyjadriť slovnou poznámkou. Na rozbor a opravu sa venujú dve hodiny a využívajú sa 
na individuálnu prácu so žiakmi, prípadne na precvičovanie javov, ktoré si podľa výsledkov zasluhujú pozornosť. 
Cvičné slohové práce sú nasledovné: 
• všetky slohové útvary v danom ročníku, t.j. aj také, ktoré budú uložené ako kontrolná slohová práca, najmä však 
praktické administratívne útvary, 
• výberové slohové útvary, ktoré vyhovujú individuálnym záujmom žiakov a rozvíjajú ich osobitné slohové 
schopnosti a zručnosti. 
Učiteľ nemusí všetky cvičné práce klasifikovať každému žiakovi (výberová klasifikácia). Prihliada sa 
predovšetkým na kompozičnú a štylizačnú stránku práce. 
Cvičná písomná práca sa zväčša vypracuje v škole, doma sa prípadne dokončí, môže však byť aj domáca (podľa 
problematiky). 
Diktáty sa píšu v prvom až štvrtom ročníku jeden za polrok a všetky sa klasifikujú. Text sa vyberá podľa potreby a 
podľa vyspelosti žiakov (100-120 slov). Ide zvyčajne o komunikatívne frekventované javy, napr. texty z tlače (nie 
o hromadenie pravopisných javov). Preberanie javov, v ktorých žiaci robia chyby, sa postupne zaradí do 
jednotlivých vyučovacích hodín jazyka, zväčša však ako samostatná domáca práca s pravopisnou príručkou a 
prehľadnou gramatikou. 
Písanie, rozbor a hodnotenie cvičných slohových prác a diktátov je súčasťou bežných vyučovacích hodín. 
Kvalitu vzdelávania možno dosiahnuť predovšetkým výrazným uplatňovaním takých metód, ktoré umožňujú – v 
rozličnej miere – samostatnú prácu žiaka. Sú to najmä študijné metódy (konspektovanie) spojené s formami 
seminárnej práce (referátmi) a diskusiou. Je prirodzené, že tam, kde to charakter učiva alebo vek žiakov 
vyžaduje, používa sa i metóda rozhovoru, prednášky alebo vysvetľovania, ale hlavnou cestou osvojovania je 
primeraná samostatná práca žiakov a seminárne spôsoby práce. Úlohou samostatnej prípravy žiakov, zvyčajne 
domácej, nie je reprodukcia študovaných textov, ale príprava na diskusiu o problémoch, ktoré sa žiakom vopred 
oznámia. Diskusia sa uzatvorí zhrnutím. Osvojovanie učiva sa dokončí praktickým výcvikom prevažne v škole, ale 
aj doma. Úlohy problémového charakteru môžu žiaci riešiť spoločne, v skupinách, vo dvojiciach aj individuálne. 
Ak učebný plán umožňuje delenie triedy, využijú sa tieto hodiny prevažne na ústne cvičenia (rečnícke, 
výslovnostné, intonačné) pravopisné cvičenia, riešenie problémových a tvorivých úloh, besedy o knihe a pod. 
Učebnice slovenského jazyka uvedené spôsoby práce umožňujú a priamo navodzujú. Vedú žiakov k účelnému 
využívaniu normatívnych príručiek, prípadne k využívaniu ďalších jazykových príručiek, prípadne k využívaniu 
ďalších jazykových príručiek. Tým umožnia individuálnu starostlivosť učiteľa o tých žiakov, ktorí prejavujú o 
štúdium predmetu osobitný záujem. 
Metódy samostatnej práce a diskusie, dôraz na rozvíjanie abstraktného, logického a tvorivého myslenia si 
vyžadujú aj adekvátny spôsob hodnotenia a klasifikácie. Hodnotenie a klasifikácia musia vo veľkej miere 
zasahovať žiakovu činnosť vo vyučovacom procese, musia motivovať žiakovu aktivitu. Preto treba žiaka 
klasifikovať i za niekoľko čiastkových odpovedí (aj za jednu odpoveď, vyriešenie úlohy), ak v nich prejavil 
pohotovosť, logický úsudok alebo tvorivosť (novosť, osobitnosť v riešení úlohy). Na súvislých ústnych a 
písomných prejavoch sa hodnotí ich vecná správnosť, štylistická vhodnosť a vycibrenosť a jazyková správnosť 
(spisovnosť). Je neprípustné obmedzovať zisťovanie výsledkov vyučovania len na písomnú formu skúšania. 
Testy sú určené predovšetkým na zisťovanie stavu vedomostí žiakov, nie na klasifikáciu. Pri záverečnej 
klasifikácii sa postupuje podľa klasifikačného poriadku; prizerá sa nielen na vyjadrovacie zručnosti a na kvalitu a 
kvantitu vedomostí, ale aj na celkovú jazykovú kultúru žiaka. 
 
Vyučovací proces v slovenskom jazyku vyžaduje, aby učiteľ vhodne využíval aj učebné pomôcky a didaktickú 
techniku. Efektívnosť využitia auditívnych a vizuálnych učebných pomôcok sa zabezpečuje tak, že sa pripravujú 
ku konkrétnemu učivu a ku konkrétnym učebniciam.  
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Obsah výu čby vychádza zo vzdelávacej oblasti  „Jazyk a komuni kácia“ ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia 
a kartografia . 

 

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

- riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie,  
- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie, 
- používať vhodné jazykové prostriedky (zvukové, verbálne, neverbálne, rečová etika) a reagovať na vopred 

nenacvičenú situáciu, 
- vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo 

písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do 
diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), 
uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie, 

- používať postupy a jazykové prostriedky (zvukové, lexikálne, gramatické) štýlu oznamovacieho, 
konverzačného, prakticky odborného a rokovacieho (administratívneho), oboznámiť sa so špecifikami štýlu 
publicistického a umeleckého, mať kultivovaný súvislý prejav na pripravenú a nepripravenú tému, 

- usilovať sa pri ústnom a písomnom prejave o dodržanie jazykových noriem, výstižné, logické a jazykovo 
správne a bohaté vyjadrovanie, 

- ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým 
menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé 
hovorené a písané prejavy, 

- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť 
základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa 
v jeho stavbe, 

- vedieť spracovať výpisky z textu a dokázať ho primerane reprodukovať a interpretovať, vyjadrovať sa 
k odbornej problematike, s využitím popisných výkladových a úvahových postupov, vyhľadávať informácie 
všeobecného a odborného charakteru, pracovať s príručkami, 

- uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru, 
- pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu a inými jazykovými príručkami, 
- mať vypestovaný návyk pravidelne túto literatúru používať,  uvedomele sa snažiť o dokonalejšie zvládnutie 

spisovného jazyka, o skvalitnenie svojho vyjadrovania a osobného štýlu, 
- chápať význam jazykovej kultúry a funkcií spisovného jazyka, snažiť sa spisovne vyjadrovať v situáciách, 

ktoré si to vyžadujú, byť si vedomý toho, že jazyk sa dynamicky rozvíja, 
- chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej, 
- vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 
- chápať prínos literatúry a umeleckého zážitku pre život človeka, 
- vyjadriť vlastný čitateľský zážitok a zdôvodniť ho, 
- vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na 

osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov, 
- poznať a chápať tie myšlienkové a literárne smery, hnutia, významné osobnosti z diela, ktoré 

spoluvytvárajú duchovnú klímu našej súčasnosti, 
- pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri 

pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane kultúrnych hodnôt, 
- poznať špecifické črty a funkcie literárnych diel, orientovať sa v ich základných výrazových prostriedkoch, 
- vybrať a rozvíjať záujem o literatúru, tolerovať žánre a druhy, najmä tie, ktoré sú v popredí jeho záujmu, 
- vytvoriť vlastné malé literárne dielka (napr. báseň, poviedku). 
 

Prehľad obsahových štandardov 

 Na vytvorenie predmetu sme integrovali 13 obsahových štandardov: 

1. Verbálne vyjadrovanie 

2. Písomné vyjadrovanie 

3. Štylistika 

4. Jazykové prostriedky a náuka o jazyku 

5. Práca s textom a získavanie informácií 

6. Literatúra v živote človeka 
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7. Staroveká a stredoveká literatúra 

8. Humanizmus a renesancia 

9. Barok 

10. Novodobá slovenská literatúra 

11. Literárny realizmus a literárna moderna 

12. Slovenská a svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami 

13. Vývoj slovenskej literatúry po 2. svetovej vojne v kontexte so svetovou literatúrou 

Popis obsahových štandardov 

Verbálne vyjadrovanie 

Učivo je zamerané na osvojovanie schopností ústneho vyjadrovania priameho a sprostredkovaného 
prostredníctvom technických prostriedkov (telefón, mikrofón, záznamník,..), monologického a  dialogického, 
formálneho a  neformálneho (oficiálneho, verejného),  pripraveného a nepripraveného. Žiaci sa vedú k schopnosti 
riešiť v súlade s jazykovými, komunikačnými a spoločenskými normami štandardné životné a pracovné situácie, 
vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, súvislo hovoriť na danú tému, voľne rozprávať, reprodukovať alebo 
interpretovať prečítaný alebo vypočutý text, podávať jednoduchý výklad alebo opis, zúčastniť sa diskusie, 
vyjadrovať sa nielen podrobne a obšírne, ale aj krátko a výstižne. Vedú sa k zreteľnému, primerane hlasitému a 
kultivovanému prejavu, k spisovnému vyjadrovaniu sa v situáciách, ktoré si to vyžadujú. 

Písomné vyjadrovanie 

Učivo rozvíja schopnosti súvislo a samostatne  písomne sa vyjadrovať na základe osvojených jazykových 
prostriedkov, grafických, pravopisných a gramatických noriem a pravidiel, jednoduchých kompozičných 
a slohových postupov a útvarov. Žiaci sa učia samostatne tvoriť prejavy oznamovacie, administratívne a prakticky 
odborné, osvojujú si ich základné znaky, postupy a prostriedky. Učia sa štylizovať rôzne osobné listy (neformálne, 
oficiálne), krátke informačné útvary (telegramy, inzerát, pozvánka, správa, program činnosti), hovoriť, popisovať 
osoby, veci, spracovať výklad alebo návod na činnosť, zostavovať osnovu, vypracovať pracovné hodnotenie, 
vypĺňať formuláre, napísať životopis, žiadosť, dokumenty úradného charakteru, jednoduchšie odborné 
písomnosti, okrem hospodárskej korešpondencie. Osvojujú si grafickú a formálnu úpravu jednotlivých písomných 
prejavov. 

Štylistika  

Učivo rozvíja vedomosti a schopnosti žiakov zo štylistiky, zoznamuje ich s charakteristickými znakmi základných 
funkčných štýlov a slohových útvarov, smeruje k rozvoju individuálnych štýlov žiakov, kultivuje ich osobný  štýl 
a vyjadrovacie schopnosti. Jeho prostredníctvom si žiaci osvojujú slohové postupy a jazykové prostriedky 
charakteristické pre jednotlivé funkčné štýly a slohové útvary, učia sa rozumieť publicistickému a umeleckému 
štýlu, učia sa produkovať a prijímať text, chápať rozdiel medzi písaným a hovoreným prejavom, vzťah medzi 
rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom, vyhľadávať a používať vhodné jazykové a výrazové prostriedky. 

Jazykové prostriedky a náuka o jazyku 

Jazykové učivo slúži na zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov prostredníctvom poznávania zvukových prostriedkov 
a ortoepických noriem jazyka, zákonitostí tvorenia slov, štýlového rozvrstvenia a obohacovania slovnej zásoby, 
gramatických tvarov a konštrukcií a ich sémantických funkcií, hlavných princípov a pravidiel slovenského jazyka. 
Jazykové učivo sa vyberá a osvojuje na základe funkčných štýlov a komunikatívnych funkcií a vedomostí žiakov 
a systému slovenského jazyka, prihliada sa aj na jazykový systém, frekventovanosť a produktívnosť osvojených 
javov. Pozornosť sa venuje najmä progresívnym a frekventovaným javom, v ktorých žiaci a bežní užívatelia často 
robia chyby, skladbe vety. Súčasťou učiva sú poznatky o jazykovej kultúre, vývojových tendenciách spisovnej 
slovenčiny, jej bohatým výrazovým možnostiam, kultúre osobného prejavu a postavení slovenského jazyka medzi 
európskymi jazykmi, čo prispieva k formovaniu uvedomelého vzťahu žiakov k národnému jazyku. 

Práca s textom a získavanie informácií 

Práca s textom je jednou zo základných študijných schopností. Žiaci sa učia rôznym technikám a druhom čítania 
(s dôrazom  na čítanie študijné), orientácii v texte, jeho rozboru z hľadiska kompozície a štýlu.  Učia sa rozlišovať 
rôzne druhy a žánre textov, získavať a spracovávať, napríklad vo forme anotácií, konspektu, resumé, záznamov, 
osnovy, výpiskov, text spätne reprodukovať a primerane interpretovať, pracovať s rôznymi príručkami pre školu 
a verejnosť (jazykovými, všeobecne informačnými, populárno-náučnými). Pozornosť sa venuje najmä odborným 
textom (učebnicovým, populárno-odborným, náučným) a administratívnym (napríklad vyhláškam, pokynom na 
vyplňovanie formulárov a pod.). Žiaci si dopĺňajú informácie prostredníctvom filmu, televízie, videoprogramov, 
vnímajú účelnosť modernej reklamy, oboznamujú sa s používaním časopisov, rozlišujú a rozpoznávajú brakovú 
a komerčnú literatúru. 
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Literatúra v živote človeka 

Žiaci sa oboznámia s podstatou literatúry ako špecifického druhu umenia, poznajú funkcie literatúry, štruktúru 
literárnych diel, ich obsah a formu. Uvedomia si základné rozdiely medzi základnými literárnymi druhmi a 
žánrami. Získajú základné informácie o literárnom procese. Prehlbujú si zručnosti pracovať s rozličnými 
encyklopédiami, slovníkmi a literárnymi príručkami, zoznámia sa so záznamom o prečítanom diele a s jeho 
tvorbou. Sú vedení ku kultúrnej literárnej tvorivosti  (význam predslovu, doslovu, poznámok a pod.). 

Staroveká a stredoveká literatúra 

Obsahový okruh nadväzuje na znalosti žiakov o dejinách staroveku a stredoveku. Na vybraných ukážkach z 
orientálnej a antickej literatúry poznajú vyspelú kultúru starovekej civilizácie a predovšetkým to, čo doposiaľ patrí 
ku kultúrnemu vybaveniu moderného človeka. Prostredníctvom ukážky sa zoznámia s bibliou ako literárnou 
pamiatkou. Na ukážkach z najzákladnejších diel slovenskej stredovekej literatúry poznajú charakteristické črty 
stredovekého písomníctva a zoznámia sa s niekoľkými významnými autormi. Uvedomia si tradíciu a vývoj nášho 
písomníctva. Z literárnych druhov poznávajú kroniku, legendu, duchovnú a svetskú lyriku. 

Humanizmus a renesancia 

Žiaci porozumejú podstate zmien v kultúre v období humanizmu a renesancie v Európe v 14. - 16. storočí, keď sa 
v nadväznosti na antiku vymaňuje z pút stredovekého myslenia.  Ťažisko výučby bude tvoriť svetová literatúra, 
pretože je obsahovo živá a pútavá. Prostredníctvom ukážok poznajú osobnosti a diela svetových autorov 
(Petrarca, Boccaccio, Shakespeare a ďalší). Z tejto literatúry sa žiaci poučia o sonete, poviedke, novele a 
dramatickom žánri (tragédii, komédii, výstavbe dramatického diela atď.). 

Barok 

Obsahový okruh zahŕňa základné poučenie o baroku. Zo slovenských predstaviteľov do tohto obdobia patrí  P. 
Benický H. Gavlovič, M. Bel, A. F. Kollár a ďalší. Žiaci sa zoznámia s ukážkami diel J. A. Komenského a poznajú 
význam jeho diel v pedagogickej, náboženskej, filozofickej a pansofickej oblasti. 

Novodobá slovenská literatúra 

Obsahový okruh zahŕňa európsku klasicistickú literatúru 17. a 18 storočia, charakter osvietenského umenia v 
Európe, predstaviteľov slovenského národného obrodenia, uzákonenie spisovnej slovenčiny Antonom 
Bernolákom, predstaviteľov osvietenskej slovenskej tvorby (J. I.  Bajza, J. Fándly), predstaviteľov klasicizmu (P. J. 
Šafárik, J. Kollár, J. Hollý, J. Chalupka), európsku romantickú kultúru (V. Hugo, J. W. Goethe, K. H. Mácha a 
ďalší), uzákonenie spisovnej slovenčiny Ľudovítom Štúrom, charakter a predstaviteľov preromantickej a 
romantickej literatúry (S. Chalupka, J. Kráľ, A. Sládkovič, J. Botto, J. Kalinčiak a ďalší). Vybrané ukážky z diel 
umožnia žiakom poznať vzťah autorov k vlasti, slovanskému humanizmu a zdôrazňovanie ľudovej slovesnosti. Z 
literárnych žánrov sa podrobnejšie zoznámia s historickou epikou, s historickým spevom, baladou. 

Literárny realizmus a literárna moderna 

V tomto obsahovom okruhu sa žiaci oboznámia s realizmom ako umeleckým smerom, ktorý sa snaží podať 
umelecky pravdivý a verný obraz skutočnosti, a to na ukážkach z diel popredných svetových autorov (napr. 
Balzac, Stendhal, Zola, Dickens, Galsworthy, Greene, Twain, Tolstoj, Dostojevskij, Čechov ..). Okrem vybraných 
ukážok žiaci prečítajú jedno kritickorealistické alebo naturalistické dielo. Zoznámia sa s osobnosťami slovenskej 
kritickorealistickej prózy v 2. pol. 19. storočia a začiatku 20. storočia (S. H. Vajanský, P. O. Hviezdoslav, M. 
Kukučín, J. G. Tajovský a ďalší). Z literárnych žánrov sa podrobnejšie zoznámia s románom, poviedkou a 
realistickou drámou. Prostredníctvom poézie svetovej literatúry Ch. Baudelairea, J. A. Rimbauda, P. Verlaine, G. 
Apollinaire a P. Bezruča a i. sa žiaci zoznámia s umeleckými smermi - symbolizmom, dekadenciou a 
impresionizmom. Z poézie slovenskej literárnej moderny žiaci poznajú predovšetkým tvorbu I. Kraska, J. 
Jesenského, V. Roya.  

Slovenská i svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami 

Náplňou obsahového okruhu svetovej literatúry je próza E. Hemingwaya, W. Faulknera, T. Dreisera, G. B. 
Shawa, R. Rollanda, E. M. Remarquea, F. Kafku, M. Gorkého, M. Šolochova, J. Haška, K. Čapka a ďalších a 
poézia V. Nezvala, J. Seiferta, J. Wolkra.  Žiaci sa oboznámia s poéziou neosymbolizmu, nadrealizmu, katolíckej 
moderny a s proletárskou poéziou. Ukážky z diel E. B. Lukáča, J. Smreka, V. Beniaka, M. Haľamovej, Š. Žáryho, 
R. Dilonga, J. Silana, S. Veigla a ďalších sa zameriavajú na základnú ideu diela, jazykové a štylistické 
prostriedky, na obrazné pomenovania a rytmicko-melodické členenie textu. Medzivojnovú slovenskú prózu žiaci 
poznajú z ukážok diel L. Nádaši-Jégého, J. Cígera-Hronského, M. Urbana, J. Bodeneka, Ľ. Ondrejova a ďalších 
slovenskú dramatickú tvorbu z diel I. Stodolu, P. Zvona a iných. 
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Vývoj slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne v kontexte so svetovou literatúrou 

Obsahový celok je svojím  spracovaním odlišný od predošlých, ktoré boli chápané z hľadiska historického vývoja 
slovenskej literatúry, kde dominovali umelecké smery a hnutia, ktoré žiaci poznávali prostredníctvom interpretácie 
diel ich popredných predstaviteľov. Slovenská literatúra po druhej svetovej vojne až po súčasnosť síce 
zohľadňuje literárne kontexty (vplyv politiky na literatúru a osudy umelcov), no členenie nie je historicko-
chronologické, ale tematicko-žánrové. V každej časti sa vychádza z interpretácie ukážok niektorých diel, jedno 
dielo je v každej časti povinné ako celok. Predpokladá sa, že žiaci prečítajú alebo uvidia 6 literárnych diel. 
Tematické časti sú nasledovné: 

- Druhá svetová vojna a jej zobrazenie v slovenskej a svetovej literatúre 
- Človek v totalitnom režime 
- Obraz sveta v postmodernej slovenskej a svetovej próze 
- Slovenská povojnová poézia 
- Slovenská povojnová dráma 
- Človek hľadá v literatúre zdroj zábavy, napätia a dobrodružstva. 

V tematicko-žánrovom rozčlenení súčasnej literatúry sa priamo neurčujú konkrétni spisovatelia a diela, výber sa 
ponecháva celkom na rozhodnutie vyučujúceho, ktorý bude pri výbere vychádzať z čitateľských preferencií 
žiakov. 

 
Absolvent má: 

- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 
- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku, 
- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
- vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne, 
- aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch, 
- vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší 

okruh užívateľov, 
- štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, 

žiadosť), 
- navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku, 
- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
- spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia 

a s ohľadom na potreby užívateľa, 
- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote 

a v povolaní, 
-  vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom 

jazyku, 
- vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom 

v materinskom a cudzom jazyku, 
- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície 

a štýlu v materinskom a cudzom jazyku, 
- ovládať operácie pri práci s počítačom, 
- pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo 

voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce, 
- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou 

on-line, 
- oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov 

a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, ktoré vytvára možnosť virtuálnej 
komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

 

Ciele vyu čovacieho predmetu 
 
Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra v odbore ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia 
a kartografia   je rozvíjanie komunikačných schopností žiakov.  

Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 

- zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám 
komunikácie, 

- vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sami seba, podávať a získavať 
ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného 
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charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na 
nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne 
prostriedky, spoločenskú a rečovú etiketu a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej 
situácie,  

- ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť 
gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, 
samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy, 

- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, 
rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných 
štýlov, orientovať sa v jeho stavbe, 

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

- pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami, 
- chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej, 
- vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti, 
- vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok 

z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov, 
- pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické 

hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľa sa na ochrane kultúrnych hodnôt, 
- v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného 

jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, 
vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie 
a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 

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

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

            

Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 3 hodiny týždenne v každom ročníku štúdia, pričom časová dotácia  sa 
delí medzi zložky predmetu: slovenský jazyk a literatúra. 

Jazykové vzdelávanie vychováva žiakov ku kultivovanému jazykovému prejavu a podieľa sa na rozvoji ich 
duševného rozvoja. 

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

V predmete slovenský jazyk a literatúra pôjde o rozvíjanie a posilňovanie čitateľskej gramotnosti 
a komunikačných spôsobilostí žiakov. 

Medzipredmetové vzťahy budeme rozvíjať formou prierezových tém a prostredníctvom IKT, ktoré sú 
aplikovateľné v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra. 
 
Medzipredmetové vz ťahy rozvíja ť 

 formovou tém, s ktorými sa stretneme v cudzom jazyku, dejepise, estetike, matematike atď., 

 prostredníctvom IKT, 

 e-maily, 

 využívanie programu Word pri tvorbe textov, 

 prezentácie – PowerPoint, 

 vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet 

 

Do popredia sa vo vyučovaní jazyka dostane analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba vlastných textov/ 
prejavov, ktoré budú adekvátne konkrétnej komunikačnej situácii. Vo vyučovaní literatúry sa bude preferovať 
práca  žiakov v pracovných skupinách. 
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Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia. 

Výučba bude prebiehať v bežnej triede a v triede s IKT technikou. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:  

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

Poznávacia (kognitívna) kompetencia 

- spôsobilosť používať kognitívne operácie 

- spôsobilosť učiť sa sám aj v skupine 

- spôsobilosť kritického myslenia 

- spôsobilosť formulovať a riešiť problémy 

- schopnosť tvorivého myslenia a spôsobilosť uplatniť jeho výsledky 

Komunikačná kompetencia 

- vedieť komunikovať adekvátne komunikačnej situácii 

-     spôsobilosť tvoriť, prijať a spracovať informácie 

- zručnosť vyhľadávať a odosielať informácie 

- spôsobilosť formulovať svoj názor a argumentovať 

- schopnosť verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city 

Interpersonálna kompetencia 

- spôsobilosť akceptovať skupinové hodnoty 

- schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín 

- spôsobilosť kooperácie 

- schopnosť empatie 

Intrapersonálna kompetencia 

- vytvárať a reflektovať vlastnú identitu 

- vytvárať vlastný hodnotový systém 

- schopnosť sebaregulácie a ochrany vlastného života 

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Časť slovenský jazyk    

Zvuková rovina jazyka a pravopis Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 
 

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou 
Práca so slovníkmi 
a pravopisnými príručkami 

Významová/lexikálna rovina 
jazyka 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna –riadený  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou, pracovným 



 
 
 

 71  

Brainstorming – burza 
nápadov 
 

zošitom 
Práca so slovníkmi 
a pravopisnými príručkami 

Tvarová/morfologická rovina 
jazyka 
 
 
 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou, pracovným 
zošitom 
Práca so slovníkmi 
a pravopisnými príručkami 

Syntaktická/skladobná rovina 
jazyka 
 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou, pracovným 
zošitom 
Práca so slovníkmi 
a pravopisnými príručkami 

Sloh Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna –riadený  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 
 

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou 
Práca so slovníkmi 
a pravopisnými príručkami 

Jazykoveda Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna –riadený  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou 
Práca so slovníkmi 
a pravopisnými príručkami 

Jazyk a reč Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou 
Práca so slovníkmi 
a pravopisnými príručkami 

Učenie sa Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou 
Práca so slovníkmi 
a pravopisnými príručkami 

Práca s informáciami 
 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna –riadený  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 
 

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou, internetom 
Práca so slovníkmi 
a pravopisnými príručkami 

Jazyková kultúra Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 
 

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou,  
Práca so slovníkmi 
a pravopisnými príručkami 

Komunikácia Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna –riadený  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 
 

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s učebnicou 
Práca so slovníkmi 
a pravopisnými príručkami 
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Časť literárna výchova    

Epická poézia Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna –riadený  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 

Frontálna výučba 
Skupinová a individuálna práca 
žiakov 
Práca s čítankou a umeleckým 
textom 
Umelecký prednes 
Projekt  

Krátka epická próza Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna –riadený  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 

Frontálna výučba 
Skupinová a individuálna práca 
žiakov 
Práca s čítankou a umeleckým 
textom 
Umelecký prednes 
Projekt 

Lyrická poézia Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 

Frontálna výučba 
Skupinová a individuálna práca 
žiakov 
Práca s čítankou a umeleckým 
textom 
Umelecký prednes 
Projekt 

Veľká epická próza Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna –riadený  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 

Frontálna výučba 
Skupinová a individuálna práca 
žiakov 
Práca s čítankou a umeleckým 
textom 
Umelecký prednes 
Projekt 

Dramatická literatúra Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 

Frontálna výučba 
Skupinová a individuálna práca 
žiakov 
Práca s čítankou a umeleckým 
textom 
Projekt 

Dejiny umenia a literatúry Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna –riadený  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Brainstorming – burza 
nápadov 

Frontálna výučba 
Skupinová a individuálna práca 
žiakov 
Práca s čítankou a umeleckým 
textom 
Projekt 

 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ...) 

Zvuková rovina jazyka 
a pravopis 

Kráľ Á.: Pravidlá slovenskej 
výslovnosti. SPN. 
Bratislava1988 
 
Mistrík J., Škvareniková  O., 
Hegerová K.: Praktická 
príručka slovenčiny. SPN. 
Bratislava1997 
 
OLOŠTIAK M., GIANITSOVÁ-
OLOŠTIAKOVÁ L.: Slovenský jazyk 
– krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 
 

 
 
Tabuľa 
 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
 
Interaktívna 
tabuľa 
 
CD prehrávač 

Caltíková: 
Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Hincová,  Húsková: 
Slovenský jazyk pre 
1.-4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Slovenský jazyk pre 
1. -2. ročník 
stredných škôl 
Pravidlá 
slovenského 

 
Internet 
Školská 
knižnica 
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pravopisu 
Pravidlá slovenskej 
výslovnosti 
Pracovný zošit 
Metodický list 

Významová/lexikálna 
rovina jazyka 

Dolník J.: Lexikológia. UK 
Bratislava 2003 
 
Ondrus  P. – Horecký J. –
Furdík J.: Súčasný slovenský 
spisovný jazyk. Lexikológia. 
SPN. Bratislava 1980 
 
OLOŠTIAK M., GIANITSOVÁ-
OLOŠTIAKOVÁ L.: Slovenský jazyk 
– krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 
 

 
Tabuľa 
 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
 
Interaktívna 
tabuľa 
 
 
 

Caltíková: 
Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Hincová,  Húsková: 
Slovenský jazyk pre 
1.-4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Sloverský jazyk pre 
1. -2. ročník 
Synonymický 
slovník slovenčiny 
Malý synonymický 
slovník 
Malý frazeologický 
slovník 
Slovník cudzích slov 
Krátky slovník 
slovenského  jazyka 
Pracovný zošit 
Metodický list 
 

Internet 
Školská 
knižnica 

Tvarová/morfologická 
rovina jazyka 
 
 
 

Mistrík J., Škvareniková O., 
Hegerová K.: Praktická 
príručka slovenčiny. SPN. 
Bratislava 1997 
 
Dvonč  L. a kol.: Morfológia 
slovenského jazyka. SAV 
Bratislava 1966 
Jacko  J.: Slovenská 
morfológia v škole. SPN. 
Bratislava 1974 
 
OLOŠTIAK M., GIANITSOVÁ-
OLOŠTIAKOVÁ L.: Slovenský jazyk 
– krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 
 

 
Tabuľa 
 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
 
Interaktívna 
tabuľa 
 
 

Caltíková: 
Slovenský jazyk pre 
1. - 4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Hincová,  Húsková: 
Slovenský jazyk pre 
1.-4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Slovenský jazyk pre 
1. - 2. ročník 
stredných škôl 
Krátky slovník 
slovenského jazyka 
Pravidlá 
slovenského 
pravopisu 
Pracovný zošit 
Metodický list 
 

Internet 
Školská 
knižnica 

Syntaktická/skladobná 
rovina jazyka 
 

Oravec J.,  Bajzíková E.: 
Súčasný slovenský spisovný 
jazyk Syntax. SPN. 
Bratislava1986 
 
Mistrík J.: Slovosled a vetosled 
v slovenčine.  Vydavateľsrvo 
SAV. Bratislava 1966 
 
OLOŠTIAK M., GIANITSOVÁ-
OLOŠTIAKOVÁ L.: Slovenský jazyk 
– krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 
 

Tabuľa 
 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
 
Interaktívna 
tabuľa 
 
 

Caltíková: 
Slovenský jazyk pre 
1. -  4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Hincová,  Húsková: 
Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Slovenský jazyk pre 
1. - 2. ročník 
stredných škôl 
Pravidlá 
slovenského 
pravopisu 
Pracovný zošit 
Metodický list 
 
 

Internet 
Školská 
knižnica 
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Sloh Mistrík J.: Štylistika 
slovenského jazyka. SPN. 
Bratislava 1977 
 
Slohové rozbory v ukážkach. 
SPN. Bratislava 1975 
 
Sloh na dlani. Príroda. 
Bratislava 2003 
 
Štylistické rozbory. SPN. 
Bratislava 1964.  
 
OLOŠTIAK M., GIANITSOVÁ-
OLOŠTIAKOVÁ L.: Slovenský jazyk 
– krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 
 

Tabuľa 
 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
 
Interaktívna 
tabuľa 
 
 

Caltíková: 
Slovenský jazyk pre 
1. – 4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Hincová,  Húsková: 
Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Synonymický 
slovník slovenčiny 
Malý frazeologický 
slovník 
Pravidlá 
slovenského 
pravopisu 
 
Metodický list 

Internet 
Školská 
knižnica 

Jazykoveda Mistrík J.: Jazyk a reč. Mladé 
letá. Bratislava 1984 
 
Krajčovič R.: Náčrt dejín 
slovenského jazyka. SPN. 
Bratislava 1971 
 
OLOŠTIAK M., GIANITSOVÁ-
OLOŠTIAKOVÁ L.: Slovenský jazyk 
– krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 
 

Tabuľa 
 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
 
Interaktívna 
tabuľa 
 
 

Caltíková: 
Slovenský jazyk pre 
1.  - 4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Hincová,  Húsková: 
Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Metodický list 
 
 

Internet 
Školská 
knižnica 

Jazyk a reč Mistrík J.: Jazyk a reč.  Mlladé 
letá. Bratislava 1984  
 
Mistrík J.: Moderná slovenčina. 
SPN. Bratislava 1988  
 
Findra J.: Jazyk, reč, človek. Q 
111. Bratislava 1998 
 
OLOŠTIAK M., GIANITSOVÁ-
OLOŠTIAKOVÁ L.: Slovenský jazyk 
– krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 
 

Tabuľa 
 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
 
Interaktívna 
tabuľa 
 
 

Caltíková: 
Slovenský jazyk pre 
1. – 4.. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Hincová,  Húsková: 
Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Metodický list 

Internet 
Školská 
knižnica 

Učenie sa Mistrík J.: Efektívne čítanie. 
Veda. Bratislava 1996 
 
Turek. I.: Ako sa naučiť učiť? 
MPC. Bratislava 2003 
 
OLOŠTIAK M., GIANITSOVÁ-
OLOŠTIAKOVÁ L.: Slovenský jazyk 
– krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 
 

Tabuľa 
 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
 
Interaktívna 
tabuľa 
 
 

Slovenský jazyk pre 
1. – 2. ročník 
stredných škôl 
Caltíková: 
Slovenský jazyk pre 
1. - 4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Hincová,  Húsková: 
Slovenský jazyk pre 
1.-4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Metodický list 
 

Internet 
Školská 
knižnica 

Práca s informáciami Katuščák  D. – Matthaeidesová 
M. – Nováková M.: Informačná 
výchova. SPN. Bratislava 1998 
 
OLOŠTIAK M., GIANITSOVÁ-
OLOŠTIAKOVÁ L.: Slovenský jazyk 
– krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 
 

Tabuľa 
 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
 
Interaktívna 
tabuľa 
 
 

Caltíková: 
Slovenský jazyk pre 
1. – 4.. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Hincová,  Húsková: 
Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Slovník cudzích slov 
Metodický list 

Internet 
Školská 
knižnica 
 
Prezentácia 
(SOČ) 

Jazyková kultúra Ako nehrešiť proti slovenčine. 
Spolok slovenských 

Tabuľa 
 

Caltíková: 
Slovenský jazyk pre 
1. – 4.. ročník 

Internet 
Školská 
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spisovateľov. Bratislava 1995 
 
OLOŠTIAK M., GIANITSOVÁ-
OLOŠTIAKOVÁ L.: Slovenský jazyk 
– krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 
 

Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
 
Interaktívna 
tabuľa 
 
CD prehrávač 

stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Hincová,  Húsková: 
Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Krátky slovník 
slovenského jazyka 
Synonymický 
slovník slovenčiny 
Metodický list 

knižnica 

Komunikácia Slančová D.: Praktická 
štylistika. Slovacontact. Prešov 
1996 
 
Škvareninová O.: Rečová 
komunikácia. SPN. Bratislava 
2004  
 
OLOŠTIAK M., GIANITSOVÁ-
OLOŠTIAKOVÁ L.: Slovenský jazyk 
– krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 
 

Tabuľa 
 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
 
Interaktívna 
tabuľa 
 
 

Caltíková:Slovenský 
jazyk pre 1. – 4.. 
ročník stredných 
škôl – učebnica, 
cvičebnica 
Hincová,  Húsková: 
Slovenský jazyk pre 
1.- 4. ročník 
stredných škôl – 
učebnica, 
cvičebnica 
Prezentácia 
Metodický list 

Internet 
Školská 
knižnica 
 
Prezentácia 
(Komunikácia) 

Epická poézia Žilka T., Obert V., Ivanová M.: 
Teória literatúry. Poľana. 
Bratislava 2002 
 
 Findra J.: Umenie prednesu. 
SPN . Bratislava 1974 
 
IHNÁTKOVÁ, N. a kol. : 
Čítanka pre 1.,.2, 3.,4. ročník. 
Bratislava: Litera 1995 
 
Zmaturuj! Z literatúry 1, 2 . 
Didaktis. Bratislava  2010 
 
SMIEŠKOVÁ, M.: Literatúra –
krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007. 

Tabuľa 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
Videoprojekcia 
CD prehrávač 

Beletria 
Literatúra pre 1. – 4. 
ročník gymnázií 
a SOŠ. SPN. 
Bratislava 2009 
Čítanka  pre 1. – 4. 
ročník gymnázií 
a SOŠ VKÚ. 
Bratislava 2009 
POLAKOVIČOVÁ, 
A., CALTÍKOVÁ, M., 
ŠTARKOVÁ Ľ., 
MEZEIOVÁ A.: 
Literatúra I, II pre 
stredné školy – 
učebnica, 
cvičebnica,. ORBIS 
PICTUS.  Bratislava 
2011 
GREGOROVÁ I.-
LAPITKA M.: 
Literatúra pre 1., 2., 
3., 4. ročník 
gymnázií a SOŠ. 
Príroda: Bratislava 
2011 
DVOŘÁK, K.: 
Čítanka pre 
1.,2.,3.,4. ročník 
gymnázií a SOŠ. 
VKÚ: Harmanec 
2011 
Metodický list 
 

Školská 
knižnica 
internet 

Krátka epická próza Žilka T., Obert V., Ivanová M.: 
Teória literatúry. Poľana. 
Bratislava 2002 
 
IHNÁTKOVÁ, N. a kol. : 
Čítanka pre1.,.2, 3.,4. ročník 
Bratislava: Litera 1995 
 
Zmaturuj! Z literatúry 1, 2 . 
Didaktis.:Bratislava  2010 
 
SMIEŠKOVÁ, M.: Literatúra –
krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 

Tabuľa 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
Videoprojekcia 
CD prehrávač 

Beletria 
Literatúra pre 1. – 4. 
ročník gymnázií 
a SOŠ. SPN. 
Bratislava 2009 
Čítanka  pre 1. – 4. 
ročník gymnázií 
a SOŠ VKÚ. 
Bratislava 2009 
POLAKOVIČOVÁ, 
A., CALTÍKOVÁ, M., 
ŠTARKOVÁ Ľ., 
MEZEIOVÁ A.: 
Literatúra I, II pre 
stredné školy – 
učebnica, 
cvičebnica.  ORBIS 
PICTUS.  Bratislava 
2011 
GREGOROVÁ I.-
LAPITKA M.: 
Literatúra pre 1., 2., 
3., 4. ročník 

Školská 
knižnica 
internet 
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gymnázií a SOŠ. 
Príroda: Bratislava 
2011 
DVOŘÁK, K.: 
Čítanka pre 
1.,2.,3.,4. ročník 
gymnázií a SOŠ. 
VKÚ: Harmanec 
2011  
Metodický list 
 

Lyrická poézia Žilka T., Obert V., Ivanová M.: 
Teória literatúry. Poľana. 
Bratislava 2002 
 
 Findra J.: Umenie prednesu. 
SPN . Bratislava 1974 
 
IHNÁTKOVÁ, N. a kol. : 
Čítanka pre1.,.2, 3.,4. ročník. 
Bratislava: Litera 1995 
 
Zmaturuj! Z literatúry 1, 2 . 
Didaktis.:Bratislava  2010 
 
SMIEŠKOVÁ, M.: Literatúra –
krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 

Tabuľa 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
Videoprojekcia 
CD prehrávač 

Beletria 
Literatúra pre 1. – 4. 
ročník gymnázií 
a SOŠ. SPN. 
Bratislava 2009 
Čítanka  pre 1. – 4. 
ročník gymnázií 
a SOŠ VKÚ. 
Bratislava 2009 
POLAKOVIČOVÁ, 
A., CALTÍKOVÁ, M., 
ŠTARKOVÁ Ľ., 
MEZEIOVÁ A.: 
Literatúra I, II pre 
stredné školy – 
učebnica, 
cvičebnica. ORBIS 
PICTUS.  Bratislava 
2011 
GREGOROVÁ I.-
LAPITKA M.: 
Literatúra pre 1., 2., 
3., 4. ročník 
gymnázií a SOŠ. 
Príroda: Bratislava 
2011 
DVOŘÁK, K.: 
Čítanka pre 
1.,2.,3.,4. ročník 
gymnázií a SOŠ. 
VKÚ: Harmanec 
2011  
Metodický list 
 

Školská 
knižnica 
internet 

Veľká epická próza Žilka T., Obert V., Ivanová M.: 
Teória literatúry. Poľana. 
Bratislava 2002 
 
IHNÁTKOVÁ, N. a kol. : 
Čítanka pre1.,.2, 3.,4. ročník. 
Bratislava: Litera 1995 
 
Zmaturuj! Z literatúry 1, 2 . 
Didaktis: Bratislava  2010 
 
SMIEŠKOVÁ, M.: Literatúra –
krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 

Tabuľa 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
Videoprojekcia 
CD prehrávač 

Beletria 
Literatúra pre 1. – 4. 
ročník gymnázií 
a SOŠ. SPN. 
Bratislava 2009 
Čítanka  pre 1. – 4. 
ročník gymnázií 
a SOŠ VKÚ. 
Bratislava 2009 
POLAKOVIČOVÁ, 
A., CALTÍKOVÁ, M., 
ŠTARKOVÁ Ľ., 
MEZEIOVÁ A.: 
Literatúra I, II pre 
stredné školy – 
učebnica, 
cvičebnica. ORBIS 
PICTUS.  Bratislava 
2011 
GREGOROVÁ I.-
LAPITKA M.: 
Literatúra pre 1., 2., 
3., 4. ročník 
gymnázií a SOŠ. 
Príroda: Bratislava 
2011 
DVOŘÁK, K.: 
Čítanka pre 
1.,2.,3.,4. ročník 
gymnázií a SOŠ. 
VKÚ: Harmanec 
2011  
Metodický list 
 

Školská 
knižnica 
internet 

Dramatická literatúra Žilka T., Obert V., Ivanová M.: 
Teória literatúry. Poľana. 
Bratislava 2002 
 
IHNÁTKOVÁ, N. a kol. : 

Tabuľa 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
Videoprojekcia 

Beletria 
Literatúra pre 1. – 4. 
ročník gymnázií 
a SOŠ. SPN. 
Bratislava 2009 
Čítanka  pre 1. – 4. 

Školská 
knižnica 
internet 
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Čítanka pre1.,.2, 3.,4. ročník. 
Bratislava: Litera 1995 
 
Zmaturuj! Z literatúry 1, 2 . 
Didaktis: Bratislava  2010 
 
SMIEŠKOVÁ, M.: Literatúra –
krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 

CD prehrávač ročník gymnázií 
a SOŠ VKÚ. 
Bratislava 2009 
POLAKOVIČOVÁ, 
A., CALTÍKOVÁ, M., 
ŠTARKOVÁ Ľ., 
MEZEIOVÁ A.: 
Literatúra I, II pre 
stredné školy – 
učebnica, 
cvičebnica,. ORBIS 
PICTUS.  Bratislava 
2011 
GREGOROVÁ I.-
LAPITKA M.: 
Literatúra pre 1., 2., 
3., 4. ročník 
gymnázií a SOŠ. 
Príroda: Bratislava 
2011 
DVOŘÁK, K.: 
Čítanka pre 
1.,2.,3.,4. ročník 
gymnázií a SOŠ. 
VKÚ: Harmanec 
2011   
Metodický list 

Dejiny umenia a 
literatúry 

Žilka T., Obert V., Ivanová M.: 
Teória literatúry. Poľana. 
Bratislava 2002 
 
Zmaturuj! Z literatúry 1, 2 . 
Didaktis:  Bratislava  2010 
 
SMIEŠKOVÁ, M.: Literatúra –
krok za krokom k maturite. 
Fragment: Bratislava 2007 

Tabuľa 
Učebňa s PC 
a dataprojektorom  
Videoprojekcia 
CD prehrávač 

Beletria 
Literatúra pre 1. – 4. 
ročník gymnázií 
a SOŠ. SPN. 
Bratislava 2009 
Čítanka  pre 1. – 4. 
ročník gymnázií 
a SOŠ VKÚ. 
Bratislava 2009 
POLAKOVIČOVÁ, 
A., CALTÍKOVÁ, M., 
ŠTARKOVÁ Ľ., 
MEZEIOVÁ A.: 
Literatúra I, II pre 
stredné školy – 
učebnica, 
cvičebnica,. ORBIS 
PICTUS.  Bratislava 
2011 
GREGOROVÁ I.-
LAPITKA M.: 
Literatúra pre 1., 2., 
3., 4. ročník 
gymnázií a SOŠ. 
Príroda: Bratislava 
2011 
DVOŘÁK, K.: 
Čítanka pre 
1.,2.,3.,4. ročník 
gymnázií a SOŠ. 
VKÚ: Harmanec 
2011  
Metodický list 
 

Školská 
knižnica 
internet 
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ROČNÍK: PRVÝ 
Rozpis učiva predmetu:   
Slovenský jazyk  a literatúra  

3 hodiny týždenne 
spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku  
Témy 

Hodi
ny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Časť slovenský jazyk    Žiak má: Žiak:   
Úvodná hodina 1      
Vstupný test , analýza  2      
1. Úvod do metód štúdia – učenie  sa 
Dva odlišné prístupy k učeniu  
Faktory ovplyvňujúce učenie 
Interpretácia textu 
Čítanie s porozumením 
Poznanie vlastného učebného štýlu 
Myslenie a učenie 
Preskúšajte sa – opakovanie a systemizácia  
vedomostí 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
1 

 
všetky predmety v 
rámci štúdia na 
SŠ 
OBN, ETV - 
verbálne 
a neverbálne 
vyjadrovanie 

ovládať faktory učenia sa, 
pochopiť efektívne 
zapamätávanie, 
naučiť sa kontrolovať prácu, 
projektovať vlastnú 
budúcnosť 
. 

ovládal faktory učenia sa, 
pochopil efektívne 
zapamätávanie, 
naučil sa kontrolovať prácu, 
projektovať vlastnú 
budúcnosť 
. 

Ústne 
skúšanie 
Frontálne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 
Úlohy a 
cvičenia 

2. Všeobecné poznatky o  slohu  
Kľúčové slová 
Jazykový štýl 
Štýlotvorné činitele 
Jazykové prostriedky funkčných jazykových 
štýlov 
Štýlová norma 
Diferenciácia funkčných jazykových štýlov 
Slohové postupy 
Vybrané slohové útvary a žánre 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
pracovať s 
odbornými 
textami z odboru 
využiť vedomosti 
z cudzích jazykov 

definovať štylému 
jazykový štýl, štýlotvorné 
činitele, vymenovať základné 
štýlotvorné činitele, pri tvorbe 
vlastných jazykových prejavov  
dodržiavať  tému a zohľadňovať 
funkciu prejavov, 
vysvetliť vlastnými slovami 
výber jazykových 
prostriedkov, 
ovládať rozdiel medzi 
slohovým postupom 
a slohovým útvarom 
napísať prakticky súkromný 
list, aplikovať nadobudnuté 
vedomosti z pravopisu, 
vybrať kľúčové slová textu, rozlíšiť 
v texte kľúčové myšlienky od 
vedľajších 
 

definoval štylému 
jazykový štýl, štýlotvorné 
činitele, vymenoval základné 
štýlotvorné činitele, pri tvorbe 
vlastných jazykových prejavov 
dodržiaval  tému, pričom 
zohľadňoval funkciu prejavov, 
 vybral kľúčové slová textu,  
rozlíšiť v texte kľúčové myšlienky 
od vedľajších, na základe 
vlastného spracovania informácií v 
texte sformuloval jeho hlavnú 
myšlienku,   
ovládal rozdiel medzi 
slohovým postupom 
a slohovým útvarom 
napísal prakticky súkromný 
list, aplikoval nadobudnuté 
vedomosti z pravopisu 
 

Ústne 
skúšanie 
Frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 
Úlohy a 
cvičenia 
Didaktický 
test 

Diktát 1. Oprava  2      
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3. Informácia a  komunikácia –  
administratívny štýl 
Informácia 
Zdroje informácií 
Racionálna  práca s textom 
Verbálna zložka jazykovej komunikácie 
Neverbálna zložka jazykovej komunikácie 
Predpoklady na úspešnú komunikáciu 
Jazyk ako nástroj komunikácie 
Jazyk v súkromnej komunikácii 
Jazyk vo verejnej komunikácii 
Úradný list 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí  
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
všetky predmety v 
rámci štúdia na 
SŠ 
informatika, počítač 
knižnice 
odborné texty z 
odborov 
OBN - verbálne 
a neverbálne 
vyjadrovanie 
ekonomika - EKO 
cudzie jazyky 
 
 
 

rozlišovať rôzne druhy a žánre 
textov, spracovať texty vo forme 
konspektu, anotácií atď., 
spoznať prínos masmédií, 
vedieť vytvoriť osnovu, 
orientovať sa vo verejnej 
knižnici a jej službách, 
rozlišovať rôzne druhy 
a žánre textov administratívneho 
štýlu - žiadosť, objednávka, 
dotazník, potvrdenie 
a pretlače: prihláška, 
zápisnica, splnomocnenie, 
vedieť prakticky napísať 
pozvánku, inzerát, správu, 
životopis, úradný list, 
rozlíšiť úradný a beletrizovaný 
životopis, vedieť prakticky napísať 
beletrizovaný životopis 

rozlišoval rôzne druhy a žánre 
textov, spracoval texty vo forme 
konspektu, anotácií atď., 
spoznal prínos masmédií, 
vedel vytvoriť osnovu, 
orientoval sa vo verejnej 
knižnici a jej službách, 
rozlišoval rôzne druhy 
a žánre textov administratívneho 
štýlu - žiadosť, objednávka, 
dotazník, potvrdenie 
a pretlače: prihláška, 
zápisnica, splnomocnenie, 
vedel prakticky napísať 
pozvánku, inzerát, správu, 
životopis, úradný list, 
rozlíšiť úradný a beletrizovaný 
životopis, vedel prakticky napísať 
beletrizovaný životopis 

Ústne 
skúšanie 
Frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 
Úlohy 
a cvičenia 
Úradný list 
Školská 
písomná 
práca 
 
 
 
 

1.školská písomná práca  
Beletrizovaný životopis 

4      

4. Významová/lexikálna rovina jazyka  
Slovná zásoba 
Slovo  
Lexéma 
Triedenie slov 
Dynamika slovnej zásoby 
Slovná zásoba a štatistika 
Členenie slovnej zásoby 
Spôsoby obohacovania slovnej zásoby 
Slovníky 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí  
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

ANJ, NEJ, RUJ – 
preberanie slov 
Terminologické 
slovníky z 
odborných 
predmetov 
informatika 
ekonomika - EKO 
Tolerancia, 
znášanlivosť 
a spolužitie 
národov 
a národností 
v SR/EÚ a vo 
svete 

definovať pojem lexikológia, 
vedieť rozlíšiť aktívnu a pasívnu 
SZ, pochopiť jednovýznamovosť 
a viacvýznamovosť slova, 
ovládať pôvod  slova, 
rozlíšiť rozdiel medzi 
synonymami, homonymami 
a antonymami, rozlíšiť pejoratívne 
slová, poznať frazeologizmy a typy 
slovníkov, vedieť prakticky 
vyhľadať rôzne druhy slov 
v literárnych textoch 
a správne ich pomenovať, 
naučiť sa prakticky používať 
slovníky 

 definoval pojem lexikológia, 
vedel rozlíšiť aktívnu a pasívnu 
SZ, pochopil jednovýznamovosť 
a viacvýznamovosť slova, 
ovládal pôvod slova, 
rozlíšil rozdiel medzi 
synonymami, homonymami 
a antonymami, rozlíšil pejoratívne 
slová, poznal frazeologizmy a typy 
slovníkov, vedel prakticky 
vyhľadať rôzne druhy slov v 
literárnych textoch 
a správne ich pomenovať, 
naučil sa prakticky používať 
slovník 

Ústne 
skúšanie 
Frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 
Úlohy 
a cvičenia 
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5. Slovotvorba  
Tvorenie slov 
Charakteristika  slovotvorných postupov 
Tvorenie slov a slovotvorná motivácia 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí  
 
 

3 
 
 
 
1 

IKT 
práca s internetom 
odborné texty 
Tolerancia, 
znášanlivosť 
a spolužitie 
národov 
a národností 
v SR/EÚ a vo 
svete 

 
pochopiť jednotlivé slovotvorné 
postupy,  vedieť ich prakticky 
aplikovať, používať vo svojich 
jazykových prejavoch skratky, 
značky, odvodené a zložené 
slová, vhodne využívať ľudové 
frazeologizmy,  
zopakovať pravopisné javy 
 

 
pochopil jednotlivé slovotvorné 
postupy,  vedel ich prakticky 
aplikovať, používal vo svojich 
jazykových prejavoch skratky, 
značky, odvodené a zložené 
slová, vhodne využívať ľudové 
frazeologizmy,  
zopakoval pravopisné javy 
 

Ústne 
skúšanie 
Frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 
Úlohy 
a cvičenia 
 
Pracovný 
zošit - 
Didaktický 
test  

Diktát 2.  Oprava  2      

6. Jazyk vo verejnej komunikácii  
Jazyk vo verejnej komunikácii  
Diskusia 
Diskusný príspevok 
Debata 
Referát 
Správa o činnosti 
Argumenty 
Interview 
Anketa 
Zápisnica 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí  
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
informatika 
 IKT 
práca s internetom 
odborné texty 
ekonomika - EKO 
 
Tolerancia, 
znášanlivosť 
a spolužitie 
národov 
a národností 
v SR/EÚ a vo 
svete 
ENV 

rozlíšiť  na základe funkcie 
umelecký a vecný text,  v texte 
identifikovať výrazové prostriedky, 
ktoré určujú text buď ako 
umelecký alebo ako vecný, napr. 
termíny, resp. obrazné 
pomenovania, posúdiť spisovnosť 
použitých jazykových prostriedkov 
v texte, subjektívnu využiteľnosť 
vecného textu. využiť dostupné 
zdroje informácií (najmä slovníky a 
internet) pri práci s vlastným i 
cudzím textom, identifikovať 
problémy nastolené textom,  
vyjadriť svoj názor na využitie 
prečítaného textu na riešenie 
reálnych problémov 

na základe funkcie rozlíšil 
umelecký a vecný text,  v texte 
identifikoval výrazové prostriedky, 
ktoré určujú text buď ako 
umelecký alebo ako vecný, napr. 
termíny, resp. obrazné 
pomenovania, posúdil  spisovnosť 
použitých jazykových prostriedkov 
v texte, subjektívnu využiteľnosť 
vecného textu, využil dostupné 
zdroje informácií pri práci 
s vlastným i cudzím textom,  
identifikoval problémy nastolené 
textom,  vyjadril svoj názor na 
využitie prečítaného textu na 
riešenie reálnych problémov 

 
Ústne 
skúšanie 
Frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie  

Ústna 
odpoveď 
Úlohy 
a cvičenia 
Diskusia 
Referát, 
interview, 
zápisnica 
Školská 
písomná 
práca 

2. školská písomná práca  
Diskusný príspevok  

4 
 

 
 

 
   

Časť literárna výchov a   Žiak má. 
Žiak:   
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1. Ako na literatúru  
Literárna komunikácia 
Komunikačný reťazec 
Kontext literárneho diela 
Funkcie literárneho diela 
Literatúra 
Literárna veda 
Literárna história 
Literárna kritika 
Literárna teória 
Druhy literatúry 
Autor 
Rozprávač 
Postava 
Pásmo reči rozprávača 
Pásmo reči postáv 
Čitate ľ/Prijímate ľ 
Interpretácia 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Etická výchova 
Občianska náuka 
Dejepis 

oboznámiť sa s podstatou 
literatúry ako špecifického druhu 
umenia, poznať funkcie literatúry, 
štruktúru literárnych diel, ich obsah 
a formu,  uvedomiť si základné 
rozdiely medzi základnými 
literárnymi druhmi a žánrami,  
získať základné informácie o 
literárnom procese,  prehlbovať si 
zručnosti pracovať s rozličnými 
encyklopédiami, slovníkmi a 
literárnymi príručkami, zoznámiť  
sa so záznamom o prečítanom 
diele a s jeho tvorbou,  byť vedený 
ku kultúrnej literárnej tvorivosti  
(význam predslovu, doslovu, 
poznámok ...) 

oboznámil  sa s podstatou 
literatúry ako špecifického druhu 
umenia, poznal funkcie literatúry, 
štruktúru literárnych diel, ich obsah 
a formu,  uvedomil si základné 
rozdiely medzi základnými 
literárnymi druhmi a žánrami,  
získal základné informácie o 
literárnom procese,  prehĺbil si 
zručnosti pracovať s rozličnými 
encyklopédiami, slovníkmi a 
literárnymi príručkami, zoznámil sa 
so záznamom o prečítanom diele 
a s jeho tvorbou, bol vedený ku 
kultúrnej literárnej tvorivosti  
(význam predslovu, doslovu, 
poznámok ...) 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 

Ústna 
odpoveď 
Úlohy 
a cvičenia 
Didaktický 
test 
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2. Staroveká literatúra  
Starovek 
Epika 
Báj/mýtus 
Epos 
Bájka 
Anekdota 
Podobenstvo/Parabola 
Lyrika 
Óda 
Ľúbostná báseň 
Žalospev/Elégia 
Epigram, epitaf 
Dráma  
Tragédia Sofokles: Antigona  
Komédia 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí  
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Etická výchova 
Architektúra 
 
DEJ - Od praveku 
k novoveku -
pochopiť 
historické fakty cez 
umelecké diela 
OBN – Sociológia 
náboženstvo - 
otázka 
svätých a biblia 
 
Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 
 
 

pochopiť antické ideály cez 
umelecký text, 
chápať prínos literatúry 
a umeleckého zážitku pre 
život človeka, 
charakterizovať epos ako 
druh epiky, 
oboznámiť sa gréckou 
s rímskou lyrikou , 
pochopiť rozdiel medzi 
ľúbostnou a spoločenskou 
lyrikou, 
pochopiť členenie drámy, 
analyzovať Antigonu na 
základe prečítaného diela, 
vyjadriť svoj vlastný zážitok 

pochopil antické ideály cez 
umelecký text, 
chápal prínos literatúry 
a umeleckého zážitku pre život 
človeka, 
oboznámil sa gréckou 
s rímskou lyrikou , 
charakterizoval epos ako druh 
epiky, 
pochopiť rozdiel medzi 
ľúbostnou a spoločenskou 
lyrikou, 
pochopil členenie drámy, 
analyzoval Antigonu na základe 
prečítaného diela, 
vyjadriť svoj vlastný zážitok 
 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 

 
Ústna 
odpoveď 
Úlohy 
a cvičenia 
Didaktický 
test 
 
 

3. Stredoveká literatúra  
Stredovek 
Stredoveká literatúra na územíSlovenska 
Epika 
Legenda 
Kronika 
Exemplum 
Hrdinský epos 
Rytiersky epos 
Alegorický epos 
Lyrika 
Hymnus/chválospev/oslavná báseň 
Vagantská pieseň 
Villonská balada 
Ľúbostná báseň 
Modlitba 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Architektúra 
 
DEJ, OBN – 
historické 
súvislosti a 
spoločenské 
postavenie človeka 
v spoločnosti 
 
Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 
 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 

na ukážkach z najzákladnejších 
diel slovenskej stredovekej 
literatúry poznať charakteristické 
črty stredovekého písomníctva a 
zoznámiť sa s niekoľkými 
významnými autormi,  

uvedomiť  si tradíciu a vývoj nášho 
písomníctva, 

z literárnych druhov poznávať 
kroniku, legendu, duchovnú a 
svetskú lyriku 

na ukážkach z najzákladnejších 
diel slovenskej stredovekej 
literatúry poznal charakteristické 
črty stredovekého písomníctva a 
zoznámil sa s niekoľkými 
významnými autormi, 
 uvedomil si tradíciu a vývoj nášho 
písomníctva., 
z  literárnych druhov poznával 
kroniku, legendu, duchovnú a 
svetskú lyriku 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 

Ústna 
odpoveď 
Úlohy 
a cvičenia 
Didaktický 
test 
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4. Humanistická a  renesan čná literatúra  
Renesancia 
Humanistická a renesan čná literatúra na 
území Slovenska 
Epika 
Renesančná novela 
Román 
Historická pieseň 
Lyrika 
Sonet 
Ľúbostná báseň 
Básnická skladba 
Dráma 
Tragédia Shakespeare: Hamlet   
Biblická dráma 
Komédia, commedia delĺ arte 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

DEJ, OBN – 
historické 
súvislosti a 
spoločenské 
postavenie človeka 
v spoločnosti 
Etická výchova 
Architektúra 
ANJ – osobnosť 
Shakespeara 
Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
 
 

porozumieť podstatným 
zmenám v kultúre v období 
humanizmu a renesancie cez 
umelecké texty, 
poznať osobnosti 
prostredníctvom ukážok, 
rozpoznať rozdiely medzi 
epickou , lyrikou a drámou, 
definovať sonet, rytiersky 
román a dramatické žánre: 
tragédiu, komédiu, výstavbu 
dramatického textu, 
pochopiť vnútornú 
kompozíciu diela, 
naučiť sa pásmo postáv, 
vedieť časti tragédie, 
analyzovať Hamleta na základe 
prečítaného diela 

 

porozumel podstatným zmenám 
v kultúre v období humanizmu 
a renesancie cez umelecké 
texty, 
poznal osobnosti 
prostredníctvom ukážok, 
rozpoznal rozdiely medzi 
epickou , lyrikou a drámou, 
definoval sonet, rytiersky 
román a dramatické žánre - 
tragédiu, komédiu ,výstavbu 
dramatického textu, 
pochopil vnútornú kompozíciu 
diela, 
naučiť sa pásmo postáv, 
vedel časti tragédie, 
analyzoval Hamleta na základe 
prečítaného diela 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 

 
Ústna 
odpoveď 
Úlohy 
a cvičenia 
Didaktický 
test 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Baroková literatúra  
Barok 
Baroková literatúra na území Slovenska 
Epika 
Filozofický spis 
Encyklopedické dielo 
Obrana a chvála 
Pikareskný román 
Cestovný denník 
Lyrika 
Mravoučná báseň H. Gavlovi č: Valaská 
škola mravúv stodola 
Duchovná pieseň 
Ľúbostná báseň 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí  
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Etická výchova 
Architektúra 
DEJ, OBN – 
historické 
súvislosti a 
spoločenské 
postavenie človeka 
v spoločnosti 
Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
ENV 

poznať najmä slovenských 
autorov, 
analyzovať rytmický verš u 
H. Gavloviča,  
analyzovať dielo  Valaská škola 
mravúv stodola, 
charakterizovať 
epické básne z hľadiska 
vonkajšej kompozície, 
vedieť sa orientovať 
v pojmoch : epická próza, 
didakticko-reflexívna poézia, 
vedecká a popularizačná spisba 

poznal najmä slovenských 
autorov, 
analyzoval rytmický verš u H. 
Gavloviča,  
analyzovať  dielo Valaská škola 
mravúv stodola, 
charakterizovať epické 
básne z hľadiska vonkajšej 
kompozície, 
vedel sa orientovať v pojmoch : 
epická próza, didakticko-reflexívna 
poézia, vedecká a popularizačná 
spisba  

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna 
odpoveď 
Úlohy 
a cvičenia 
Didaktický 
test 
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6. Klasicistická literatúra  
Klasicizmus 
Osvietenský klasicizmus 
Osvietenstvo na území Slovenska 
Epika 
Osvietenský román 
Odborná a popularizačná próza 
Bájka 
Anekdota, vtipný príbeh 
Vrcholný klasicizmus 
Vrcholný klasicizmus na Slovensku 
Dráma 
Tragédia 
Historická hra 
Komédia Moliére: Lakomec 
Epika 
Epos 
Odborná a popularizačná próza 
Bájka 
Anekdota, vtipný príbeh 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí  
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

DEJ, OBN – 
historické 
súvislosti a 
spoločenské 
postavenie človeka 
v spoločnosti, 
Descartes 
racionálne chápanie 
sveta 
Etická výchova 
Architektúra 
 
Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 
 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
 
 

pochopiť rozdiel medzi 
klasicizmom 
a osvietenstvom, 
ovládať prvú kodifikáciu 
spisovnej slovenčiny, 
poznať časomerný systém 
a metriku, pochopiť cez ukážky 
autorov, 
analyzovať dielo  Lakomec 
definovať podstatu veselohry a 
v známej hre uviesť príklady  na 
komické sformovanie postavy 
a situačný humor,  
poznať pojem charakterový typ 
postavy, definovať pojem humor, 
poznať štylistické jazykové prvky, 
ktoré vytvárajú humoristický 
charakter textu a dokázať ich 
vyhľadať v texte známej hry, 
reprodukovať všeobecné poznatky 
o epose 

pochopil rozdiel medzi 
klasicizmom a osvietenstvom, 
ovládal prvú kodifikáciu 
spisovnej slovenčiny, 
poznal časomerný systém 
a metriku, pochopil cez ukážky 
autorov, 
analyzoval dielo  Lakomec, 
vedel definovať podstatu 
veselohry, poznal pojem 
charakterový typ postavy, vedel 
definovať pojem humor, poznal 
štylistické jazykové prvky, ktoré 
vytvárajú humoristický charakter 
textu a dokázal ich vyhľadať 
v texte známej hry, 
vedel reprodukovať všeobecné 
poznatky o epose 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 

 
Ústna 
odpoveď 
Úlohy 
a cvičenia 
Didaktický 
test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opakovanie  učiva 1. ročníka  2    Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 
 

Záverečné hodnotenie 1      

SPOLU 99      
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ROČNÍK: DRUHÝ 
Rozpis učiva predmetu:   
Slovenský jazyk  a literatúra  

3 hodiny týždenne 
spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku  
Témy 

Hodi
ny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Časť slovenský jazyk  
 

  Žiak má: Žiak:   

Úvodná hodina 1      
Opakovanie učiva 1. ročníka 2      
1. Opis a  charakteristika  
Pozorovanie a opis 
Opis osoby 
Opis predmetu, miesta 
Statický a dynamický opis 
Jednoduchý opis 
Odborný opis 
Umelecký,  náladový  opis 
Opis pracovného  postupu 
Charakteristika osoby 
Objektívna a subjektívna charakteristika  
Priama a nepriama charakteristika 
Individuálna a skupinová  charakteristika 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Všetky predmety 
v rámci štúdia na 
SŠ 
odborné texty z 
odboru 
IKT 
OBN– správne 
pozorovať 
veci, predmety a 
ľudí, 1r. 
 
Tolerancia, 
znášanlivosť 
a spolužitie 
národov 
a národností 
v SR/EÚ a vo 
svete 
ENV 

  
ovládať opis 
a charakteristiku, 
poznať jednotlivé druhy 
opisu a charakteristiky, 
vedieť ich prakticky napísať, 
spoznať rozdiel medzi 
charakteristikou, 
autocharakteristikou 
a karikatúrou, 
ovládať umelecký štýl 
a umelecký opis, 
vedieť správne použiť 
umelecké prostriedky, 
vedieť prakticky napísať 
umelecký opis 
 
 

 
Ovládal opis 
a charakteristiku, 
poznal jednotlivé druhy 
opisu a charakteristiky, 
vedel ich prakticky napísať, 
spoznal rozdiel medzi 
charakteristikou, 
autocharakteristikou 
a karikatúrou, 
ovládal umelecký štýl 
a umelecký opis, 
vedel správne použiť 
umelecké prostriedky, 
vedel  prakticky napísať 
umelecký opis 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
Cvičné 
slohové 
práce 
Školská 
písomná 
práca 

1. školská písomná  práca  
Charakteristika osoby 

4 
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2. Tvarová (morfologická) rovina jazyka  
Gramatický tvar 
Slovné druhy 
Skloňovanie a časovanie 
Gramatické kategórie:  menné a  slovesné 
Konverzia slov. druhov 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí  
 

12 
 
 
 
 
 
1 

Všetky predmety 
v rámci štúdia na 
SŠ 
IKT 
práca s internetom 
odborné texty 
 

 odlíšiť jednotlivé slovné druhy 
v texte, 
uplatňovať gramatické kategórie 
slovných druhov pri tvorbe viet 
a textov, 
v texte odlíšiť plnovýznamové 
slovné druhy od 
neplnovýznamových.  
plnovýznamové slovesá od 
neplnovýznamových 

odlíšil jednotlivé slovné druhy 
v texte,  uplatňoval gramatické 
kategórie slovných druhov pri 
tvorbe viet a textov, 
 v texte odlíšil plnovýznamové 
slovné druhy od 
neplnovýznamových,  
plnovýznamové slovesá od 
neplnovýznamových 

 
Písomné 
skúšanie 

 
Nácvičný 
diktát 
Pracovný 
zošit - 
Didaktický 
test  

Diktát 1. Oprava  2      

3. Skladobná (syntaktická) r ovina jazyka  
Gramatická, významová, modálna 
a zvuková stavba vety 
Syntagmy  
Vetné členy 
Odchýlky od vetnej stavby  
Súvetia 
Polovetné konštrukcie 
Písanie čiarky v jednoduchej  vete 
a v súvetí, interpunkcia 
Štylistické využitie jednočlenných  
a dvojčlenných viet 
Nadvetná syntax 
Slovosled  
Konektory 
Odsek, kapitola 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí  
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Všetky predmety 
v rámci štúdia na 
SŠ 
IKT 
práca s internetom 
odborné texty 
 

pri tvorbe viet dodržiavať pravidlá 
a požiadavky syntaxe,   
vysvetliť funkciu prísudku, 
podmetu, predmetu, príslovkového 
určenia a prívlastku vo vete, 
odlišovať jednoduchú vetu od 
súvetia a funkčne ich využívať vo 
vlastných jazykových prejavoch, 
dodržiavať interpunkciu 
v jednoduchej vete 
a v jednoduchom súvetí, 
 odlíšiť v texte  priraďovacie 
súvetie od podraďovacieho,  pri 
organizácii myšlienok vo vlastných 
jazykových prejavoch dodržiavať 
nadväznosť myšlienok ,  vytvoriť 
názov textu, rozčleniť text na 
odseky a na úvod, jadro a záver, 
uplatňovať v jazykových prejavoch 
správny slovosled 
 

pri tvorbe  viet dodržiaval pravidlá 
a požiadavky syntaxe,  vysvetlil 
funkciu prísudku, podmetu, 
predmetu, príslovkového určenia a 
prívlastku vo vete, odlišoval 
jednoduchú vetu od súvetia 
a funkčne ich využíval vo 
vlastných jazykových prejavoch,  
 dodržiaval interpunkciu 
v jednoduchej vete 
a v jednoduchom súvetí, 
 v texte odlíšil priraďovacie súvetie 
od podraďovacieho, 
pri organizácii myšlienok vo 
vlastných jazykových prejavoch 
dodržiaval nadväznosť myšlienok, 
vytvoril názov textu, rozčlenil text 
na odseky a na úvod, jadro 
a záver, uplatňoval  v jazykových 
prejavoch správny slovosled 
 
 

Písomné 
skúšanie 

nácvičný 
diktát 
Pracovný 
zošit - 
Didaktický 
test 

2. školská písomná  práca   
Umelecký opis 

4      
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4. Zvuková a  grafická stránka jazyka  
Vzťah zvukovej a grafickej stránky jazyka 
Fonéma a graféma, hláska a písmeno 
Spisovná výslovnosť 
Výslovnostné štýly 
Rytmické krátenie 
Znelostná asimilácia 
Systém slovenských  hlások 
Výslovnosť spoluhláskových skupín 
Odchýlky od spisovnej výslovnosti 
Princípy slovenského  pravopisu 
Prozodické vlastnosti reči 
Diakritické znamienka 
Interpunkčné znamienka 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Všetky predmety 
v rámci štúdia na 
SŠ 
literatúra – práca 
s literárnymi textami 
odborné predmety – 
práca s textami 

aplikovať pravidlá znelostnej 
asimilácie vo vlastnom 
jazykovom prejave, 
vedieť zreprodukovať 
vlastnými slovami pravidlá 
znelostnej asimilácie, 
zorientovať sa v danej 
komunikačnej situácii a reagovať 
na počutý text tak, že poslucháč 
pochopí obsah jeho výpovede, 
uvedomovať si spisovnosť a 
nespisovnosť vo svojom prejave 
a vo verejných prejavoch sa snažiť 
používať spisovnú výslovnosť, 
 začať, viesť a ukončiť 
komunikáciu, 
 identifikovať dôraz a prestávky 
v reči účastníkov komunikácie 
 
 
 

 Aplikoval  pravidlá znelostnej 
asimilácie vo vlastnom 
jazykovom prejave, 
vedel zreprodukovať 
vlastnými slovami pravidlá 
znelostnej asimilácie, 
zorientoval sa v danej 
komunikačnej situácii a reagoval 
na počutý text tak, že poslucháč 
pochopil obsah jeho výpovede, 
uvedomoval  si spisovnosť a 
nespisovnosť vo svojom prejave 
a vo verejných prejavoch sa snažil 
používať spisovnú výslovnosť, 
vedel začať, viesť a ukončiť 
komunikáciu, 
 identifikoval dôraz a prestávky 
v reči účastníkov komunikácie 
 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
 
Nácvičný 
diktát 

Diktát 2.  Oprava  2      
Časť literárna výchova  
 

  Žiak má: Žiak   

1. Preromantická literatúra  
Preromantizmus 
Lyrika 
Básnická skladba J. Kollár: Slávy dcera – 
Předzpěv 
Žalospev/elégia 
Epika 
Román 
Dráma 
Tragédia 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí  
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

etická výchova 
architektúra 
DEJ, OBN – 
historické 
súvislosti 
NEJ- osobnosť 
Goetheho 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 
ENV 
 

poznať základnú charakteristiku 
časomiery ako rytmickej 
organizácie verša,  napodobiť 
rytmus časomerného verša 
v známom úryvku, zopakovať 
hlavné idey a charakterizovať 
význam Slávy dcéry v slovenskej, 
príp. aj českej literatúre, 
reprodukovať všeobecné poznatky 
o epose 

poznal základnú charakteristiku 
časomiery ako rytmickej 
organizácie verša, dokázal 
napodobiť rytmus časomerného 
verša v známom úryvku, vedel  
zopakovať hlavné idey 
a charakterizovať význam Slávy 
dcéry v slovenskej, príp. aj českej 
literatúre, vedel reprodukovať 
všeobecné poznatky o epose 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 
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2. Romantická literatúra  
Romantizmus 
Slovenský romantizmus 
Ľudovít Štúr 
Lyrika 
Pieseň 
Hymnická pieseň 
Básnická skladba  A. Sládkovi č: Marína 
Lyrickoepické žánre 
Básnická poviedka/poéma  J. Botto: Smr ť 
Jánošíkova 
Balada 
Epika 
Hrdinská báseň S. Chalupka: Mor ho!  
Historický román Puškin: Kapitánova 
dcéra 
Poviedka 
Historická povesť/historická novela 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí  

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

architektúra 
DEJ, OBN - 
historické 
súvislosti 
etika- mravné 
pochopenie doby 
 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 
 
ENV 
 

zoznámiť sa s tvorbou európskych 
autorov, pochopiť rozdiely medzi 
románom a drámou, vyvodiť 
pojem román, dráma, priamy 
rozprávač, vedieť nájsť v texte 
pásmo rozprávača, pásmo postáv, 
snažiť sa pochopiť vonkajšiu 
i vnútornú kompozíciu diela, 
interpretovať diela, rozlíšiť v dráme 
repliku, poznať osobnosť Ľ. Štúra 
a jeho zásluhy pri kodifikácii 
spisovnej slovenčiny, poznať 
vzťah autorov k vlasti, 
slovenskému humanizmu, 
zdôrazniť vplyv ľudovej slovesnosti 
na štúrovcov, zoznámiť sa: 
s historickou epikou, s historickým 
spevom a baladou, porovnať 
sylabický verš s veršom H. 
Gavloviča, analyzovať diela: 
Kapitánova dcéra, Mor ho!, Marína 
atď., porovnať rozdiel medzi 
ľúbostnou lyrikou a spoločenskou, 
verbalizovať vlastný čitateľský 
zážitok 

zoznámil sa s tvorbou európskych 
autorov, pochopil rozdiely medzi 
románom a drámou, vyvodil  
pojem román, dráma, priamy 
rozprávač, vedel  nájsť v texte 
pásmo rozprávača, pásmo postáv, 
snažil sa pochopiť vonkajšiu 
i vnútornú kompozíciu diela, 
interpretoval diela, rozlíšil v dráme 
repliku, poznal osobnosť Ľ. Štúra 
a jeho zásluhy pri kodifikácii 
spisovnej slovenčiny, poznal vzťah 
autorov k vlasti, slovenskému 
humanizmu, zdôraznil vplyv 
ľudovej slovesnosti na štúrovcov, 
zoznámil sa: s historickou epikou, 
s historickým spevom a baladou, 
porovnal sylabický verš s veršom 
H. Gavloviča, analyzoval diela: 
Kapitánova dcéra, Mor ho!, Marína 
atď., porovnal rozdiel medzi 
ľúbostnou lyrikou a spoločenskou, 
verbalizoval vlastný čitateľský 
zážitok 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 
 

3. Postromantická literatúra  
Postromantizmus 
Epika 
Humoreska 
Dráma 
Komédia J. Palárik: Zmierenie alebo 
Dobrodružstvo pri obžinkoch 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí  
 

4 
 
 
 
 
 
 
2 

DEJ - historické 
fakty 
cez umelecké diela 
etická výchova 
občianska náuka 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
 

zoznámiť sa s matičným obdobím 
a slovenskými autormi, pochopiť 
súvislosti spoločenského 
postavenia Slovákov cez 
umelecké dielo, analyzovať dielo 
Dobrodružstvo pri obžinkoch, 
definovať podstatu veselohry, 
uviesť príklady na komické 
sformovanie postavy a situačný 
humor, poznať pojem 
charakterový typ postavy, 
definovať pojem humor, poznať 
štylistické jazykové prvky, ktoré 
vytvárajú humoristický charakter 
textu  

zoznámil sa s matičným obdobím 
a slovenskými autormi, pochopiť 
súvislosti spoločenského 
postavenia Slovákov cez 
umelecké dielo, analyzoval dielo 
Dobrodružstvo pri obžinkoch, 
definoval podstatu veselohry, 
uviedol príklady na komické 
sformovanie postavy a situačný 
humor, poznal pojem charakterový 
typ postavy, definoval pojem 
humor, poznal štylistické jazykové 
prvky, ktoré vytvárajú humoristický 
charakter textu 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 

 
Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 
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4. Realistická literatúra  
Realizmus 
Slovenský realizmus 
Lyrika 
Sonet (žánrová/básnická forma) 
Sylabotonický veršový systém 
Lyrickoepické žánre 
Básnická skladba 
Epika 
Spoločenský román M. Kuku čín: Dom v 
stráni  
Psychologický román 
Poviedka M. Kuku čín: Keď báčik 
z Chocho ľova umrie; J. G. Tajovský: 
Maco Mlie č 
Novela B. Slan číková -Timrava: Ťapákovci  
Dráma 
Činohra J. G. Tajovský: Statky zmätky 
Jednoaktovka 
Monodráma 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
DEJ , OBN- 
historické 
súvislosti 
etika- mravné 
pochopenie doby  
architektúra 
anglický jazyk  
 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
 
Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 
 
ENV 
 

analyzovať jednotlivé umelecké 
diela, posúdiť rozdiely medzi 
svetovým a slovenskými 
autormi, ovládať kompozičný plán 
románu, charakterizovať lyriku, 
epiku, drámu, pochopiť slovenskú 
kritickorealistickú prózu, porovnať 
rozdiel medzi poviedkou, novelou 
a románom, demonštrovať svoje 
umelecké zážitky na základe 
prečítaného diel, analyzovať 
kompozíciu dramatického diela, 
identifikovať vševediaceho 
a priameho rozprávača, 
štylisticko-lexikálne analyzovať 
dielo, vysvetliť funkciu jazykových 
prvkov, verbalizovať vlastný 
čitateľský zážitok, zhodnotiť dielo 
a obhájiť svoje stanovisko, 
pochopiť sylabotonický verš, 
vedieť určiť daktyl, trochej, 
jamb vedieť vyhľadať metonymiu 
v texte 
 
 
 
 
 
 

analyzoval jednotlivé umelecké 
diela, posúdil rozdiely medzi 
svetovým a slovenskými 
autormi, ovládal kompozičný plán 
románu, charakterizovať lyriku, 
epiku, drámu, pochopil slovenskú 
kritickorealistickú prózu, porovnal 
rozdiel medzi poviedkou, novelou 
a románom, demonštroval svoje 
umelecké zážitky na základe 
prečítaného diel, analyzoval 
kompozíciu dramatického diela, 
identifikoval vševediaceho 
a priameho rozprávača, 
štylisticko-lexikálne analyzoval 
dielo, vysvetlil  funkciu jazykových 
prvkov, verbalizoval vlastný 
čitateľský zážitok, zhodnotil  dielo 
a obhájil svoje stanovisko, 
pochopil sylabotonický verš, 
vedel  určiť daktyl, trochej, 
jamb vedieť vyhľadal metonymiu 
v texte 
 
 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 

 
Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 
 
 

Opakovanie  učiva  2    Ústne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Záverečné hodnotenie 1      
SPOLU 99      
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu:   
Slovenský jazyk a literatúra  

3 hodiny týždenne, spolu 99 
vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodi
ny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Časť slovenský jazyk  
 

  Žiak má: Žiak:   

Úvodná hodina 1      
Opakovanie učiva 2. ročníka 2      
1. Náučný štýl  
Charakteristické črty náučného štýlu 
Lexikálne jazykové prostriedky 
Morfologicko-syntaktické jazykové 
prostriedky  
Odborný opis 
Referát 
Anotácia 
Resumé 
Odborný posudok 
Prednáška 
Štúdia 
Dizertácia 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí  
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
ANJ, NEJ – 
gramatika 
a sloh, 
IKT, počítač 
knižnice 
odborné texty 
z jednotlivých 
odborov 

určiť základné charakteristiky 
náučného štýlu, nájsť rozdiely 
medzi populárno-náučným 
a vedecko-náučným štýlom 
v lexikálnej a syntaktickej 
rovine, vytvoriť osnovu útvaru 
náučného štýlu, vybrať vhodné 
zdroje, usporiadať text  analyzovať 
vecný text a pomenovať využité 
prostriedky - terminológiu, väzby, 
typy viet..,   poznať žánre 
náučného štýlu,  osvojiť si 
techniku študijného čítania 
náučného textu , rozpoznať 
výkladové žánre v náučnom štýle 
(dizertácia, vedecká štúdia, 
odborný článok) 
 

určil základné charakteristiky 
náučného štýlu, vedel nájsť 
rozdiely medzi populárno-
náučným a vedecko-náučným 
štýlom v lexikálnej a syntaktickej 
rovine, vytvoril  osnovu útvaru 
náučného štýlu, vybral vhodné 
zdroje, usporiadal text  analyzoval 
vecný text a pomenoval využité 
prostriedky - terminológiu, väzby, 
typy viet..,   poznal žánre 
náučného štýlu,  osvojil si techniku 
študijného čítania náučného textu, 
rozpoznal výkladové žánre v 
náučnom štýle (dizertácia, 
vedecká štúdia, odborný článok) 
  

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
Nácvičný 
diktát 
Cvičné 
slohové 
práce 

Diktát 1.  Oprava  2     
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2. Výklad ový slohový postup – výklad  
Podstata výkladového slohového postupu 
z vecnej stránky 
Objasňovanie vnútorných kauzálnych 
vzťahov 
Výklad ako slohový útvar 
Využívanie odbornej literatúry a informatiky 
pri tvorbe výkladu 
Druhy výkladových textov 
Kompozičná prehľadnosť  
Logicko-myšlienkové operácie 
Citovanie 
Projekt odbornej výskumnej práce (SOČ) 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Informatika: 
Spracovanie textu 
Internet 
E- mail 
Vyhľadávanie 
informácií 
na internete 
matematika – 
logicko-myšlienkové 
operácie 
 
 
 

ovládať zákonitosti vytvorenia 
útvaru výkladového slohového, 
nájsť a vysvetliť základné rozdiely 
v kompozícii výkladu a úvahy, 
aplikovať postupy a formy 
logického myslenia vo výkladovom 
slohovom postupe, 
 prehĺbiť kvalitu jazykového 
vyjadrenia kauzálnych vzťahov 
a argumentovania, 
racionálne využiť logické 
myšlienkové operácie na riešenie 
rôznych životných  situácií,  
naučiť sa štylizovať výklad, 
vedieť pracovať s výkladovými 
textami, napísať prakticky útvar 
výklad 
 

ovládal zákonitosti vytvorenia 
útvaru výkladového slohového, 
vedel nájsť a vysvetliť základné 
rozdiely v kompozícii výkladu a 
úvahy, aplikoval  postupy a formy 
logického myslenia vo výkladovom 
slohovom postupe,  prehĺbil  
kvalitu jazykového vyjadrenia 
kauzálnych vzťahov 
a argumentovania, racionálne 
využil  logické myšlienkové 
operácie na riešenie rôznych 
životných  situácií, naučil  sa 
štylizovať výklad, vedel  pracovať 
s výkladovými textami, napísal  
prakticky útvar výklad 
 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
Odborná 
práca SOČ 
Školská 
písomná 
práca 

1. školská písomná práca     
Výklad 

4      

3. Výkladový slohový postup – úvaha  
Vymedzenie pojmu úvaha  
Úvaha ako subjektivizovaný útvar 
výkladového slohového postupu 
Široký okruh námetov na úvahu  
Využitie motta 
Uplatnenie prostriedkov umeleckého  štýlu 
v úvahe 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 

6 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Informatika: 
Spracovanie textu 
Internet 
E- mail 
Vyhľadávanie 
informácií 
na internete 
 
ENV 

uvedomiť si  podstatu úvahy ako 
konfrontáciu subjektívneho 
hodnotenia s objektívnou realitou, 
hybridizáciu úvahy , jej výskyt 
v rozličných funkčných štýloch, 
vytvoriť osnovu a kompozičný plán 
úvahy na vopred zadanú tému, 
charakterizovať objektívne 
a subjektívne spracovanie témy 
a poznatky využiť pri príprave 
konceptu úvahy aj slohovej práce, 
zopakovať pravopisné javy 

 uvedomil si podstatu úvahy ako 
konfrontáciu subjektívneho 
hodnotenia s objektívnou realitou, 
hybridizáciu úvahy , jej výskyt 
v rozličných funkčných štýloch, 
vytvoril osnovu a kompozičný plán 
úvahy na vopred zadanú tému, 
charakterizoval objektívne 
a subjektívne spracovanie témy 
a poznatky využil pri príprave 
konceptu úvahy aj slohovej práce, 
zopakoval pravopisné javy 

 
Písomné 
skúšanie 

Cvičné 
slohové 
práce 
Školská 
písomná 
práca 

2. školská písomná  práca   
Úvaha 

4      
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4. Publicistický štýl  
Funkcie publicistického  štýlu 
Členenie publicistických textov 
Žánre publicistického štýlu, ich 
dynamickosť (hybridnosť) 
Titulok 
Správa (jednoduchá a rozšírená) ako 
najfrekventovanejší žáner 
 Interview 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 
 

7 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Informatika:- 
Spracovanie textu 
Internet 
E- mail 
 

pochopiť vlastnosti 
publicistiky, 
rozpoznať jednotlivé útvary, 
napísať prakticky správu, 
interview, fejtón a reportáž 
 
 

pochopil  vlastnosti 
publicistiky, 
rozpoznal jednotlivé útvary, 
napísal prakticky správu, 
interview, fejtón a reportáž 
 
 

 
Písomné 
skúšanie 
 
 

 
Slohové 
práce – 
správa, 
interview 
 
 

Diktát 2.  Oprava  2      

Časť literárna výchov a 
 

  Žiak má: Žiak   

1.Moderna a  avantgarda  
Lyrická poézia – štylizácia, čistá lyrika, 
automatický text 
Symbol, sonet, epiteton 
Čistá lyrika, zvukomaľba 
Asociatívny básnický text 
Automatický text 
Expresívnosť, básnická slovná hračka, 
eufónia  
Optická báseň, kaligram 
I. Krasko 
G. Apollinaire: Pásmo 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

DEJ - historické 
súvislosti, 1. 
svetová  vojna 
Občianska náuka 
Etická výchova 
Cudzí jazyk  
 

pochopiť jednotlivé umelecké 
smery: symbolizmus, 
impresionizmus, dekadenciu..., 
vysvetliť pojem prekliati básnici, 
charakterizovať vlastnými slovami 
jednotlivé ukážky autorov 
porovnať tvorbu slovenských 
autorov v pohľade na svet, 
porovnať tvorbu svetových 
autorov so slovenskými 
básnikmi, definovať symbol, 
v známom texte vyhľadať symboly 
a zapojiť ich do reprodukcie 
výkladu básne, chápať epiteton 
ako prívlastok použitý v básni, 
poznať vonkajšiu kompozičnú 
štruktúru sonetu a rozpoznať 
formu sonetu aj v neznámej básni, 
vedieť určiť jeho rýmovú schému  

pochopil jednotlivé umelecké 
smery: symbolizmus, 
impresionizmus, dekadenciu..., 
vysvetlil pojem prekliati básnici, 
charakterizoval vlastnými slovami 
jednotlivé ukážky autorov, 
porovnal  tvorbu slovenských 
autorov v pohľade na svet, 
porovnal  tvorbu svetových 
autorov so slovenskými 
básnikmi, definoval symbol, 
v známom texte vyhľadal symboly 
a zapojil ich do reprodukcie 
výkladu básne, chápal epiteton 
ako prívlastok použitý v básni, 
poznal vonkajšiu kompozičnú 
štruktúru sonetu a rozpoznal formu 
sonetu aj v neznámej básni, určil 
jeho rýmovú schému 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 
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2.Svetová  medzivojnová literatúra  
Veľká epická próza – druhy románu 
Krátka epická próza – vnútorný 
monológ 
Netradi čná epická poézia – prúd 
autorského vedomia 
Sociálny a psychologický román  
Sociálny typ postavy 
Autorská štylizácia reality 
Vnútorný monológ 
Asociácia 
Prúd autorského vedomia 
Bezsujetová próza 
E. M. Remargue: Na západe nič nového 
R. Rolland: Peter a Lucia Kafka : Proces, 
Premena 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

DEJ – spoločenské 
usporiadanie 
Občianska náuka 
Etická výchova 
Cudzí jazyk  
 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
 
Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 
 
ENV 
 

pomenovať základné tendencie 
vývoja svet. medzivojnovej 
literatúry, literárne smery a 
žánre, identifikovať významový 
kontext, nové  kompozičné 
postupy, prelínanie časových rovín 
a dejových pásiem, interpretovať 
problematiku literárnych 
diel a porovnať so súčasnými 
problémami, porovnať rôzne 
spôsoby umeleckého stvárnenia 
témy vojny, pochopiť pojmy: 
novátorstvo v kompozícii románu: 
pásmo, reportážne postupy, 
moderný román, kritický 
realizmus, naturalizmus, 
umelecké avantgardy, vysvetliť 
rozdiel medzi sociálnym 
a psychologickým románom, 
poznať vymedzenie sociálneho 
typu postavy  
 

pomenoval základné tendencie 
vývoja svet. medzivojnovej 
literatúry, literárne smery a 
žánre, identifikoval  významový 
kontext, nové  kompozičné 
postupy, prelínanie časových rovín 
a dejových pásiem, interpretoval 
problematiku literárnych 
diel a porovnal so súčasnými 
problémami, porovnal rôzne 
spôsoby umeleckého stvárnenia 
témy vojny, pochopil pojmy: 
novátorstvo v kompozícii románu: 
pásmo, reportážne postupy, 
moderný román, kritický 
realizmus, naturalizmus, 
umelecké avantgardy, vysvetlil 
rozdiel medzi sociálnym 
a psychologickým románom, 
poznal vymedzenie sociálneho 
typu postavy  
 
 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 
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3. Slovenská medzivojnová  poézia  
Lyrická poézia – vo ľný verš 
Lyrická poézia – čistá lyrika 
Lyrická poézia – automatický text 
Voľný verš 
Pásmo 
Impresionizmus a senzualizmus v poézii 
Reflexívna,  duchovná (náboženská) lyrika 
Asociatívny básnický text 
Automatický text 
Expresívnosť, básnická slovná hračka, 
eufónia (ľubozvučnosť) 
Optická báseň, kaligram 
Tvorba veršov 
Voľný verš 
Pásmo 
Impresionizmus a senzualizmus v poézii 
Reflexívna, duchovná (náboženská) lyrika 
J. Smrek 
R. Dilong 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
Dejepis 
Občianska náuka 
Etická výchova 
 
 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
 
ENV 
 

vysvetliť vplyv spoločenských 
udalosti na tvorbu básnikov 
prechodnej generácie, nájsť 
a vysvetliť symboliku obrazov 
v poetickom texte,  analyzovať 
básne, vedieť nájsť prejavy úcty 
k životu a duchovného 
vzťahu k Bohu a k svetu, 
demonštrovať uvoľnenosť 
a variantnosť logických 
asociácií medzi jednotlivými 
veršami, charakterizovať 
reflexívnu a duchovnú lyriku,  
identifikovať náladu známej 
lyrickej básne a vyhľadať v texte 
štylistické jazykové prostriedky, 
ktoré ju vyvolávajú,  zopakovať 
poučku o čistej lyrike,  tento druh 
lyrickej básne  určiť pri známych 
dielach napísaných metrickým i 
voľným veršom, chápať princíp 
voľného priraďovania lyrických 
pasáží a ich veľkú sémantickú a 
gramatickú uvoľnenosť, poznať 
voľný verš, uviesť jeho 
charakteristické znaky a určiť ich v 
známej básni, reprodukovať 
poučku o automatickom texte 

Vysvetlil  vplyv spoločenských 
udalosti na tvorbu básnikov 
prechodnej generácie, vysvetlil 
symboliku obrazov v poetickom 
texte,  analyzoval  básne, vedel 
nájsť prejavy úcty k životu 
a duchovného vzťahu k Bohu a k 
svetu, demonštroval  uvoľnenosť 
a variantnosť logických 
asociácií medzi jednotlivými 
veršami, charakterizoval  
reflexívnu a duchovnú lyriku,  
identifikoval  náladu známej 
lyrickej básne a vyhľadal  v texte 
štylistické jazykové prostriedky, 
ktoré ju vyvolávajú,  zopakoval 
poučku o čistej lyrike,  tento druh 
lyrickej básne  určil  pri známych 
dielach napísaných metrickým i 
voľným veršom, chápal  princíp 
voľného priraďovania lyrických 
pasáží a ich veľkú sémantickú a 
gramatickú uvoľnenosť, poznal 
voľný verš, uviedol  jeho 
charakteristické znaky a určil  ich v 
známej básni, reprodukoval  
poučku o automatickom texte 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 

4 Slovenská  medzivojnová próza  
Veľká epická próza – re ťazový 
kompozi čný postup 
Reťazová kompozícia 
Lyrizovaná próza 
Monumentalizácia 
Idealizácia  postáv, animizácia zvierat a 
vecí  
Personifikácia v próze 
D. Chrobák: Drak sa vracia 
J. C. Hronský: Jozef Mak 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
Dejepis 
Občianska náuka 
Etická výchova 
 
 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
 
ENV 
 
 

pochopiť historickú prózu a 
jej chronologické zobrazenie, 
vysvetliť opodstatnenosť a funkciu 
lyrických prvkov a pomenovať 
umelecké prostriedky v románe 
Jozef Mak, vysvetliť pojmy 
a aplikovať pri práci s literárnymi 
textami: unanimistický román, 
charakterizovať klasický päťfázový 
i reťazový kompozičný postup a 
identifikovať príslušné kompozičné 
osnovanie v známych prozaických 
dielach, uviesť niektoré prostriedky 
idealizácie postáv v známom diele. 
 

 Pochopil  historickú prózu a 
jej chronologické zobrazenie, 
vysvetlil opodstatnenosť a funkciu 
lyrických prvkov a pomenoval  
umelecké prostriedky v románe 
Jozef Mak, vysvetlil  pojmy 
a aplikovať pri práci s literárnymi 
textami: unanimistický román, 
charakterizoval  klasický päťfázový 
i reťazový kompozičný postup 
a identifikoval  príslušné 
kompozičné osnovanie v známych 
prozaických dielach, uviedol  
niektoré prostriedky idealizácie 
postáv v známom diele. 
 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 
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5. Slovenská  medzivojnová  dráma  
Dramatická literatúra - tragická dráma  
I. Stodola: Bačova žena 
J. Barč-Ivan: Matka 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 
 
 

4 
 
 
 
2 

Dejepis 
Občianska náuka 
Etická výchova 
 
 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 

v dramatickom texte nájsť prvky 
expresionizmu a podporiť 
citátmi z textu, pochopiť pojmy: 
hra so sociálnou  tematikou, hra 
s prvkami absurdnej drámy, slovná 
a situačná komika, karikatúra, 
veselohra, satirická fraška, 
tragédia, monumentalizácia 
postáv, reprodukovať definíciu 
tragédie a určiť (čistý typ) 
divadelnej hry ako tragédiu alebo 
komédiu,  poznať klasickú 
kompozičnú osnovu,  aplikovať ju  
na známe hry 
 
 
 

v dramatickom texte vedel nájsť 
prvky expresionizmu a podporiť 
citátmi z textu, pochopil  pojmy: 
hra so sociálnou  tematikou, hra 
s prvkami absurdnej drámy, slovná 
a situačná komika, karikatúra, 
veselohra, satirická fraška, 
tragédia, monumentalizácia 
postáv, reprodukoval definíciu 
tragédie a určiť (čistý typ) 
divadelnej hry ako tragédiu alebo 
komédiu,  poznal  klasickú 
kompozičnú osnovu,  aplikoval  ju  
na známe hry 
 
 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 

Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 
 
 
 
 

Opakovanie  učiva  2    Ústne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 
 

Záverečné hodnotenie  1      

Spolu  99      
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Rozpis učiva predmetu:   
Slovenský jazyk a literatúra  

3 hodiny týždenne, spolu 90 
vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodi
ny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Časť slovenský jazy k 
 

  Žiak má: Žiak:   

Úvodná hodina 1      
Požiadavky na maturitnú skúšku zo 
slovenského jazyka a literatúry 

2     Metodický 
list 

1. Jazyková kultúra  
Jazyková kultúra a jej stav v súčasnej 
spoločnosti 
Dôležitosť jazykovej kultúry vo vyučovacom 
procese 
Pojem spisovnosti a spisovný jazyk 
Teória a prax spisovnej slovenčiny 
Vzájomný vzťah spisovnej a nespisovnej 
podoby národného jazyka 
Rozvíjanie slovnej zásoby v rámci 
preberania slov z cudzích jazykov 
 Anglicizmy 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Všeobecnovzdelá
vacie a odborné 
predmety v rámci 
štúdia na strednej 
škole 
 
 
 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 
 

z hľadiska spisovnosti rozlíšiť 
vhodnosť použitých slov a 
slovných spojení v ústnom 
jazykovom prejave v bežných 
komunikačných situáciách, 
poukázať na štylisticky 
neprimerané jazykové prostriedky 
v závislosti od danej komunikačnej 
situácie, uvedomovať si 
spisovnosť a nespisovnosť vo 
svojom prejave a vo verejných 
prejavoch sa snažiť používať 
spisovnú výslovnosť, začať, viesť 
a ukončiť komunikáciu, 
 odlišovať zvukovú a písomnú 
podobu reči a pomenovať jej 
základné jednotky, poznať rozdiel 
vo veľkosti vlastnej slovnej zásoby 
a slovnej zásoby národného 
jazyka, rozširuje si vlastnú aktívnu 
slovnú zásobu čítaním beletrie a 
štúdiom slovníkovej a 
encyklopedickej literatúry  

z hľadiska spisovnosti rozlíšil 
vhodnosť použitých slov a 
slovných spojení v ústnom 
jazykovom prejave v bežných 
komunikačných situáciách,   
poukázal  na štylisticky 
neprimerané jazykové prostriedky 
v závislosti od danej komunikačnej 
situácie, uvedomoval si spisovnosť 
a nespisovnosť vo svojom prejave 
a vo verejných prejavoch sa snažil 
používať spisovnú výslovnosť, 
dokázal začať, viesť a ukončiť 
komunikáciu, odlišoval zvukovú a 
písomnú podobu reči a vedel 
pomenovať jej základné jednotky, 
poznal  rozdiel vo veľkosti vlastnej 
slovnej zásoby a slovnej zásoby 
národného jazyka. rozširoval si 
vlastnú aktívnu slovnú zásobu 
čítaním beletrie a štúdiom 
slovníkovej a encyklopedickej 
literatúry 
 

 
Ústne 
skúšanie  

 
Ústna 
odpoveď 
 

Diktát 1.  Oprava  2      
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2. Základy rétoriky  
Funkcia rétoriky v minulosti a v súčasnosti 
Základné typy rečníckych útvarov 
Príprava rečníckeho prejavu 
Prozodické vlastnosti reči a prednes 
prejavu 
Písomná príprava prejavu a nácvik 
prednesu prejavu 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 

8 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Informatika - 
spracovanie textu, 
internet 
Etická výchova - 
verbálna 
komunikácia, 
vyjadrenie pocitov 
 

pri tvorbe vlastného jazykového 
prejavu využívať fázy tvorby 
jazykového prejavu., dodržiavať 
jazykovú normu, pri ústnej 
prezentácii vlastného jazykového 
prejavu aktívne využívať 
mimojazykové prostriedky, 
dodržiavať spoločenské zásady 
jazykovej komunikácie, pracovať s 
platnými jazykovými kodifikačnými 
príručkami  

pri tvorbe vlastného jazykového 
prejavu využíval  fázy tvorby 
jazykového prejavu, dodržiaval 
jazykovú normu, pri ústnej 
prezentácii vlastného jazykového 
prejavu aktívne využíval 
mimojazykové prostriedky, 
dodržiaval spoločenské zásady 
jazykovej komunikácie, vedel 
pracovať s platnými jazykovými 
kodifikačnými príručkami 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Rečnícky 
prejav 
Školská 
písomná 
práca 

1. školská píso mná  práca  
Slávnostný prejav 

4      

3. Rozprávanie ako útvar um eleckého 
štýlu 
Rozprávanie ako základný slohový útvar 
rozprávacieho slohového  postupu 
Jednoduché rozprávanie 
 Umelecký štýl 
Umelecké rozprávanie, jeho základné 
znaky, kompozícia 
Využitie rôznych slohových postupov 
v umeleckom rozprávaní 
Štylistické prostriedky  
Historický prézent 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
Etická výchova - 
verbálna 
komunikácia, 
vyjadrenie pocitov 
 

zopakovať základné 
vlastnosti rozprávacieho 
slohového postupu, 
použiť umelecké prostriedky 
v rozprávaní, 
pochopiť rozdiely v písaní 
on- formy a ja formy, 
použiť v rozprávaní autorskú 
reč, reč postáv a priamu 
a nepriamu reč, 
vedieť časti dynamizujúce 
umelecké rozprávanie, 
napísať umelecké 
rozprávanie 
 
 
 
 
 

zopakoval základné vlastnosti 
rozprávacieho slohového 
postupu, 
použil umelecké prostriedky 
v rozprávaní, 
pochopil rozdiely v písaní on- 
formy 
a ja formy, 
použil v rozprávaní autorskú 
reč, reč postáv a priamu 
a nepriamu reč, 
vedel časti dynamizujúce 
umelecké rozprávanie, 
napísal umelecké rozprávanie 

 
Písomné 
skúšanie 

 
Cvičná 
slohová 
práca – 
rozprávanie 
Školská 
písomná 
práca 

2. školská písomná  práca  
Rozprávanie 

4      
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4. Všeobecné poznatky o  jazyku  
Vznik jazyka 
Základné funkcie jazyka 
Prirodzený jazyk a umelé jazyky 
Vývin jazyka 
Indoeurópske jazyky 
Slovanské jazyky 
Vznik a vývin slovenského jazyka 
Jazykové roviny a jazykovedné disciplíny 
Vývinové tendencie súčasnej slovenčiny 
Norma a kodifikácia 
Nárečia 
Čeština a slovenčina 
Spisovná slovenčina 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

Dejepis 
Etická výchova 
Informatika - 
spracovanie textu, 
internet 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 
Tolerancia, 
znášanlivosť 
a spolužitie 
národov 
a národností 
v SR/EÚ a vo 
svete 

poznať základné funkcie reči, 
jazykovú  normu a kodifikáciu  
jazyka, vysvetliť rozdiel medzi 
národným, cudzím, úradným 
(štátnym) jazykom a jazykmi 
národnostných menšín,  
vymenovať slovanské jazyky, 
poznať začlenenie slovenčiny do 
indoeurópskych jazykov, vedieť, 
že staroslovienčina bola vo 
Veľkomoravskom období 
spisovným jazykom na našom 
území, poznať základné rozdiely 
medzi slovenčinou a češtinou, 
uviesť prvky typické  pre nárečia 
a porovnať ich so spisovnou 
slovenčinou, vysvetliť históriu 
slovenského jazyka, vymenovať 
jazykovedné disciplíny, čím sa 
zaoberajú, vymenovať niekoľkých 
slovenských  jazykovedcov, 
uplatniť vedomosti pri práci  
textom 

poznal  základné funkcie reči, 
jazyková normu  a kodifikáciu 
jazyka, vysvetlil rozdiel medzi 
národným, cudzím, úradným 
(štátnym) jazykom a jazykmi 
národnostných menšín. vymenoval 
slovanské jazyky, poznal 
začlenenie slovenčiny do 
indoeurópskych jazykov,  vedel, že 
staroslovienčina bola vo 
Veľkomoravskom období 
spisovným jazykom na našom 
území, poznal základné rozdiely 
medzi slovenčinou a češtinou, 
uviedol  prvky typické pre nárečia 
a porovnal ich so spisovnou 
slovenčinou,  vysvetlil  históriu 
slovenského jazyka, vymenoval 
jazykovedné disciplíny, čím sa 
zaoberajú, vymenoval niekoľkých 
slovenských  jazykovedcov, 
uplatnil vedomosti pri práci  textom 

 
Ústne 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
 

Diktát 2.  Oprava  2      
Príprava na maturitnú skúšku  
zo slovenského jazyka 

10  vysvetliť a kategorizovať 
pojmy, aplikovať vedomosti v texte 

vysvetlil a kategorizoval 
pojmy, aplikoval vedomosti v texte 

Písomné 
skúšanie 

Didaktické 
testy 

Časť literárna výchova  
 

  Žiak má: Žiak   
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1.Povojnové obnovenie naratívnej 
a internacionálnej literatúry – svetová  
literatúra po roku 1945 
 
Dramatická literatúra – absurdná dráma 
S. Becket: Čakanie na Godota, V. Havel 
Veľká epická próza – retrospektívny 
kompozi čný postup  
Retrospektívna kompozícia 
G. D. Salinger: Kto chytá v žite 
Súčasná epická próza – postmoderna  
U. Eco: Meno ruže 
Súčasná epická próza – fantastická a 
sci-fi prózy  
Súčasná epická próza – detektívny 
román  
 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

DEJ - Na ceste k 2. 
svet. vojne,  
studená vojna 
krízy v sovietskom 
bloku 
cudzí jazyk  
Etická výchova 
Občianska náuka 
 
 
Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 
Tolerancia, 
znášanlivosť 
a spolužitie 
národov 
a národností 
v SR/EÚ a vo 
svete 

charakterizovať tvorbu autorov, 
zhodnotiť ich prínos do 
literatúry, pomenovať problémy v 
dielach, charakterizovať situáciu, 
poznať retrospektívny kompozičný 
postup, vedieť ho identifikovať a 
odlíšiť od chronologického 
usporiadania s klasickou osnovou, 
charakterizovať sci-fi a fantastickú 
prózu, určiť myšlienkové 
zameranie známeho diela,  
kompozičné a štylistické 
prostriedky prevzaté z ľudovej 
rozprávky,  charakterizovať 
detektívny román ako literárny 
žáner s tajomstvom a v známom 
diele identifikovať 
vnútrokompozičnú osnovu, 
extrahovať z nej zápletku 
a rozuzlenie a vysvetliť ich kľúčový 
význam v príbehu a  autorov 
postoj k dramatickým stránkam 
života zobrazeným v diele, 
dokázať vlastnými 
slovami vyjadriť pocity 
z prečítaného diela a 
oceniť hodnotu literárneho diela 

 
 

 

charakterizoval tvorbu autorov, 
zhodnotil  ich prínos do 
literatúry, pomenoval  problémy v 
dielach, charakterizoval  situáciu, 
poznal retrospektívny kompozičný 
postup, vedel ho identifikovať a 
odlíšiť od chronologického 
usporiadania s klasickou osnovou, 
charakterizoval sci-fi a fantastickú 
prózu, určil  myšlienkové 
zameranie známeho diela, 
kompozičné a štylistické 
prostriedky prevzaté z ľudovej 
rozprávky,  charakterizoval 
detektívny román ako literárny 
žáner s tajomstvom a v známom 
diele identifikoval 
vnútrokompozičnú osnovu, 
extrahoval z nej zápletku 
a rozuzlenie a vysvetlil  ich 
kľúčový význam v príbehu, a 
autorov postoj k dramatickým 
stránkam života zobrazeným 
v diele,  dokázal  vlastnými 
slovami vyjadriť pocity 
z prečítaného diela a 
oceniť hodnotu literárneho diela 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 
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2. Povojnové obnovenie naratívnej  
a internacionálnej literatúry -  Slovenská  
poézia po roku 1945 
 
Súčasná lyrická poézia  
Interpretácia básne a jej individuálne 
vyjadrenie formou hlasného čítania. 
Populárna pieseň 
 M. Válek: Dotyky (báseň); M. Rúfus  
 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

DEJ - Slovensko 
v komunistickom 
Československu 
Premeny 
Československa 
Februárový prevrat 
Obdobie 
normalizácie  
 
OBN, ETV 
ENV 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 

nájsť motívy v básňach, vlastnými 
slovami vyjadriť pocity z diela, 
pomenovať problémy, 
nájsť historické udalosti 
v básni, vytvárať vlastné texty, 
výrazne a jazykovo správne 
prečítať akýkoľvek známy 
básnický text, chápať zmysel 
frázovania a usilovať sa ho 
uplatniť pri hlasnom čítaní, vo 
voľnom verši zohľadňovať 
vnútroveršové a medziveršové 
prestávky, identifikovať niektoré 
básnické trópy, zvukové a 
štylistické figúry, s ohľadom na ne 
opísať náladu básne, rozpoznať jej 
význam a vyjadriť svoj názor 
 

 

našiel motívy v básňach, vlastnými 
slovami vyjadril pocity z diela, 
pomenoval problémy, 
našiel historické udalosti 
v básni, vytváral vlastné texty, 
výrazne a jazykovo správne 
prečítať akýkoľvek známy 
básnický text, chápal zmysel 
frázovania a usiloval sa ho uplatniť 
pri hlasnom čítaní, vo voľnom verši 
zohľadňoval vnútroveršové a 
medziveršové prestávky, 
v známom texte dokázal 
identifikovať niektoré básnické 
trópy, zvukové a štylistické figúry, 
s ohľadom na ne opísať náladu 
básne, rozpoznať jej význam a 
vyjadriť svoj názor  

 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 

3. Povojnové obnovenie naratívnej 
a internacionálnej literatúry – Slovenská   
próza po roku 1945 
 
Netradi čná epická próza – prúd 
autorovho vedomia  
Asociácia, prúd autorovho vedomia 
D. Dušek: Kufor na sny 
Veľká epická próza – retrospektívny 
kompozi čný postup 
A. Bednár: Kolíska 
Mňačko: Ako chutí moc 
Súčasná epická próza – postmoderna  
D. Tatarka: Démon súhlasu 
  
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

DEJ - Slovensko 
v komunistickom 
Československu 
Premeny 
Československa 
Februárový prevrat 
Obdobie 
normalizácie 
  
OBN, ETV 
 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
 

vypísať hlavné znaky 
postmoderny, vysvetliť znaky, 
uviesť príklady v texte, nájsť prvky 
postmoderny,  charakterizovať 
tvorbu autorov, 
poukázať na zmeny v spôsoboch 
rozprávania v netradičnej próze, 
vysvetliť princíp voľných asociácií 
v rozprávaní a uviesť príklady zo 
známeho textu, reprodukovať 
poučenie o podstate 
postmoderného diela, ktoré 
nezobrazuje realitu priamočiaro, v 
známom diele sa orientovať, 
poukázať na autorove experimenty 
s epickým časom a priestorom  

vypísal hlavné znaky 
postmoderny, vysvetlil znaky, 
uviedol príklady v texte, 
charakterizovať tvorbu autorov, 
poukázal na zmeny v spôsoboch 
rozprávania v netradičnej próze, 
vysvetlil princíp voľných asociácií v 
rozprávaní a uviedol  príklady zo 
známeho textu, vedel 
reprodukovať poučenie o podstate 
postmoderného diela,  v známom 
diele sa dokázal  orientovať, vedel 
poukázať na autorove experimenty 
s epickým časom a priestorom 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 
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4. Povojnové obnovenie naratívnej 
a internacionálnej literatúry – Slovenská  
dráma po roku  1945 
 
 
Dramatická literatúra - tragická dráma  
I. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva  
Dramatická literatúra – absurdná dráma  
Pointa, absurdná dráma, irónia 
M. Lasica – J. Satinský: Soirée  
 
Preskúšajte sa – opakovanie, systemizácia 
a preverovanie vedomostí 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

DEJ - Slovensko 
v komunistickom 
Československu 
Premeny 
Československa 
Februárový prevrat 
Obdobie 
normalizácie  
OBN, ETV 
Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja 
 
 
 
 

charakterizovať situáciu 
v slovenskom   divadelníctve, 
tvorbu autorov, pomenovať 
problémy v ich dielach, vysvetliť 
pojem existenciálna hra, chápať 
podstatu absurdnej drámy, určiť 
niektoré miesta logických zlomov a 
označiť viacvýznamové slová a 
slovné spojenia, ktoré vytvárajú 
podstatu nonsensových dialógov, 
chápať  humor známej absolútnej 
anekdoty, určiť jej pointu a 
prezentovať  ju v triede  

charakterizoval situáciu 
v slovenskom   divadelníctve, 
tvorbu autorov, pomenovať 
problémy v ich dielach, vysvetliť 
pojem existenciálna hra, chápal 
podstatu absurdnej drámy, t. j. v 
texte známej hry dokázal  určiť 
niektoré miesta logických zlomov a 
označiť viacvýznamové slová a 
slovné spojenia, ktoré vytvárajú 
podstatu nonsensových dialógov, 
chápal humor známej absolútnej 
anekdoty, vedel určiť jej pointu 
a dokázal ju prezentovať v triede 

 
Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 

Príprava na maturitnú skúšku  
z literatúry 

10 Etická výchova - 
verbálna 
komunikácia 

dokázať plynule rozprávať 
o problémoch týkajúcich sa témy, 
analyzovať problémy v dielach, 
vysvetliť a kategorizovať 
pojmy, aplikovať vedomosti v texte 

Dokázal plynule rozprávať 
o problémoch týkajúcich sa témy, 
Analyzoval  problémy v dielach, 
vysvetlil a kategorizoval 
pojmy, aplikoval vedomosti v texte 

Ústne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 
Didaktický 
test 

Opakovanie  u čiva 4. ro čníka  2    Ústne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 
 

Záverečné hodnotenie  1      
SPOLU 90      

 
Kritériá – škálovanie formatívneho hodnotenia žiako v v rámci hodnotiaceho portfólia vyu čovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra 
Hodnotenie v predmete SJL sa uskutočňuje v súlade s aktuálnym metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl, pričom dôraz sa 
kladie na tri 
zložky: 
1. jazyk - určujúcimi sú ciele rozvíjania komunikačných spôsobilostí žiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu. 
2. sloh - napomáha zvyšovaniu jazykovej kultúry, rozvoju verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov, najväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu 
jazykových 
prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. 
3. literatúra – smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem umeleckého textu, jeho analýzu, 
interpretáciu a hodnotenie, rozvoj čitateľských schopností, prostredníctvom, ktorých žiak dokáže lepšie porozumieť obsah čítaného textu. 
Kritéria hodnotenia SJL: 
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Diktáty sa píšu v prvom až štvrtom ročníku, jeden za polrok a všetky sa klasifikujú. Text sa vyberá podľa potreby a podľa vyspelosti žiakov (100-120 slov). Ide 
zvyčajne o komunikatívne frekventované javy, napr. texty z tlače (nie o hromadenie pravopisných javov). Preberanie javov, v ktorých žiaci robia chyby, sa 
postupne zaradí do jednotlivých vyučovacích hodín jazyka, zväčša však ako samostatná domáca práca s pravopisnou príručkou a prehľadnou gramatikou. 
1. jednu známku za polrok z diktátu, ktorý je hodno tený pod ľa stupnice:  
0ch. - 1ch. výborný 
2ch. - 3ch. chválitebný 
4ch. – 5ch. dobrý 
6ch. – 7ch. dostatočný 
8ch. a viac – nedostatočný 
Žiaci so ŠVVP sú hodnotení len počtom chýb 
2. po prebratí tematického celku napísaný test aleb o písomná práca s hodnotením: 
100% - 90% - výborný 
89% - 75% - chválitebný 
74%- 50% - dobrý 
49%- 30% - dostatočný 
29%- 0% - nedostatočný 
3. jednu známku z ústnej odpovede 
Hodnotenie sa vykonáva známkou od 1 po 5. Učiteľ ústne ocení klady a vysvetlí žiakovi, v čom sa má zlepšiť. Hodnotenie má motivačnú, informatívnu, 
komparatívnu a korekčnú funkciu. 
Stupeň 1 – žiak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, gramaticky správne v súlade s jazykovou normou s cieľom jazykového prejavu 
a komunikatívnou situáciou. Používa a ovláda odbornú terminológiu. Dokáže vecne a presvedčivo argumentovať. Umelecký text analyzuje a hodnotí a 
porovnáva s inými umeleckými textami, interpretuje umelecký a vecný text. Využíva poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín 
literatúry. 
Stupeň 2 - žiak ak sa vyjadruje spisovne správne, výstižne, kultivovane, takmer vždy gramaticky správne v súlade s jazykovou normou s cieľom jazykového 
prejavu a komunikatívnou situáciou. Používa a ovláda odbornú terminológiu. Umelecký text primerane analyzuje a hodnotí a porovnáva s inými umeleckými 
textami, interpretuje umelecký a vecný text. Takmer vždy dokáže využívať poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry. 
Stupeň 3 - žiak ak sa vyjadruje vhodne a kultivovane, čiastočne gramaticky správne v súlade s jazykovou normou s cieľom jazykového prejavu a 
komunikatívnou situáciou. Čiastočne používa a ovláda odbornú terminológiu. S pomocou učiteľa sa orientuje sa v umeleckom texte. Interpretuje a porovnáva 
umelecký a vecný text. Čiastočne dokáže využíva poznatky z jednotlivých jazykových rovín, štylistiky a teórie a dejín literatúry. 
Stupeň 4 - žiak ak sa vyjadruje čiastočne gramaticky správne v súlade s jazykovou normou s cieľom jazykového prejavu a komunikatívnou situáciou. Má 
obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky. Odbornú jazykovú terminológiu používa iba čiastočne. Orientuje sa v umeleckom 
a vecnom texte a vypisuje základné údaje. Dokáže jednoducho interpretovať umelecký alebo vecný text. S pomocou učiteľa odpovedá na jednoduché otázky 
súvisiace s prečítaným textom. 
Stupeň 5 - vo vyjadrovaní robí gramatické chyby, má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne lexikálne prostriedky. V umeleckých a vecných 
textoch sa orientuje len pomocou učiteľa. Dokáže jednoducho, iba s pomocou učiteľa interpretovať umelecký text alebo vecný text. Veľmi jednoducho 
odpovedá na otázky súvisiace s textom. 
Kontrolné slohové práce sa píšu v 1. - 3. ročníku dve za školský rok (jedna za polrok), jedna je školská, jedna je domáca (prípadne sú obidve školské). Na 
školskú prácu sú vymedzené štyri hodiny (dve na napísanie práce a dve na jej opravu); na domácu prácu sú určené iba dve hodiny na rozbor a opravu. Ak je 
povinná maturitná písomná práca, píšu sa vo 4. ročníku len cvičné práce (1 - 2), kontrolná práca v 1. polroku je ústna – prednáška alebo prejav. Kontrolná 
práca je všestrannou jazykovou skúškou, pričom sa dbá i na jej úpravu. Pri vypracovaní môžu žiaci používať normatívnu pravopisnú príručku a normatívny 
slovník. Klasifikuje sa jednou známkou, ktorá celkove zhodnotí vecnú, kompozičnú, štylizačnú, gramatickú a pravopisnú stránku práce. Odchylná kvalita 
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niektorej stránky sa môže vyjadriť slovnou poznámkou. Na rozbor a opravu sa venujú dve hodiny a využívajú sa na individuálnu prácu so žiakmi, prípadne na 
precvičovanie javov. 
4. jednu známku z písomnej kontrolnej slohovej prác e v rozsahu 1, 5 strany.  Hodnotí sa pod ľa kritérií na opravu písomnej formy internej časti MS: 
1.Vonkajšia forma: 4 body,  žiaci so ŠVVP: 
- celková úprava - nehodnotí sa vonkajšia forma 
- dodržanie rozsahu - pravopis 
2.Vnútorná forma: 20 bodov Spolu: 20 bodov                                        
- obsah                                                                                                    
- kompozícia                                                                                             
- jazyk                                                                                                      
 - pravopis                                                                                                  
- štýl                                                                                                           
3. Celkový dojem: 4 body                                                                      
- celkový dojem práce 
- práca by nemala obsahovať protispoločenské postoje 
Spolu: 28 bodov                      Hodnotenie slohovej práce: 
                                                                                              100- 90% - výborný 
                                                                                              89- 75% - chválitebný 
                                                                                              74- 50% - dobrý 
                                                                                              49- 30% - dostatočný 
                                                                                              29- 0% - nedostatočný 
 
5. Cvičné slohové práce sú nasledovné: 
• všetky slohové útvary v danom ročníku, t.j. aj také, ktoré budú uložené ako kontrolná slohová práca, najmä však praktické a administratívne útvary, 
• výberové slohové útvary, ktoré vyhovujú individuálnym záujmom žiakov a rozvíjajú ich osobitné slohové schopnosti a zručnosti. 
Učiteľ nemusí všetky cvičné práce klasifikovať každému žiakovi (výberová klasifikácia). Prihliada sa predovšetkým na kompozičnú a štylizačnú stránku práce. 
Cvičná písomná práca sa zväčša vypracuje v škole, doma sa prípadne dokončí, môže však byť aj domáca (podľa problematiky) 
písomná práca sa zväčša vypracuje v škole, doma sa prípadne dokončí, môže však byť aj domáca (podľa problematiky).. 
6. Práca na hodine: 
- hodnotená pluskami, za získané tri  pluská získava žiak jednotku. 
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Názov predmetu Anglický jazyk / 1. cudzí jazyk    
Časový rozsah výu čby 1.2.roč. - 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyuč.  hodín 

3.roč. – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyuč. hodín 
4.roč. – 3 hodiny týždenne, spolu 90 vyuč. hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,   3650 6 staviteľstvo 

 3692 M geodézia, kartografia a kataster 
3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  anglický jazyk 

Charakteristika predmetu 

Predmet anglický a nemecký jazyk v študijnom odbore 36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia svojím obsahom 
nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických 
celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete sú zamerané na 
bežné komunikatívne situácie v rámci tematických okruhov. Učivo v  jazykovej  oblasti je zamerané na slovnú 
zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané gramatické, morfologické 
a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 
Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali základné komunikačné spôsobilosti, osvojili si  teoretické vedomosti 
a zručnosti  v jazykovej a pragmatickej oblasti a mohli ich využiť v bežnej komunikácii. Preto sme pri výbere učiva 
prihliadali na rovnomerné zastúpenie všetkých obsahových štandardov : počúvanie s porozumením, čítanie 
s porozumením, písomný prejav a ústny prejav. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania jazyka majú stimulovať rozvoj komunikatívnych zručností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť .Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako 
aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolupracovať a tvoriť vedený a motivovaný učiteľom, ktorý ho 
povzbudzuje a podporuje k jeho  čo najlepším výkonom v rámci štúdia. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
pomáhajú rozvoju samostatnosti žiaka, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy a využívať informačné technológie. 
Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, 
prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva 
jednotlivých tematických celkov,  ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky v rámci medzipredmetových vzťahov.  

Ciele vyu čovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu je : 
   v oblasti jazykovej poznať a používať slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných 
tematických okruhov, vybrané gramatické, morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov 
(odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,  
  poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka  
  v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach vyjadrovať vhodným 
spôsobom svoj úmysel,  
  prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu 
všeobecného alebo odborného charakteru,  
  zvládnuť špecifickú terminológiu svojho študijného odboru  
  zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, 
anketa),  
  uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie,  
  vhodne reagovať na podnety, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné informačné 
zdroje,  
  vedieť komunikovať v  bežných situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v danej 
jazykovej oblasti. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo)  
 vyjadriť a formulovať vlastný názor  
 správne interpretovať získané informácie. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 
 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví  
 hľadať, navrhovať a používať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému,  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 získavať informácie využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť 

si nové poznatky. 
 
PRVÝ ROČNÍK: 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

 
 

1. Friends - Priatelia  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca so slovníkom 

 
 

2. Personality - Osobnos ť 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

 
 

3. Around  town - V meste  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

 
 

4. Going places - Navštívi ť miesta  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
 

5. History - História  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
 

6. Telling stories - Rozprávanie 
príbehov  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
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7. Healthy living  - Zdravo ži ť Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
 

8. Sport - Šport  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
9. Holidays - Prázdniny  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
10. Cultures - Kultúra  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

 
11. Image - Výzor  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

 
1. Friends - Priatelia  

Michael Harris, David Mower,  
Anna Sikorzynska :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
Metodický list – 
Prítomné časy 
Pracovný list 

Internet  
časopisy 
 

 
2. Personality - 

Osobnos ť 

Michael Harris, David Mower,  
Anna Sikorzynska :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Dataprojektor 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
Prezentácia 

Internet  
časopisy 
noviny 
 

 
3. Around  town – V 

meste  

Michael Harris, David Mower,  
Anna Sikorzynska :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Dataprojektor  
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
prezentácia 

Internet  
časopisy 
 

 
4. Going places – 
Navštívi ť miesta  

Michael Harris, David Mower,  
Anna Sikorzynska :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

 
5. History - História  

Michael Harris, David Mower,  
Anna Sikorzynska :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
Pracovný list 

Internet  
časopisy 
 

 
6. Telling stories –

Rozprávanie 
príbehov  

Michael Harris, David Mower,  
Anna Sikorzynska :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

 
7. Healthy living – 

Zdravo ži ť 

Michael Harris, David Mower,  
Anna Sikorzynska :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Dataprojektor 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
Prezentácia 
Pracovný list 

Internet  
časopisy 
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8. Sport - Šport  

Michael Harris, David Mower,  
Anna Sikorzynska :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
Pracovný list 

Internet  
časopisy 
 

 
9. Holidays - 

Prázdniny  

Michael Harris, David Mower,  
Anna Sikorzynska :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

 
10. Cultures - Kultúra  

Michael Harris, David Mower,  
Anna Sikorzynska :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

 
11. Image - Výzor  

Michael Harris, David Mower,  
Anna Sikorzynska :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Dataprojektor  
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
Prezentácia 
Pracovný list 

Internet  
časopisy 
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ROČNÍK: PRVÝ 
 

Rozpis učiva predmetu: Anglický jazyk  (1.cudzí jazyk) 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
 

Úvodná hodina 
Zistenie úrovne vedomostí  

 
3 

     

 
1. Friend - Priatelia  

7 ETV, NAB 
 

    

• Neighbours - Susedia 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť prítomný 
jednoduchý čas, kladnú 
a zápornú vetu 

- zvládol SZ, 
- vedel prítomný jednoduchý 
čas, kladnú a zápornú vetu 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Making friends - Nájsť si 
priateľov / Spriateliť sa 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť sa predstaviť, 
povedať odkiaľ pochádza 

- zvládol SZ, 
- vedel sa predstaviť  
a  povedať odkiaľ pochádza 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• A Penfriend - Priateľ na 
dopisovanie  

1 
 - napísať e-mail 

 
- napísal e-mail 
 Konverzácia Ústne skúšanie  

2. Personality Osobnos ť 10 
ETV, ON, SJL, DEJ  
ENV 

    

• Your life Tvoj život 3 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť „áno / nie „ otázky 
- tvoriť otázky s opytovacím 
zámenom 
- poznať príslovky času 

- zvládol SZ, 
- tvoril „áno / nie „ otázky 
- tvoril otázky s opytovacím 
zámenom 
- poznal príslovky času 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Your interests Tvoje záľuby 3 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať prídavné mená 
a ich opačný význam 

- zvládol SZ, 
- poznal prídavné mená 
a ich opačný význam 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• A letter List 

1 
 - napísať o sebe list 

priateľovi 
- napísal o sebe list 
priateľovi Konverzácia Ústne skúšanie  
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• Cultural corner 1 Kultúrny 
kútik 1 

• The UK VB 

1 
 - spraviť kvíz o Slovensku - spravil kvíz o Slovensku 

Konverzácia Ústne odpovede, 
Projekt 

• Review 1 and 2 
Opakovanie 1 a 2 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 1 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 

3. Around  town V meste 7 
ETV, DEJ     

• Edinburgh  Edinburg 3 
 - zvládnuť SZ, 

- správne použiť „there is / 
there are 

- zvládol SZ, 
- správne použil „there is / 
there are 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• London Londýn 3 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať predložky „at, on, 
in, from, until“ 

- zvládol SZ, 
- poznal predložky „at, on, 
in, from, until“ 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• A roleplay - Dialóg 

1 
 - viesť situačný dialóg   

 
- viedol situačný dialóg   
 Konverzácia Ústne skúšanie  

4. Going places  Navštívi ť miesta  
10 

ETV, ON, ENV     

• In the countryside Na 
vidieku 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- správne použiť 
„possessive ´s“ ,Who, 
Whose 

- zvládol SZ, 
- správne použil „possessive 
´s “,Who, Whose 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Llama trekking Putovanie 
na lame 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vytvoriť prídavné meno 
z príslovky a opačne 
 

- zvládol SZ, 
- vytvoril prídavné meno 
z príslovky a opačne 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• Sport  Šport 

1 
 - vedieť napísať krátku 

správu / odkaz 
- vedel napísať krátku 
správu / odkaz Konverzácia Ústne skúšanie  

• Language Problem Solving 
Riešenie jazykového 
problému 

1 
 - správne použiť a rozoznať 

„possessive pronouns a 
possessive adjectives“ 

- správne použil a rozoznal 
„possessive pronouns a 
possessive adjectives“ 

  

 

• Review  3 and 4 
Opakovanie 3 a 4 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 
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• Test 2 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti v 
teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 

 

5. History História 7 
DEJ     

• Genius Génius 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť tvoriť jednoduchý 
minulý čas, kladnú 
a zápornú vetu, 
poznať pravidelné a 
nepravidelné slovesá 

- zvládol SZ, 
- vedel tvoriť jednoduchý 
minulý čas, kladnú 
a zápornú vetu, 
Poznal  pravidelné a 
nepravidelné slovesá 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Two leaders Dvaja 
vodcovia 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať pravidelné a 
nepravidelné slovesá 

- zvládol SZ, 
- poznal pravidelné a 
nepravidelné slovesá 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• A biography Životopis 

1 
 - napísať projekt o známej 

osobnosti 
- napísal projekt o známej 
osobnosti Konverzácia Ústne skúšanie  

6. Telling stories Rozprávanie 
príbehov  

10 SJL, DEJ     

• Big cats Veľké mačky 3 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť „áno / nie „ otázky 
- tvoriť otázky s opytovacím 
zámenom 

- zvládol SZ, 
- tvoril „áno / nie „ otázky 
- tvoril otázky s opytovacím 
zámenom 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• A love story Príbeh o láske 3 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať a správne použiť „ 
multi-part slovesá“ 

- zvládol SZ, 
- poznal a správne použil „ 
multi-part slovesá“ 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• A ghost story Príbeh o 
duchoch 

1 
 - opísať krátky strašidelný 

príbeh 
- opísal krátky strašidelný 
príbeh Konverzácia Ústne skúšanie  

• Cultural corner 2 Kultúrny 
kútik 2 

• Historical Britain Historická 
Británia 

1 
 - napísať krátku históriu o 

Slovensku 
- napísal krátku históriu o 
Slovensku Konverzácia Ústne odpovede, 

Projekt 

• Review  5 and 6 
Opakovanie 5 a 6 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 
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• Test 3 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste  
- použil získané vedomosti 
v teste   Písomné 

skúšanie 
Test 

7. Healthy living  Zdravo ži ť 
7 

ETV, EKL, TV      

• Food for thought Jedlo na 
zamylenie sa 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- rozoznať počitateľné 
a nepočitatelné podstatné 
mená 

- zvládol SZ, 
- rozoznal  počitateľné 
a nepočitatelné podstatné 
mená 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

• Keep fit Buď fit 3 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať prídavné mená 
a ich opačný význam 

- zvládol SZ, 
- poznal prídavné mená 
a ich opačný význam 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• A survey Prieskum 

1 
 - správne použiť a rozoznať 

„but / however“ 
- správne použil a rozoznal 
„but / however“ Konverzácia Ústne skúšanie  

8. Sport Šport  11 
TV     

• Crazy sports Bláznivé 
športy 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- správne použiť a rozoznať 
„can / have to / a ich zápory 

- zvládol SZ, 
- správne použil a rozoznal 
„can / have to / a ich zápory 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Sport in the UK Šport vo VB 3 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť príslovky 
z prídavných mien  

- zvládol SZ, 
- tvoril príslovky 
z prídavných mien  

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• A description of a sport 
Opis športu 

1 
 - vedieť opísať pravidlá 

športovej hry 
- vedel opísať pravidlá 
športovej hry Konverzácia Ústne skúšanie  

• Language Problem Solving 
Riešenie jazykového 
problému  

2 
 - správne použiť opytovacie 

zámená 
What, Who, Where ... 
-správne použiť a rozoznať 
„ How much / Mow many „ 

- správne použil opytovacie 
zámená What, Who, Where 
... 
-správne použil a rozoznal 
„ How much / Mow many „ 

  

 

• Review  7 and 8 
Opakovanie 7 a 8 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 4 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil  získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Test 
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9. Holidays Prázdniny 7 

SJL, ETV, ENV     

• A Fantastic time ! 
Fantastický čas ! 3 

 - zvládnuť SZ, 
- vedieť tvoriť  prítomný 
priebehový čas- správne 
použiť a rozoznať kladnú 
a zápornú vetu 

- zvládol SZ, 
- vedel tvoriť prítomný 
priebehový čas- správne 
použil a rozoznal kladnú 
a zápornú vetu 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• A Horrible time ! Hrozný 
čas ! 3 

 - zvládnuť SZ, 
- napísať krátky prázdninový  
príbeh 

- zvládol SZ, 
- napísal krátky prázdninový  
príbeh 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 
• Communication workshop 

Komunikácia 
• A Holiday postcard 

Podľadnica z prázdnin 

1 
 - napísať pohľadnicu - napísal pohľadnicu 

Konverzácia Ústne skúšanie  

 
10. Cultures Kultúra 10 

SJL, ETV, DEJ, GEO     

• Mali music Hudba z  Mali 
3 

 - zvládnuť SZ, 
- správne použiť a rozoznať 
prítomný priebehový 
a jednoduchý čas 
- správne použiť predložky „ 
at, from, in, on, to „ 

- zvládol SZ, 
- správne použil a rozoznal 
prítomný priebehový 
a jednoduchý čas 
- správne použil predložky „ 
at, from, in, on, to „ 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Life in the UK Život vo VB 
3 

 - zvládnuť SZ, 
- vedieť sa zorientovať 
v texte a vyjadriť svoj názor 

- zvládol SZ, 
- vedel sa zorientovať 
v texte a vyjadriť svoj názor 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• An email reservation 
Rezervácia cez e-mail 

1 
 - vedieť rezervovať izbu e- 

mailom  
- viesť situačný dialóg   

- vedel rezervovať izbu e- 
mailom  
- viedol situačný dialóg   

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Cultural corner 3 1 Kultúrny 
kútik 3 
 

1 
 - napísať referát o Veľkej 

Británii 
 

napísal referát o Veľkej 
Británii 
 

Konverzácia Ústne odpovede, 
Projekt 

• Review  9 and 10 
Opakovanie 9 a 10 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 5 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil  získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 
11. Image Výzor 7 

ETV, ON     



 
 
 

 113 

• Looking good Dobre 
vyzerať 3 

 - zvládnuť SZ, 
- vedieť stupňovať prídavné 
mená 

- zvládol SZ, 
- vedel stupňovať prídavné 
mená 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Appearance  Vzhľad 
3 

 - zvládnuť SZ, 
- tvoriť podstatné mená 
z prídavných mien 

- zvládol SZ, 
- tvoril podstatné mená 
z prídavných mien 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• A Notice Správa 

1 
 - viesť situačný dialóg   - viedol situačný dialóg   

Konverzácia Ústne skúšanie  

 

 

 

 

Opakovanie 2 
     

• Opakovanie (module 1– 5) 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Opakovanie (module 6 –11) 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Záverečné hodnotenie 1 
 - viesť situačný dialóg    

Konverzácia 
 

Spolu 99 
     

 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia:   
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom 
teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi 
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 
Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka. 
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DRUHÝ ROČNÍK: 

Stratégia vyu čovania           

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

 Osobnosti-Celebrities 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, exkurzia  

 Dobrovoľníci-Volunteers 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, Exkurzia 

  Nakupovanie-Shopping 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - riešenie úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou,s prac.zošitmi 
s PC,Exkurzia 

   Počítače-Computers 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia 

   Vesmír-Space 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

   Životný štýl-Lifestyles 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Motivačné rozprávanie 
 

Frontálna výučba 
Frontálna Ai 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

  Domov-  Homes 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

    Hrdinovia-Heroes 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

   Výzva-Challenge 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

    Oslava-Celebration 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

    Jedlo-Food 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
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 Práca s knihou,s prac.zošitmi ,s 
PC,slovníkom 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didak tická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

 
Celebrities - Osobnosti 

 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
dataprojektor 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
Pracovný zošit 
Prezentácia  

Internet  
časopisy 
noviny 

 
Volunteers - 
Dobrovoľníci 

 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
Metodický list 
Pracovný zošit 

Internet  
časopisy 
noviny 

 
Shopping-

Nakupovanie 
 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Dataprojektor  
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
Prezentácia 
Pracovný list 
Metodický list 

Internet  
časopisy 
noviny, film 

 
Computers - Počítače 

 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
Pracovný list 
Metodický list 

Internet  
časopisy 
 

 
Space - Vesmír 

 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

 
Lifestyles – Životný 

štýl 
 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, 
Pre-Intermediate 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
Pracovný list 
Metodický list 

Internet  
časopisy 
noviny 

 
Homes - Domov 

 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, 
Pre-Intermediate 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
film 

 
Heroes - Hrdinovia 

 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, 
Pre-Intermediate 

PC 
Dataprojektor  
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Challenge - Výzva 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, 
Pre-Intermediate  

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Celebration - Oslavy 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, 
Pre-Intermediate 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Food - Jedlo 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, 
Pre-Intermediate 

PC 
Dataprojektor  
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
Prezentácia  

Internet  
časopisy 
 film 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
Rozpis učiva predmetu:Anglický jazyk /1.cudzí jazyk/ 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodi
ny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
Úvodná hodina  
Zopakovanie vedomostí  

 
3 

     

 
               12. Osobnosti-
Celebrities 

9 
 

ETV, EST    
    

 

• Hollywoodské osobnosti-
Hollywood Greats 

 

3 

 - zvládnuť SZ,  
- vedieť stupňovať prídavné 
mená 

- zvládol SZ,  
- vedel stupňovať prídavné 
mená 

Písomné 
skúšanie,ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

• Vidieť filmovú hviezdu-
Star watching 

 

2 

 - zvládnuť SZ,vedieť utvoriť 
prídavné mená od 
podstaných mien 

- zvládol SZ ,vedel utvoriť 
prídavné mená od podstatných 
mien 

Ústne 
skúšanie,písomn
é skúšanie 

Ústne odpovede 

 

• Písanie-Communication 
workshop 

 

1 
 -napísať životopis -napísal životopis 

Ústne 
skúšanie,písomn
é skúšanie 

 
Ústne odpovede 
 

•  Jazykové okienko –
Language Problem 
Solving                               

1 
 - vedieť použiť 

everything,someone,frázy-
there is,there are 

- vedel použiť 
everything,someone,frázy-there 
is ,there are 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 
Ústne odpovede 

• Opakovanie 11 a 12-
Review 11 a 12 

1 
 - použiť získané vedomosti 

v konkrétnych cvičeniach 
- použil  získané vedomosti 
v konkrétnych cvičeniach Písomné 

skúšanie 

Test 

       .        Test-Test  
 použiť vedomosti v teste -použil vedomosti v teste Písomné skúšanie Test 

• 13.Dobrovoľníci-
Volunteers 

7 
ETV,OBN,SJL,EK   

   

• Dobrovoľnícka práca-
Voluntary work 

3 
 - zvládnuť SZ,  

-  tvoriť  budúci čas pomocou 
to be going to,vedieť použiť 
predložku for 

- zvládol SZ,  
-  tvoril budúci čas pomocou to 
begoing to,vedel použiť 
predložku for 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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.            Peňažná zbierka-Raising 
moiney 

3 
 - zvládnuť SZ,zvládnuť 

ustálené slovné 
spojenia,vedieť 
telefonovať,zopakovať číslov. 

-  zvládol SZ,zvládol ustálené 
slovné spojenia,vedel 
telefonovať,zopakoval  čísl. 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné 
odpovede  

Konverzácia- Communication  
workshop  

1 
 pripraviť školskú 

charitatívnu akciu 
pripravil školskú 
charitatívnu akciu 

Konverzácia Ústne 
odpovede 

• 14.Nakupovanie-Shopping 9 
EST,EK   

 
 
 

• Obchody so žartovými  
predmetmi-Joke and Party 
Shops        

 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- osvojiť si tvorbu budúceho 
času,klad a zápor,použiť 
prac.listy 

- zvládol SZ, 
- osvojil si tvorbu budúceho 
času,klad i zápor,použil 
prac.listy 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústne odpovede 

.      Skutočné alebo virtuálne  
na   nakupovanie ,Kultúra-Real 
or Virtual Shopping,Culture 
Corner                     

   3+1 
 - zvládnuť SZ,zvládnuť tvorbu 

množného čísla podstatných 
mien,porozumieť 
posluchu,oboznámiť sa 
s trhmi v Londýne 

  -zvládol SZ,zvládol tvorbu 
množného čísla podstatných 
mien,porozumel 
posluchu,oboznámil sa s trhmi 
v Londýne 

Ústne 
skúšanie,písomn
é 
skúšanie,konverz
ácia 

Ústne odpovede,  

• Opakovanie 13 a 14-
Review 13 a 14 

1 
 - vedieť využiť získané 

vedomosti na konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel využiť získané 
vedomosti na konkrétnych 
cvičeniach 

Písomné 
skúšanie 
Príprava na test 

Písomné 
odpovede 

• Test-Test 1 
 - použiť vedomosti v teste - použil vedomosti v teste 

Písomné 
skúšanie 

Test 

15. Počítače-Computers  
7 

TECH     

• Robotika-Robotics 
  3  - zvládnuť SZ, 

- ovládať tvorenie 
predprítomného času 

- zvládol SZ, 
- ovládal tvorenie 
predprítomného času 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

  

• Zázračný počítač-
Computer Magic 

3  - zvládnuť SZ, 
- tvoriť ustálené slovné 
spojenia,dať návod na použitie 
počítača 

- zvládol SZ, 
- tvoril ustálené slovné 
spojenia,dal návod na použitie 
počítača 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Písanie-Communication 
workshop 

1 
 - vedieť napísať reklamačný 

list na chybný výrobok 
 -vedel napísať reklamačný list 
na chybný výrobok Písomné 

skúšanie 
Ústne skúšanie  

16. Vesmír- Space 7 
TECH     

• Život mimozemšťanov-
Alien Life 

3 
 -zvládnuť SZ 

- zvládnuť nepravidelné 
slovesá v predprítomnom 
čase 

-zvládol SZ 
- zvládol nepravidelné slovesá 
v predprítomnom čase 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  
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• Pravdivé príbehy-True 
Stories 

3 
 - zvládnuť SZ,správne 

používať zložené podstatné 
mená,porozumieť posluchu 

- zvládol SZ,správne používal 
zložené podstatné 
mená,porozumel posluchu 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Konverzácia-
Communication workshop 

       .Jazykové okienko-Language 
Problem Solving                                                                  

 1 
 - opísať obľúbené miesto - opísal obľúbené miesto 

Konverzácia Ústne skúšanie 

• Opakovanie15 a 16-
Review 15 a 16 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti na konkrétnych 
cvičeniach 
 

- vedel použiť získané 
vedomosti na konkrétnych 
cvičeniach 

Písomné 
skúšanie 
Príprava na test 

Ústne odpovede 

• 1.Životný štýl-Lifestyles 9 
SJL,OBN,EST,EK 

ENV 
 - 

  

         Alternatívy -Alternatives  3 
 -zvládnuť SZ,tvoriť vety 

v jedn.prítomn.čase 
a v priebeh.čase,zvládnuť 
rozdiely 

-zvládol SZ,tvoril vety 
v jedn.prítomn,čase 
a v priebeh.čase,zvládol 
rozdiely 

Ústne 
skúšanie,písomn
é skúšanie 

Ústne odpovede 

• To je psí život!-Itś a Dog´s 
Life 

2 
 -zvládnuť SZ,poznať 

a správne použiť multi-part 
vebs 

- zvládol SZ,poznal a správne 
použil multi-part verbs Písomné 

skúšanie,ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie,ústne 
skúšanie 

• Britský  životný štýl-British 
Lifestyles 

3 
 - poznať zlomky 

a percentá,porozumieť 
posluchu,porozumieť 
čítanému textu 

- poznal zlomky 
a percentá,porozumel 
posluchu,porozumel čítanému 
textu 

Konverzácia Ústne skúšanie 

• Jazykové okienko-
Language Problem 
Solving 

1 
 -vedieť správne použiť 

slovesá a výrazy na –
ing,prídavné mená 

-vedel správne použiť slovesá 
a výrazy na –ing,prídavné 
mená 

Konverzácia Ústne 
odpovede,projekt 

 
2.Domov- Homes  

8 ETV, EKL,ENV 
 

    

• Jeho alebo jej?-His or 
Hers? 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať základné 
povolania,ovládať 
predprítomný čas vo vetách 

- zvládol SZ, 
- poznal základné 
povolania,ovládal predprítomný 
čas vo vetách 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Život na Alfe-Life on Alpha 2 
  -porozumieť čítanému 

textu,ovládať a správne 
používať slovesá to do,to 
go,to have,to make 

- porozumel čítanému 
textu,ovládal  a správne 
používal slovesá to do,to go,to 
have,to make 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Písanie-Communication 
Workshop 

1 
 - napísať list z prázdnin - napísal list z prázdnin 

 Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie  
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       Test-Test 1 
 -využiť vedomosti v teste -využil vedomosti v teste Písomné skúšanie Test 

• 3.Hrdinovia-Heroes 8 
OBN,ETV, ENV   

   

• Záchranári-Lifesavers 3 
 - zvládnuť SZ, 

- ovládať rozdiely medzi 
jednod.minul.a 
minul.priebeh.časom 

- zvládol SZ, 
- ovládal rozdiely medzi 
jedn.min-a min.priebeh.časom 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Bojovníci-Campaigners 

 

3 
 - zvládnuť SZ,porozumieť 

nahrávke,vedieť 
argumentovať,ovládať multi-
part verbs 

- zvládol SZ,porozumel 
nahrávke,vedel 
argumentovať,ovládal multi-part 
verbs 

ˇUstne 
a písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie  

• W.Shakespeare-
W.Shakespeare 

 

1 
 - zvládnuť základné diela 

autora,porozumieť čítanému 
textu,tvoriť nové slová 
odvodzovaním 

- zvládol základné diela 
autora,porozumel čítanému 
textu,tvoril nové slová 
odvodzovaním 

Konverzácia,píso
mné  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

• Jazykové okienko-
Language Problem 
Solving 

1 
 - správne používať určitý 

a neurčitý člen a podstatné 
mená bez člena 

- správne používal určitý a 
neurčitý člen a podstané mená 
bez člena 

Písomné 
skúšanie 

 

•   
   

  

 

4.Výzva-Challenge  8 
TEV,EST     

• Šampióni-Champions 3 
 - zvládnuť SZ, 

- správne použiť predprít.čas 
a jednoduchý minulý čas 

- zvládol SZ, 
- správne použil predprrít.čas 
a jednoduchý min.čas 

 Písomné 
skúšanie 

 

       Nič nie je nemožné!-
Nothing is impossible 

2 
   -zvládnuť tvorenie multi-part 

slovies,tvorenie slov 
odvodzovaním 

- zvládnuť tvorenie multi-part 
slovies,tvorenie slov 
odvodzovaním“ 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Písanie-Communication 
Workshop 

1 
 - urobiť projekt o svojom 

obľúbenom hercovi,spevákovi  
 

- urobil projekt o svojom 
obľúbenom hercovi,spevákovi   
 

Písomné 
skúšanie 

Projekt 

Opakovanie3 a  4-Review 3 a4  
1 

                 -využiť nadobudnuté vedomosti 
v konkrétnych cvičeniach 

využil nadobudnuté vedomosti 
v konkrétnych cvičeniach 

Písomné skúšanie Písomné skúšanie 

• Test-Test 1 
  -využiť vedomosti v teste -využil vedomosti v teste 

Písomné 
skúšanie 

Test  

       5.Oslava-Celebration 8 
SJL,ETV,DEJ  

 
 
   

• Bláznivé svadbyWacky 3 
 - zvládnuť SZ,ovládať 

a správne použiť modálne 
- zvládol SZ,ovládal a správne 
použil modálne slovesá Ústne Ústne skúšanie  
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Weddings 

•  

 

slovesá skúšanie,písomn
é skúšanie 

• Večierky-Parties 2 
 -zvládnuť SZ,vedieť vhodne 

zablahoželať pri rozličných 
spoločenských 
udalostiach,ovládať multi-part 
verbs“ 

-zvládol SZ,vedel vhodne 
zablahoželať pri rozličných 
spoločenských 
udalostiach,ovládal multi-part 
verbs 

Ústne 
skúšanie,písomn
é  skúšanie 

Ústne a písomné 
skúšanie 

 

• Škótsko-Scotland 2 
 - vedieť podať informácie 

o Škotsku,porozumieť 
vypočutému textu 

- vedel  podať informácie 
o Škotsku,porozumel 
vypočutému textu 

Konverzácia Ústne skúšanie 

• Jazykové okienko-
Language Problem 
Solving 

1 
 - použiť prídavné mená pred 

podstatným menom,tvoriť 
zloženiny 

- použil prídavné mená pred 
podstatným menom,tvoril 
zloženiny 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

 

6.Jedlo- Food  78 
ETV,OBN,EK      

• Najesť sa vonku-Eating 
out 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- napísať projekt 
o obľúbenom jedle,vedieť 
stupňovať prídavné 
mená,použit prac.listy 

- zvládol SZ, 
- napísal projekt o obľúbenom 
jedle,vedel stupňovať prídavné 
mená,oužil prac.listy 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie,projekt 

Ústne odpovede  

• Čo uvariť?-What´s 
cooking? 

2 
 - zvládnuť SZ, 

- správne vyhodnotiť 
informácie z prečítaného 
textu,ovládať použitie slovesa 
to get 

- zvládol SZ, 
- správne vyhodnotil informácie 
z prečítaného textu,ovládal 
použitie slovesa to get 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
,konverzácia 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Písanie-Communication 
Workshop 

1 
 - napísať pozvánku na 

večierok 
- napísal pozvánku na večierok 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie  

               Opakovanie 5 a 6-
Review 5a6  

1  -použiť gramatické javy v 
cvičeniach 

-použil gramatické javy v 
cvičeniach 

Písomné skúšanie Písomné skúšanie 

        Test-Test 1 
  -využiť vedomosti v teste  -využil vedomosti v teste 

Písomné 
skúšanie 

  Test 

• Opakovanie-Review 4 
   

  

• Opakovanie modulov 12-
16-Review 12-16 

2 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniacj 

-použil získané vedomosti 
v konkrétnych cvičeniach Ústne a písomné 

skúšanie 
Ústne skúšanie  

• Opakovanie modulov 1-6- 2 
 - vedieť použiť získané - použil získané vedomosti 

Ústne a písomné Ústne  skúšanie 
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Review 1-6 vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

v konkrétnych cvičeniach skúšanie 

• Záverečné hodnotenie 1 
 -viesť situačný dialog  

Konverzácia  

• Hurá,prázdniny! 1 
 -viesť situačný dialog  -  

 Konverzácia  

          Spolu 99 
   

  
 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia:   
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom 
teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi 
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 
Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.



 
 
 

 121  

TRETÍ ROČNÍK 

Stratégia vyu čovania           

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Money Peniaze  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, exkurzia  

 
Gadgets Prístroje  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
Communication Komunikácia  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, exkurzia 

 
The web Webová stránka  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
The sea More 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická -  riešenie úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
Mountains Hory 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
Dance Tanec 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna –  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia 

 
Music Hudba 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia 

Pictures Obrazy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, časopismi 
Demonštrácia 

Buildings Budovy 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, časopismi 

Odborné 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
exkurzia 



 
 
 

 122  

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiál ne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Money Peniaze  
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Pre-
Intermediate  

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
noviny 

 
Gadgets Prístroje  

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Pre-
Intermediate 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
pracovný 
zošit, 
metodický list- 
budúce časy 
a ich využitie 
v angli čtine  
 

Internet  
časopisy 
noviny 

 
Communication 
Komunikácia  

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Pre-
Intermediate 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
metodický list- 
pomienkové 
vety 
 

Internet  
časopisy 
noviny, film 

 
The web Webová 

stránka  

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Pre-
Intermediate 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
pracovný 
zošit- 
podmienkové 
vety 
 
 

Internet  
časopisy 
 

 
The sea More  

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Pre-
Intermediate 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

 
Mountains Hory  

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, 
Pre-Intermediate 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
metodický list- 
trpný rod 
 

Internet  
časopisy 
noviny 

 
Dance Tanec  

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, 
Pre-Intermediate 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
pracovný 
zošit, 
metodický list- 
budúce časy 
a ich využitie 
v angli čtine   

Internet  
časopisy 
film 

 
Music Hudba  

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, 
Pre-Intermediate 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
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Pictures Obrazy  

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, 
Pre-Intermediate  

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
pracovný 
zošit- vz ťažné 
vety 
 

Internet  
časopisy 
 

Buildings Budovy  

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, 
Pre-Intermediate 

PC, 
dataprojektor 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
prezentácia  

Internet  
časopisy 
 

Odborné 

Kolektív autorov – Technický 
prekladový slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
texty na 
Geodéziu, 
kartografiu 
a kataster, 
Odborný 
slovník-
inzinierske 
stavby 

Internet  
časopisy 
 film 
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu:Anglický jazyk  (1.cudzí jazyk) 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
 

Úvodná hodina 
Zistenie úrovne vedomostí  

 
3 

     

 
7. Money Peniaze 

 
      8 

ETV, EST 
 

    

• Sad millionaires Smutní 
milionári 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť používať 
počítateľné a nepočitatelné 
podstatné mená 

- zvládol SZ, 
- vedel používať počítateľné 
a nepočitatelné podstatné 
mená 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Money matters Peniaze sú 
dôležité 

2 
 - zvládnuť SZ, 

- ovládať „multi – part verbs“  
- zvládnuť dialóg v obchode 

- zvládol SZ, 
- ovládal „multi – part verbs“  
- zvládol dialóg v obchode 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• The Pearl Perla 2 
 - porozumieť čítanému textu - porozumel čítanému textu 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

• Language problem solving 
Riešenie jazykového 
problému 

1 
 - správne použiť poč. 

a nepoč. podstatne mená  
- správne použil poč. 
a nepoč. podstatne mená   

8. Gadgets Prístroje  9 TECH, EST,ENV     

• Inventions Vynálezy 3 
 - zvládnuť SZ, 

- rozpoznať a správne 
požívať „will“ a „going to“, 
tvoriť kladné, záporné vety a 
otázky 

- zvládol SZ, 
- rozpoznal a správne 
požíval „will“ a „going to“, 
tvoriť kladné, záporné vety a 
otázky 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Adverts  Reklamy  2 
 - tvoriť prídavné mená 

s koncovkou – ed, - ing  
- tvoril prídavné mená 
s koncovkou – ed, - ing Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshops 
Komunikácia 

 

2 
 - zvládnuť SZ 

- napísať reklamný inzerát 
do novín 

- zvládol SZ 
- napísal reklamný inzerát 
do novín 

Projekt Projekt 
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• Review 7 – 8 Opakovanie 
7-8  

 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 
príprava na test  

 

• Test 4 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 

9. Communication 
Komunikácia  

8 
ETV, OBN, SJL, 

TECH  
    

• Mobile fever Mobilová 
horúčka 

4 
 - zvládnuť SZ a „multi – 

part“ verbs 
- porozumieť a správne 
používať  nulový a prvý 
kondicionál 

- zvládol SZ a „multi – part“ 
verbs 
- porozumel a správne 
používal  nulový a prvý 
kondicionál 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• The box Televízia 2 
 - zvládnuť SZ, 

- vyjadriť svoj názor na 
televízny program 
- vytvoriť projekt o svojom 
obľúbenom programe 

- zvládol SZ, 
-  vyjadril svoj názor na 
televízny program 
-  vytvoril projekt o svojom 
obľúbenom programe 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Radio Days Časy rádia 1 
 - porozumieť čítanému textu   

 
- porozumel čítanému textu   
 Konverzácia Ústne skúšanie  

• Language problem solving 
Riešenie jazykového 
problému 

1 
 - správne používať príslovky 

v texte, rozoznať príslovky 
a prídavné mená 

- správne používal príslovky 
v texte, rozoznal príslovky 
a prídavné mená 

  

10. The Web  Webová stránka  
9 

ETV, ON     

• Online On line 3 
 -zvládnuť SZ, 

- správne používať druhý 
kondicionál, vyjadriť ním 
svoje želania 

-zvládol SZ, 
- správne používal druhý 
kondicionál, vyjadril ním 
svoje želania 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Virtual tourism Virtuálna 
turistika 

2 
 - porozumieť čítanému textu 

a pracovať s ním 
- tvoriť vety pomocou 
slovies „do“ a „make“ 
 

- porozumel čítanému textu 
a pracoval s ním 
- tvoril vety pomocou slovies 
„do“ a „make“ 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshops 
Komunikácia 

 

2 
 - vytvori ť internetovú 

stránku o svojom rodnom 
meste 
- vedieť napísať telefónny 
odkaz pre priateľa 

- vytvoril internetovú 
stránku o svojom rodnom 
meste 
- vedel napísať telefónny 
odkaz pre priateľa 

Konverzácia Ústne skúšanie  
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• Review  9 – 10 Opakovanie 
9-10 

2 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

11. The Sea More 9 
EST, ENV     

• Round the world Okolo 
sveta 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť použiť predprítomný 
čas pomocou „for“ a „since“ 
- vytvoriť vlastné vety 
o svojom živote na 
predprítomný čas 

- zvládol SZ, 
- vedel použiť predprítomný 
čas pomocou „for“ a „since“ 
- vytvoril vlastné vety 
o svojom živote na 
predprítomný čas 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Going overseas Cestovať 
za oceán 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- porozumieť informáciam 
počutého textu 
- ovládať !multi – part verbs“ 
- vedieť povedať návrh 

- zvládol SZ, 
- porozumel informáciam 
počutého textu 
- ovládal !multi – part verbs“ 
- vedel povedať návrh 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• The maelstrom  Vír 2 
 - vedieť reprodukovať obsah 

príbehu 
- tvoriť slovné druhy 

- vedel reprodukovať obsah 
príbehu 
- tvoril slovné druhy 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Language problem solving  
Riešenie jazykového 
problému 

1 
 - používať predprítomný, 

prítomný a minulý 
jednoduchý čas v 
cvičeniach 

- používal predprítomný, 
prítomný a minulý 
jednoduchý čas v 
cvičeniach 

  

12. Mountains Hory  10 
EKL, TEV,ENV     

• Winter sports Zimné športy 3 
 - zvládnuť SZ, 

- pochopiť trpný rod 
v prítomnom, minulom 
jednoduchom 
a predprítomnom čase 

- zvládol SZ, 
- pochopil trpný rod 
v prítomnom, minulom 
jednoduchom 
a predprítomnom čase 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Everest Everest 3 
 - zvládnuť základné pojmy z 

geografie 
- pracovať s textom, hľadať 
správne informácie a výrazy 
s predložkami 

- zvládol základné pojmy z 
geografie 
- pracoval s textom, hľadal 
správne informácie a výrazy 
s predložkami 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshops 
Komunikácia 

 

1 
 - napísať formálny list na 

rezerváciu dovolenky 
- napísal formálny list na 
rezerváciu dovolenky Konverzácia Ústne skúšanie  

• Review  11 – 12 
Opakovanie 11-12 

2 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 6 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste  
- použil získané vedomosti 
v teste   Písomné 

skúšanie 
Test 
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13. Dance Tanec 
9 

ETV, EKL, TV      

• Performance Predstavenie 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedie ť poveda ť 
o svojich budúcich 
plánoch a zámeroch 
- pochopiť rozdiel medzi 
používaním „will“ a„going to“ 

- zvládol SZ, 
- vedel poveda ť o svojich 
budúcich plánoch a 
zámeroch 
- pochopil rozdiel medzi 
používaním „will“ a„going to 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

• Cool Britannia? Skvelá 
Británia? 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť spýtať sa na 
dovolenie, odmietnutie 
dovolenia  

- zvládol SZ, 
- vedel spýtať sa na 
dovolenie, odmietnutie 
dovolenia 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

• Ireland Írsko 2 
 - zvládnuť SZ 

- vedieť správne použiť 
„multi – part verbs“ 
- porozumieť počutému 
textu 

- zvládol SZ 
- vedel správne použiť „multi 
– part verbs“ 
- porozumel počutému textu 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Language problem solving 
Riešenie jazykového 
problému 

1 
 - správne použiť vedľajšie 

časové vety 
- správne použil vedľajšie 
časové vety Konverzácia Ústne skúšanie  

14. Music Hudba  11 
TEV     

• In concert Na koncerte 3 
 - zvládnuť SZ, 

- správne použiť dovetky 
- porozprávať o koncerte 

- zvládnuť SZ, 
- správne použil dovetky 
- porozprával o koncerte 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Rap Rap 3 
 - zvládnuť SZ, 

- pracovať s textom 
- správne použiť ustálené 
slovné spojenia vo vetách  
 

- zvládol SZ, 
- pracoval s textom 
- správne použil ustálené 
slovné spojenia vo vetách 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshops 
Komunikácia 

2 
 - vedieť napísať list do 

časopisu o koncerte 
- vytvoriť projekt 
o obľúbenej hudbe, 
spevákovi, speváčke 

- vedel napísať list do 
časopisu o koncerte 
- vytvoril projekt o obľúbenej 
hudbe, spevákovi, speváčke 

Projekt Ústne skúšanie 

Projekt 

• Review  13 – 14 
Opakovanie 13-14 

2 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 7 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti v 
teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 
 

15. Picures Obrazy  9 
SJL, ETV     
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• A street scene Obraz ulice 3 

 

 - zvládnuť SZ 
- vedieť správne tvoriť 
vzťažné vety 
- opísať umelecký obraz 
 

- zvládol SZ 
- vedel správne tvoriť 
vzťažné vety 
- opísal umelecký obraz 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 
• Photography Fotografia 
 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- porozumieť vypočutému 
textu a povedať obsah 
- správne použiť „multi – 
part verbs“ 
 

- zvládol SZ, 
- porozumel vypočutému 
textu a povedal obsah 
- správne použil „multi – part 
verbs“ 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

 
• The picture of Dorian Grey 

Portrét Doriana Greya 

2 
 - povedať obsah 

prečítaného príbehu 
- pochopiť „multi – part 
verbs“ 
 

- povedal obsah 
prečítaného príbehu 
- pochopil „multi – part 
verbs“ 

Konverzácia Ústne skúšanie  

 
• Language problem solving 

Riešenie jazykového 
problému 

 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 
 

  

 
16. Buildings Budovy        11 

SJL, ARCH, ENV     

 
• Shelters Prístrešia 3 

 - zvládnuť SZ, 
- správne použiť nepriamu 
reč – požiadavky a rozkazy 

- zvládol SZ, 
- správne použil nepriamu 
reč – požiadavky a rozkazy 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 
• Dream houses Domy snov 3 

 - zvládnuť SZ, 
- zistiť rozdiely medzi 
britskou a americkou 
angličtinou 

- zvládol SZ, 
- zistil rozdiely medzi 
britskou a americkou 
angličtinou 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 
• Communication workshops 

Komunikácia 
 

2 
 - vytvoriť projekt o svojom 

vysnenom dome, byte  
 - vytvoril projekt o svojom 
vysnenom dome, byte Projekt Ústne skúšanie  

Projekt 

• Review  15 – 16 
Opakovanie 15-16 

2 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 
 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test  8 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Test 

        Opakovanie 6 
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• Opakovanie 7 - 9 2 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Opakovanie 10 - 13 

             

2 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Opakovanie 14 - 16 2 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

             
               Odborné  

30 ENV 
 
 

 
 

  

 
• Pozemné staviteľstvo 4 PST 

- zvládnuť odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumieť čítanému textu 
a reprodukovať obsah 
čítaného 

- zvládol odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 
• Dom 4 PST 

- zvládnuť odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumieť čítanému textu 
a reprodukovať obsah 
čítaného 

- zvládol odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 
• Inžinierske stavby a cestné 

komunikácie 

4 IST 
- zvládnuť odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumieť čítanému textu 
a reprodukovať obsah 
čítaného 

- zvládol odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 
• Stavebné materiály a ich 

vlastnosti 

4 STM, SME 
- zvládnuť odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumieť čítanému textu 
a reprodukovať obsah 
čítaného 

- zvládol odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 
• Ekonomika – základné 

pojmy 

4 EKO 
- zvládnuť odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumieť čítanému textu 
a reprodukovať obsah 
čítaného 

- zvládol odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  
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• Konštrukcie - betón 4 STK 

- zvládnuť odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumieť čítanému textu 
a reprodukovať obsah 
čítaného 

- zvládol odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 
• Geodetické merania a ich 

využitie v praxi 

4 GEZ 
- zvládnuť odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumieť čítanému textu 
a reprodukovať obsah 
čítaného 

- zvládol odbornú slovnú 
zásobu 
- porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 
• Zhrnutie, opakovanie 2  

- zvládnuť slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 
 

- zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

         
         Spolu  132  

    

 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia:   
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, 
cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom 
predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v 
jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 
Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu 
sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka
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ŠTVRTÝ ROČNÍK 

Stratégia vyu čovania           

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Family Rodina 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, exkurzia  

 
Culture and the arts Kultúra a 

umenie  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou,slovníkom 

 
Sports Šport  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, Exkurzia 

 
Housing Bývanie  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
Shopping and services 
Nakupovanie a služby  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická -  riešenie úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
Health care Zdravotná 

starostlivos ť 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
Travelling Cestovanie  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna –  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia 

 
Education Vzdelanie  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Jobs and employment Práca 
a zamestnanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou,časopismi 
Demonštrácia 

Human relations Medziľudské 
vzťahy 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, časopismi 

Nature and environment Príroda 
a životné prostredie 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
exkurzia 
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Science and technology Veda a 
technika  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, exkurzia  

 
Man and society Človek 

a spolo čnos ť 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou,slovníkom 

 
Communication and its forms 

Komunikácia a jej formy 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, Exkurzia 

 
Mass Media Masmédiá 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
Young people and society Mladí 

ľudia a spolo čnos ť 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická -  riešenie úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
Food Jedlo 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
Hobbies, free time and lifestyle 

Záľuby, vo ľný čas a životný štýl 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna –  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 
Multicultural society Multikultúrna 

spolo čnos ť 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Fashion Móda 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou,časopismi 
Demonštrácia 

Role models and ideals Vzory a 
ideály 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, časopismi 

Slovakia – my homeland 
Slovensko- moja vlas ť 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
exkurzia 

 
  

My hometown Moje rodné mesto 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
exkurzia 

 
Great Britain and London  
Veľká Británia a Londýn 

 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
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USA USA 
 
 

Informatívnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická – riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

 
Canada Kanada 

 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
exkurzia 

 
Australia Austrália 

 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
exkurzia 

 
Odborné 

 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
exkurzia 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Family Rodina  

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC, 
dataprojektor, 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
prezentácia  
pracovný list 

Internet  
časopisy 
noviny 

 
Culture and the arts 
Kultúra a umenie  

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 

 

PC,  
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
pracovný list  

Internet  
časopisy 
noviny 

 
Sports Šport  

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC, 
dataprojektor, 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
prezentácia  
pracovný list  

Internet  
časopisy 
noviny 
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Housing Bývanie  

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
dataprojektor, 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
prezentácia  
pracovný list  

Internet  
časopisy 
 

 
Shopping and services 

Nakupovanie 
a služby  

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
pracovný list  

Internet  
časopisy 
 

 
Health care 
Zdravotná 

starostlivos ť 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 

 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
noviny 

 
Travelling Cestovanie  

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC, 
dataprojektor 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
prezentácia 
pracovný list  

Internet  
časopisy 
film 

 
Education Vzdelanie  

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
pracovný list  

Internet  
časopisy 
noviny 

Jobs and employment 
Práca a zamestnanie 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
pracovný list  

Internet  
časopisy 
 

Human relations 
Medziľudské vz ťahy 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
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J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 

 

Nature and 
environment Príroda 
a životné prostredie 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 film 

 
Science and 

technology Veda a 
technika 

 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC, 
dataprojektor 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
Prezentácia 
pracovný list  

Internet  
časopisy 
noviny 

 
Man and society 

Človek a spolo čnos ť 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
noviny 

 
Communication and 

its forms 
Komunikácia a jej 

formy 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 

 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
pracovný list  

Internet  
časopisy 
noviny, film 

 
Mass Media 
Masmédiá 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
dataprojektor 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
prezentácia 

Internet  
časopisy 
 

 
Young people and 

society Mladí ľudia 
a spolo čnos ť 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
pracovný list  

Internet  
časopisy 
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Food Jedlo 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
pracovný list  

Internet  
časopisy 
noviny 

 
Hobbies, free time and 

lifestyle Záľuby, 
voľný čas a životný 

štýl 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 

 

 
PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

 
CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
pracovný list  

I 
nternet  
časopisy 
film 

 
Multicultural society 

Multikultúrna 
spolo čnos ť 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
pracovný list  

Internet  
časopisy 
noviny 
film 

Fashion Móda 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
dataprojektor, 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
prezentácia  
pracovný list  

Internet  
časopisy 
 

Role models and 
ideals Vzory a ideály 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
pracovný list  

Internet  
časopisy 
 

Slovakia – my 
homeland Slovensko- 

moja vlas ť 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 

 

PC 
dataprojektor, 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
prezentácia  

Internet  
časopisy 
 film 

 
  

My hometown Moje 
rodné mesto 

 

J.Bérešová – Nová PC 
dataprojektor, 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
prezentácia  

Internet  
časopisy 
noviny 
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 maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

 
Great Britain and 

London  
Veľká Británia a 

Londýn 
 
 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
dataprojektor, 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
prezentácia 

Internet  
časopisy 
noviny 

 
 

USA USA  

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
dataprojektor, 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
prezentácia 

Internet  
časopisy 
noviny, film 

 
Canada Kanada  

 
 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 

 

PC 
dataprojektor, 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
prezentácia 

Internet  
časopisy 
film 

 
 

Australia Austrália   

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
dataprojektor, 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 
prezentácia 

Internet  
časopisy 
film 

 
Odborné  

 
 

J.Bérešová – Nová 

maturita z angličtiny 

A.Bilíková – Yes  
R. Gairns - Oxford word skills 
J.C.Corbeil – Obrázkový slovníček 
 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, texty 
na Geodéziu, 
kartografiu 
a kataster, 
Odborný 
slovník-
inzinierske 
stavby 

Internet  
časopisy 
noviny 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Rozpis učiva predmetu: Anglický jazyk  (1.cudzí jazyk) 3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
 

Úvodná hodina 
Zistenie úrovne vedomostí  

 
3 

     

• Family  Rodina  3 
NAB, ETV - zvládnuť SZ, 

- vedieť opísať členov svojej 
rodiny – vzhľad, záľuby, 
práca, vzťahy 
- vymenovať druhy 
spolunažívania, pomoc 
v rodine, oslavy 
- vedieť využívať prítomný 
jednoduchý čas 
 

- zvládol SZ,  
- vedel opísať členov svojej 
rodiny – vzhľad, záľuby, 
práca, vzťahy 
- vymenoval druhy 
spolunažívania, pomoc 
v rodine, oslavy 
- vedel využívať prítomný 
jednoduchý čas 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Culture and the arts 
Kultúra a umenie  

3 
ETV, SJL - zvládnuť SZ, 

- ovládať druhy umenia – 
literatúra, stavebné slohy, 
film, divadlo 
- zvládnuť prítomné časy 
v rozprávaní o knihe 
- vedieť kúpiť lístok na 
predstavenie 
 

- zvládol SZ, 
- ovládal druhy umenia – 
literatúra, stavebné slohy, 
film, divadlo 
- zvládol prítomné časy 
v rozprávaní o knihe 
- vedel kúpiť lístok na 
predstavenie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Sports Šport  3 
TEV - zvládnuť SZ 

- vymenovať druhy športov, 
ich výhody a nevýhody 
- opísať svoj obľúbený 
šport, športovca, družstvo 
- vedieť požívať minulé časy 
 

- zvládol SZ 
- vymenoval druhy športov, 
ich výhody a nevýhody 
- opísal svoj obľúbený šport, 
športovca, družstvo 
- vedel požívať minulé časy 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

• Opakovanie maturitných 
tém 

 

1 
 - vedieť viesť dialóg na 

maturitné témy, vyjadriť svoj 
názor, prezentovať získanú 
slovnú zásobu 

- vedel viesť dialóg na 
maturitné témy, vyjadril svoj 
názor, prezentoval získanú 
slovnú zásobu 

 Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 
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• Housing Bývanie  
3 

POS, ARCH - zvládnuť SZ, 
- rozpoznať rozdiely 
v bývaní v meste a na 
vidieku, ich výhody a 
nevýhody 
- opísať svoj vysnený dom, 
byt 
- vymenovať druhy bývania 
na Slovensku a VB 
- vedieť využiť predprítomný 
čas 

- zvládol SZ, 
rozpoznal rozdiely v bývaní 
v meste a na vidieku, ich 
výhody a nevýhody 
- opísal svoj vysnený dom, 
byt 
- vymenoval druhy bývania 
na Slovensku a VB 
- vedel využiť predprítomný 
čas 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Shopping and services 
Nakupovanie a služby  

3 
ETV,OBN - zvládnuť SZ 

- vymenovať a opísať druhy 
obchodov 
- viesť dialóg v obchode 
- využívať trpný rod – 
prítomný a minulý čas 
 

- zvládol SZ 
- vymenoval a opísal druhy 
obchodov 
- viedol dialóg v obchode 
- využíval trpný rod – 
prítomný a minulý čas 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Health care Zdravotná 
starostlivos ť 

 

3 
NAB,ETV - zvládnuť SZ 

- vymenovať časti ľudského 
tela 
- opísať choroby a ich 
symptómy 
- povedať svoj názor na 
zdravý životný štýl 
- viesť dialóg u lekára 
- využívať frázy – should, 
shouldn´t, would, wouldn´t 
 

- zvládol SZ 
- vymenoval časti ľudského 
tela 
- opísal choroby a ich 
symptómy 
- povedal svoj názor na 
zdravý životný štýl 
- viedol dialóg u lekára 
- využíval frázy – should, 
shouldn´t, would, wouldn´t 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

• Opakovanie maturitných 
tém  

 

1 
 - vedieť viesť dialóg na 

maturitné témy, vyjadriť svoj 
názor, prezentovať získanú 
slovnú zásobu 

- vedel viesť dialóg na 
maturitné témy, vyjadril svoj 
názor, prezentoval získanú 
slovnú zásobu 

Opakovanie Písomné skúšanie 

• Travelling Cestovanie  2 
TEV - zvládnuť SZ 

- vymenovať druhy 
dopravných prostriedkov, 
ich výhody a nevýhody 
- opísať letisko a cestovanie 
lietadlom 
- viesť dialóg v cestovnej 
kancelárii 
- využívať modálne slovesá 
a ich opisné tvary 

- zvládol SZ 
- vymenoval druhy 
dopravných prostriedkov, 
ich výhody a nevýhody 
- opísal letisko a cestovanie 
lietadlom 
- viedol dialóg v cestovnej 
kancelárii 
- využíval modálne slovesá 
a ich opisné tvary 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

Projekt 

Ústne odpovede 
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• Education Vzdelanie  3 
ETV,NAB,OBN - zvládnuť SZ  

- porozprávať o školskom 
systéme na Slovensku a vo 
VB 
- opísa ť triedu, školu, 
predmety, rozvrh hodín 
- vymenovať aktivity po 
škole 
- hovoriť o svojich plánoch 
do budúcnosti 
- využívať podmienkové 
vety v rozhovore 
 

- zvládol SZ  
- porozprávalo školskom 
systéme na Slovensku a vo 
VB 
- opísal triedu, školu, 
predmety, rozvrh hodín 
- vymenoval aktivity po 
škole 
- hovoril o svojich  plánoch 
do budúcnosti 
- využíval podmienkové vety 
v rozhovore 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Jobs and employmen 
Práca a zamestnanie  

3 
ETV - zvládnuť SZ, 

- porozprávať o vplyvoch 
a problémoch pri hľadaní 
práce 
- vymenovať druhy prác 
- napísať životopis, žiadosť 
a motivačný list 
- viesť dialóg - pohovor 
- využívať priamu 
a nepriamu reč 

- zvládol SZ, 
- porozprávalo vplyvoch 
a problémoch pri hľadaní 
práce 
- vymenoval druhy prác 
- napísal životopis, žiadosť 
a motivačný list 
- viedol dialóg - pohovor 
- využíval priamu 
a nepriamu reč 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Opakovanie maturitných 
tém 

1 
 - vedieť viesť dialóg na 

maturitné témy, vyjadriť svoj 
názor, prezentovať získanú 
slovnú zásobu 

- vedel viesť dialóg na 
maturitné témy, vyjadril svoj 
názor, prezentoval získanú 
slovnú zásobu 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Human  relations 
Medziľudské vz ťahy 

3 
ETV - zvládnuť SZ 

- vymenovať kladné 
a záporné vlastnosti 
a charakteristiky človeka 
- opísať najlepšieho priateľa 
- charakterizovať vzťahy 
v rodine, medzi priateľmi, v 
práci 
- opísať britskú spoločnosť 
- využívať vzťažné vety 
 

- zvládol SZ 
- vymenoval kladné 
a záporné vlastnosti 
a charakteristiky človeka 
- opísal najlepšieho priateľa 
- charakterizoval vzťahy 
v rodine, medzi priateľmi, v 
práci 
- opísal britskú spoločnosť 
- využíval vzťažné vety 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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• Nature and environment 
Príroda a životné 
prostredie  

3 
EKO,ENV - zvládnuť SZ, 

- popísať ročné obdobia, 
počasie, faunu a flóru 
- vyjadriť svoj názor na 
znečistenie prírody, 
ekologické problémy zeme 
- charakterizovať recykláciu 
- využívať prítomné a minulé 
časy v dialógu 
 

- zvládol SZ, 
- popísal ročné obdobia, 
počasie, faunu a flóru 
- vyjadril svoj názor na 
znečistenie prírody, 
ekologické problémy zeme 
- charakterizoval recykláciu 
- využíval prítomné a minulé 
časy v dialógu 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Science and technology 
Veda a technika  

3 
TECH, IVT, ENV - zvládnuť SZ 

- vymenovať objavy 
a vynálezy 20.storočia 
- porovnať život v minulosti 
a teraz 
- porozprávať o výhodách 
a nevýhodách mobilu, 
počítača, internetu 
- tvoriť vety pomocou 
slovies  going to, will 
 

- zvládol SZ 
- vymenoval objavy 
a vynálezy 20.storočia 
- porovnal život v minulosti a 
teraz 
- porozprával o výhodách 
a nevýhodách mobilu, 
počítača, internetu 
- tvoril vety pomocou slovies  
going to, will 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Opakovanie maturitných 
tém 

 

1 
 - vedieť viesť dialóg na 

maturitné témy, vyjadriť svoj 
názor, prezentovať získanú 
slovnú zásobu 
 

- viedol dialóg na maturitné 
témy, vyjadril svoj názor, 
prezentoval získanú slovnú 
zásobu 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Man and society Človek 
a spolo čnos ť 

3 
ETV,OBN - charakterizovať správanie 

sa mladých v spoločnosti 
- opísať dobrú výchovu, 
etiku, mravy, zvyky 
- porozmýšľať nad 
nedorozumeniami 
a konfliktmi v rodine 
- opísať dobrovoľnú prácu 
- využívať časové vety 
 

- charakterizoval správanie 
sa mladých v spoločnosti 
- opísal dobrú výchovu, 
etiku, mravy, zvyky 
- porozmýšľal nad 
nedorozumeniami 
a konfliktmi v rodine 
- opísal dobrovoľnú prácu 
- využíval časové vety 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communiaction and its 
forms  Komunikácia a jej 
formy  

3 
IVT,SJL - zvládnuť SZ, 

- vedieť vymenovať formy 
verbálnej a neverbálnej 
komunikácie 
- povedať výhody 
a nevýhody formálnej 
a neformálnej komunikácie 
- tvoriť vety s how much, 
how many 

- zvládol SZ, 
- vedel vymenovať formy 
verbálnej a neverbálnej 
komunikácie 
- povedal výhody 
a nevýhody formálnej 
a neformálnej komunikácie 
- tvoril vety s how much, 
how many 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede  
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• Mass media Masmédiá  3 
SJL,IVT - zvládnuť SZ, 

- vymenova ť a opísa ť 
druhy médií, ich výhody a 
nevýhody 
- vyjadriť svoj názor na 
moderné média 
- vedieť využívať frázy na 
vyjadrenie názoru   
 

- zvládol SZ, 
- vymenoval a opísal 
druhy médií, ich výhody a 
nevýhody 
- vyjadril svoj názor na 
moderné média 
- vedel využívať frázy na 
vyjadrenie názoru   

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Prezentácia 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Opakovanie maturitných 
tém 

1 
 - vedieť viesť dialóg na 

maturitné témy, vyjadriť svoj 
názor, prezentovať získanú 
slovnú zásobu 
 

- vedel viesť dialóg na 
maturitné témy, vyjadril svoj 
názor, prezentoval získanú 
slovnú zásobu 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Young people and society  
Mladí ľudia a spolo čnos ť 

3 
ETV,NAB - popísať život mladých, 

výhody a nevýhody 
- povedať o životnom štýle, 
koníčkoch a móde mladých 
- podať svoj názor na 
škodlivé vplyvy na mladých 
- využívať kondicionály 
 

- popísal život mladých, 
výhody a nevýhody 
- povedal o životnom štýle, 
koníčkoch a móde mladých 
- podal svoj názor na 
škodlivé vplyvy na mladých 
- využívať kondicionály 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

• Food Jedlo  2 
EKO,ETV,ENV - zvládnuť SZ, 

- opísa ť národnú 
a medzinárodnú kuchy ňu  
- vymenovať jedlá a nápoje 
počas dňa 
- popísať jednoduchý recept 
svojho obľúbeného jedla 
- viesť dialóg v reštaurácii  
- využiť trpný rod 
v prítomnom, minulom 
jednoduchom 
a predprítomnom čase 
 

- zvládol SZ, 
- opísal národnú 
a medzinárodnú kuchy ňu  
- vymenoval jedlá a nápoje 
počas dňa 
- popísal jednoduchý recept 
svojho obľúbeného jedla 
- viedol dialóg v reštaurácii  
- využil trpný rod 
v prítomnom, minulom 
jednoduchom 
a predprítomnom čase 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  
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• Hobbies, free time and 
lifestyle Záľuby, vo ľný čas 
a životný štýl  

3 
ETV - zvládnuť SZ 

- vymenovať 
najpopulárnejšie koníčky na 
Slovensku a vo VB 
- popísať špeciálne koníčky 
- hovoriť o voľnom čase 
mladých ľudí 
- porozprávať o svojom 
voľnom čase 
- využívať prítomné časy 
 

- zvládol SZ 
- vymenoval 
najpopulárnejšie koníčky na 
Slovensku a vo VB 
- popísal špeciálne koníčky 
- hovoril o voľnom čase 
mladých ľudí 
- porozprával o svojom 
voľnom čase 
- využíval prítomné časy 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Opakovanie maturitných 
tém 

 

1 
 - vedieť viesť dialóg na 

maturitné témy, vyjadriť svoj 
názor, prezentovať získanú 
slovnú zásobu 
 

- vedel viesť dialóg na 
maturitné témy, vyjadril svoj 
názor, prezentoval získanú 
slovnú zásobu 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Multicultural society 
Multikultúrna spolo čnos ť 

3 
NAB,ETV - vedieť použiť novú SZ 

- vysvetliť pojem 
multikultúrna spoločnosť, jej 
výhody, nevýhody, 
problémy, predsudky 
- vymenovať štátne 
a cirkevné sviatky na 
Slovensku a v anglicky 
hovoriacich krajinách  
- podať svoj názor na 
rasizmus, náboženskú 
diskrimináciu 
- využívať slovesá 
 

- vedel použiť novú SZ 
- vysvetlil pojem 
multikultúrna spoločnosť, jej 
výhody, nevýhody, 
problémy, predsudky 
- vymenoval štátne 
a cirkevné sviatky na 
Slovensku a v anglicky 
hovoriacich krajinách  
- podal svoj názor na 
rasizmus, náboženskú 
diskrimináciu 
- využíval slovesá 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie  

• Fashion Móda  2 
ETV - zvládnuť SZ  

- opísať mužský a ženský 
šatník, oblečenie v lete, 
zime, na špeciálne 
príležitosti, svoj štýl 
- vymenovať módne 
doplnky, strihy, materiály, 
vzory, farby 
- viesť rozhovor v obchode 
- využívať neurčité zámená, 
frázy I like,don´t like, prefer 
 

- zvládol SZ  
- opísal mužský a ženský 
šatník, oblečenie v lete, 
zime, na špeciálne 
príležitosti, svoj šýl 
- vymenoval módne 
doplnky, strihy, materiály, 
vzory, farby 
- viedol rozhovor v obchode 
- využíval neurčité zámená, 
frázy I like, don´t like, prefer 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede 
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• Role models and ideals 
Vzory a ideály  

2 
ETV,NAB - zvládnuť SZ 

- povedať o reálnych 
a literárnych hrdinoch 
- vedie ť poveda ť 
o svojich vzoroch, 
ideáloch, ich 
charakteristiku a kvality 
- používať podmienkové 
vety, wish, if only 

- zvládol SZ, 
- povedal o reálnych 
a literárnych hrdinoch 
- vediel poveda ť o svojich 
vzoroch, ideáloch, ich 
charakteristiku a kvality 
- používal podmienkové 
vety, wish, if only 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

• Opakovanie maturitných 
tém 

1 
 - vedieť viesť dialóg na 

maturitné témy, vyjadriť svoj 
názor, prezentovať získanú 
slovnú zásobu 
 

- vedel viesť dialóg na 
maturitné témy, vyjadril svoj 
názor, prezentoval získanú 
slovnú zásobu 

Ústne skúšanie  

Konverzácia 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

• Slovakia – my homeland 
Slovensko- moja vlas ť 

2 
GEO,DEJ - zvládnuť SZ 

- vedieť opísať geografické 
podmienky krajiny, krátku 
históriu, politický systém 
- popísať slovenské zvyky a 
tradície 
- podať informácie 
o hlavnom meste 
a najzaujímavejších 
miestach na Slovensku 

- zvládol SZ 
- vedel opísať geografické 
podmienky krajiny, krátku 
históriu, politický systém 
- popísal slovenské zvyky 
a tradície 
- podal informácie 
o hlavnom meste 
a najzaujímavejších 
miestach na Slovensku 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• My hometown Moje rodné 
mesto  

1 
GEO - povedať základné 

informácie o rodnom meste 
– poloha, obyvateľstvo, 
historické pamiatky 
- opísať ulicu, kde bývam 
 

- povedal základné 
informácie o rodnom meste 
– poloha, obyvateľstvo, 
historické pamiatky 
- opísal ulicu, kde býva 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Great Britain and London 
Veľké Británia a Londýn  

3 
DEJ,GEO,EKO - zvládnuť SZ 

- vedieť opísať geografické 
podmienky krajiny, krátku 
históriu, politický systém 
- popísať anglické zvyky a 
tradície 
- podať informácie 
o hlavnom meste 
a najzaujímavejších 
miestach vo VB 
- vedieť sa orientovať na 
mape 
 

- zvládol SZ 
- vedel opísať geografické 
podmienky krajiny, krátku 
históriu, politický systém 
- popísal anglické zvyky a 
tradície 
- podal informácie 
o hlavnom meste 
a najzaujímavejších 
miestach vo VB 
- vedel sa orientovať na 
mape 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede  
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• Opakovanie maturitných 
tém 

1 
 - vedieť viesť dialóg na 

maturitné témy, vyjadriť svoj 
názor, prezentovať získanú 
slovnú zásobu 
 

- vedel viesť dialóg na 
maturitné témy, vyjadril svoj 
názor, prezentoval získanú 
slovnú zásobu 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• USA USA 2 
DEJ,GEO,EKO - zvládnuť SZ 

- vedieť opísať geografické 
podmienky krajiny, 
priemysel, krátku históriu, 
politický systém 
- podať informácie 
o hlavnom meste USA 
- povedať o 
 najzaujímavejších miestach 
v USA 
- vedieť opísať americkú 
vlajku 
- vedieť sa orientovať na 
mape USA 
 

- zvládol SZ 
- vedel opísať geografické 
podmienky krajiny, 
priemysel, krátku históriu, 
politický systém 
- podal informácie 
o hlavnom meste USA 
- povedal 
o najzaujímavejších 
miestach v  USA 
- vedel opísať americké 
vlajku 
- vedel sa orientovať na 
mape USA 

Projekt 

Prezentácia 

Ústne skúšanie 

Projekt 

• Canada Kanada  2 
DEJ,EKO,GEO - zvládnuť SZ 

- vedieť opísať geografické 
podmienky krajiny, 
priemysel, krátku históriu, 
politický systém 
- podať informácie 
o hlavnom meste Kanady 
- povedať o 
 najzaujímavejších miestach  
- vedieť opísať vlajku 
- vedieť sa orientovať na 
mape  

- zvládol SZ 
- vedel opísať geografické 
podmienky krajiny, 
priemysel, krátku históriu, 
politický systém 
- podal informácie 
o hlavnom meste Kanady 
- povedal 
o najzaujímavejších 
miestach 
- vedel opísať vlajku 
- vedel sa orientovať na 
mape  

Prezentácia Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Australia Austrália  2 
DEJ,EKO,GEO - zvládnuť SZ 

- vedieť opísať polohu, 
geografické podmienky 
krajiny, priemysel, krátku 
históriu, politický systém 
-  vymenovať 
 najzaujímavejšie miesta 
a charakteristické znaky 
krajiny  
- vedieť sa orientovať na 
mape  

- zvládnuť SZ 
- vedel opísať polohu, 
geografické podmienky 
krajiny, priemysel, krátku 
históriu, politický systém 
-  vymenoval 
 najzaujímavejšie miesta 
a charakteristické znaky 
krajiny  
- vedel sa orientovať na 
mape  

Písomné 
skúšanie 

Prezentácia 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 
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• Opakovanie maturitných 

tém 

1 

 

 - vedieť viesť dialóg na 
maturitné témy, vyjadriť svoj 
názor, prezentovať získanú 
slovnú zásobu 
 

- vedel viesť dialóg na 
maturitné témy, vyjadril svoj 
názor, prezentoval získanú 
slovnú zásobu 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 
• Odborné témy 
 

5 
ARCH,POS - zvládnuť SZ, 

- porozumieť čítanému textu 
a povedať obsah 
- správne použiť odbornú 
slovnú zásobu 
- vedieť popísať stavebné 
materiály, postupy 
 

- zvládol SZ, 
- porozumel čítanému textu 
a povedal obsah 
- správne použil odbornú 
slovnú zásobu 
- vedel popísať stavebné 
materiály, postupy 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

 
• Záverečné opakovanie 1 

 - vedieť použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
situáciách  
 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
situáciách  

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Záverečné hodnotenie 
 1 

   
   

 
Spolu       90 

     

 
 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia:   
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom 
teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi 
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 
Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka
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Názov predmetu Anglický jazyk / 2. cudzí jazyk    
Časový rozsah výu čby 1.2.roč. - 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyuč. hodín 

3.roč. - 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyuč. hodín 
4.roč. - 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyuč. hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a  názov študijnéh o odboru  3650 M staviteľstvo,    3650 6 staviteľstvo 

 3692 M geodézia, kartografia a kataster 
3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  anglický jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet anglický a nemecký jazyk v študijnom odbore 36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia svojím obsahom 
nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických 
celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete sú zamerané na 
bežné komunikatívne situácie v rámci tematických okruhov. Učivo v  jazykovej  oblasti je zamerané na slovnú 
zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané gramatické, morfologické 
a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 
Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali základné komunikačné spôsobilosti, osvojili si  teoretické vedomosti 
a zručnosti  v jazykovej a pragmatickej oblasti a mohli ich využiť v bežnej komunikácii. Preto sme pri výbere učiva 
prihliadali na rovnomerné zastúpenie všetkých obsahových štandardov : počúvanie s porozumením, čítanie 
s porozumením, písomný prejav a ústny prejav. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania jazyka majú stimulovať rozvoj komunikatívnych zručností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť .Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako 
aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolupracovať a tvoriť vedený a motivovaný učiteľom, ktorý ho 
povzbudzuje a podporuje k jeho  čo najlepším výkonom v rámci štúdia. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
pomáhajú rozvoju samostatnosti žiaka, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy a využívať informačné technológie. 
Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, 
prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva 
jednotlivých tematických celkov,  ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky v rámci medzipredmetových vzťahov.  

 

Ciele vyu čovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu v študijnom odbore 36 ..... je : 
 •  v oblasti jazykovej poznať a používať slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických 
okruhov, vybrané gramatické, morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie 
a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,  
•  poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka  
•  v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach vyjadrovať vhodným 
spôsobom svoj úmysel,  
•  prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu 
všeobecného alebo odborného charakteru,  
•  zvládnuť špecifickú terminológiu svojho študijného odboru  
•  zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, 
anketa),  
•  uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie,  
•  vhodne reagovať na podnety, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné informačné zdroje,  
•  vedieť komunikovať v  bežných situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v danej jazykovej oblasti, 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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



 
 
 

      148  

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo)  
 vyjadriť a formulovať vlastný názor  
 správne interpretovať získané informácie. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 
 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví  
 hľadať, navrhovať a používať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému,  

 Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 

alebo osvojiť si nové poznatky. 
 
PRVÝ ROČNÍK: 

Stratégia vyu čovania           

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického  celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Ahoj!-Hello! Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh, zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, Exkurzia  

 
Rodina-Family 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh, zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou,s prac.zošitmi,s 
PC 

 
Doma-At home 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh, zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, Exkurzia 

 
 

V škole-At school 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh, zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
 

Isť von-Going out 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh, zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
Šport-Sport 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh, zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
Každý deň-Every Day 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh, zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Voľný čas-Free time Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
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Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh, zápis poznámok 
 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

Výlety-Trips 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh, zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Život v divočine-Wildelife 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh, zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, exkurzia 

Spomienky-Memories 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh, zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúr a Didaktická technika  Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

 
Ahoj!-Hello! 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač, 
nainteraktív tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

 
       Rodina-Family 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuĺa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
prac.listy 

Internet  
časopisy 
 

       Doma-At home 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

    V škole-At school 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

    Ísť von-Going out 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

     Šport_Sport 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

 Každý deň-Every day 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
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  Voľný čas-Free time 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

   Výlety-Trips 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

ˇŽivot v divočine-
Wildelife 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Spomienky-Memoiries 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
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ROČNÍK: PRVÝ 
Rozpis učiva predmetu: Anglický jazyk (2.cudzí jazyk) 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
Uvodná hodina  
Oboznámanie sa s knihou  

 
2 

     

 
1. Ahoj!-Hello! 

7 ETV, ON, SJL     

 

• Ahoj!-Hello! 

3 
 - zvládnuť SZ,  

- vyčasovať sloveso „to be“ 
v 1. a 2. os.jč 
- vedieť sa predstaviť, 
povedať odkiaľ pochádza 

- zvládol SZ,  
- vyčasoval sloveso „to be“ 
v 1. a 2. os.jč 
- vedel sa predstaviť a 
povedať odkiaľ pochádza 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

 

• Priatelia-Friends 

3 
 - zvládnuť SZ,  

- napísať kamarátovi o sebe, 
spraviť dialog, 
- použiť sloveso „to be“ 
v 3.os.jč 
- správne použiť opytovacie 
zámená 
What, Who, Where 

- zvládol SZ,  
- napísal kamarátovi o sebe, 
spravil dialog, 
- použil sloveso „to be“ 
v 3.os.jč 
- správne použil opytovacie 
zámená 
What, Who, Where 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 

• Písanie,konverzácia-
Communication Workshop 

• E-mail-Email 

1 
 - napísť e-mail 

- viesť situačný dialóg 
- napísal e-mail 
- viedol situačný dialóg Konverzácia 

Ústne odpovede 
 

2. Rodina-Family 10 
ETV, ON, SJL     

• Naša rodina-Our family 3 
 - zvládnuť SZ,  

- použiť sloveso „to be“ v m.č 
- poznať osobné zámená  

- zvládol SZ,  
- použil sloveso „to be“ v m.č 
- poznal osobné zámená  

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Moja rodina-My family 3 
 - zvládnuť SZ,použiť prac.listy  

- rozoznať neurčitý člen a/an 
- použiť privlastňovacie 
zámená 

- zvládol SZ,použil prac.listy  
- rozoznal neurčitý člen a/an 
- použil privlastňovacie 
zámená 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Konverzácia-Communication 
Workshop 

• Rodina-Family 

1 
 - napísať list o rodine 

 
- napísal list o rodine 
 Konverzácia Ústne skúšanie  
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• Angličtina na každý deň-
Everyday English 

• Stretnutia-Meetings 

1 
 - viesť situačný dialóg - viedol situačný dialóg 

Konverzácia Ústne odpovede, 
Projekt 

• Opakovanie1 and 2-Review1 
and 2 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 1-Test 1 1 
 - použiť získané vedomosti v 

teste 
- použil získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Skupinová 
písomná práca 

3. Doma-At home  7 
ETV, ENV     

• Náš dom-Our house 3 
 - zvládnuť SZ, 

- ovládať „have got“  
- rozoznať „a, an / the  

- zvládol SZ, 
- ovládal „have got“  
- rozoznal „a, an / the  

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 

• Moja izba-My room 

 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- ovládať „have got“  v 3.os.jč 
 

- zvládol SZ, 
- ovládal „have got“  v 3.os.jč 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 

• Konverzácia-Communication 
workshop 

• Opis izby-Description 

1 
 - vedieť opísať svoju izbu - vedel opísať svoju izbu 

poznať predmety v škole 
a rozvrh hodín 

Konverzácia Ústne odpovede, 
Projekt 

4.V škole -At school  
10 

ETV, ON, SJL     

• Vyučovanie-Lessons 3 
 - zvládnúť SZ, 

- vedieť vyhláskovať slová, 
- poznať abecedu 
- vedieť ukazovacie zámená 
„this / that“ a predložku „ on „ 

- zvládol SZ, 
- vedel vyhláskovať slová, 
- poznal abecedu 
- vedel ukazovacie zámená 
„this / that“ a predložku „ on „ 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Projekty-Projects 3 
 - zvládnuť SZ, 

-vedieť ukazovacie zámená 
„these / those“   
- vedieť jednotné a množné 
číslo podstatných mien 

- zvládol SZ, 
-vedel ukazovacie zámená 
„these / those“   
- vedel jednotné a množné 
číslo podstatných mien 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Konverzácia-Communication 
workshop 

• Moja vysnívaná škola-My 
dream school 

1 
 - poznať predmety v škole 

a rozvrh hodín 
- poznal predmety v škole 
a rozvrh hodín Konverzácia Ústne skúšanie  

• Angličtina na každý deň-
Everyday English 

• Rozhovor-Dialogue 

1 
 - viesť situačný dialóg - viedol situačný dialóg 

Konverzácia Ústne odpovede, 
Projekt 
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• Opakovanie 3 and 4-Review 3 
and4 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 2-Test 2 1 
 - použiť získané vedomosti v 

teste 
- použil získané vedomosti v 
teste Písomné 

skúšanie 
Skupinová 
písomná práca 

5. Isť von- Going out  8 
ETV, ON     

• Kam ísť ?-Where? 3 
 -zvládnuť SZ 

- poznať predložku „near“ 
- poznať prídavné mená a ich 
opačný význam 

-zvládol SZ 
- poznal predložku „near“ 
- poznal prídavné mená 
a ich opačný význam 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• V meste-In the town 3 
 -zvládnuť SZ,  

- vedieť rozoznať„ some / 
any“ 

-zvládol SZ,  
- vedel rozoznať„ some / 
any“ 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Konverzácia-Communication 
workshop 

Opis miesta-Place decription 

 1 
 - vedieť opísať svoje rodné 

mesto 
- vedel opísať svoje rodné 
mesto Konverzácia Ústne skúšanie  

• Kultúra-Culture 

Miesta hodné návštevy-
Places worth visiting 

1 
 -spraviť projekt o veľkomeste 

 
-spravil projekt o veľkomeste 
 Konverzácia Ústne odpovede, 

Projekt 

6. Šport- Sport  10 
TV     

• Môj obľúbený šport-My 
favourite sport 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- správne použiť „can“ 
- poznať príslovky 

- zvládol SZ, 
- správne použil „can“ 
- poznal príslovky 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Športové stredisko-Sports 
centre 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- správne použiť „ in / at „ 
- správne použiť „there is / 
there are „ 

- zvládol SZ, 
- správne použil „ in / at „ 
- správne použil „there is / 
there are „ 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Konverzácia-Communication 
workshop 

• Vyplnenie formulára-List filling 

1 
 - má vedieť vyplniť formulár 

 
 

- vedel vyplniť formulár 
 

 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Angličtina na každý deň-
Everyday English 

• Nakupovanie-Shopping 

1 
 - viesť situačný dialóg - viedol situačný dialóg 

Konverzácia Ústne odpovede, 
Projekt 

• Opakovanie 5 and 6-Review 5 
and 6  

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 
Príprava na test 
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• Test 3-Test 3 1 
 - použiť získané vedomosti v 

teste 
- použil získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Skupinová 
písomná práca 

 

 
7. Každý de ň-Every day  

8 
TV, EKL     

• Víkendy-Weekends 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť Prítomný jednoduchý 
čas kladnú a zápornú vetu 
- správne použiť predložky 
„in, on“ 

- zvládol SZ, 
- vedel Prítomný jednoduchý 
čas kladnú a zápornú vetu 
- správne použil predložky 
„in, on“ 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Každodenné zvyky a obyčaje-
Habits and routines 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť Prítomný jednoduchý 
čas kladnú a zápornú vetu v 3 
os. jč 

- zvládol SZ, 
- vedel Prítomný jednoduchý 
čas kladnú a zápornú vetu 
v 3 os. jč 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

              Písanie-Communication 
workshop 

• Môj deň v škole-My day at 
school 

1 
 - napísať o svojom školskom 

dni 
- napísal o svojom školskom 
dni Konverzácia Ústne skúšanie  

• Kultúra-Culture 

• Tínedžeri v Británii-Teenagers 
in Britain 

1 
 - spraviť projekt o mládeži na 

Slovensku   
 

- spravil projekt o mládeži na 
Slovensku   

 

Konverzácia Ústne odpovede, 
Projekt 

8. Voľný čas-Free time  10 
 

TV, ETV, ENV 
    

• Oddych-Relax 3 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť „áno / nie „ otázky 
- tvoriť otázky s opytovacím 
zámenom 

- zvládol SZ, 
- tvoril „áno / nie „ otázky 
- tvoril otázky s opytovacím 
zámenom 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• V kine-At cinema 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vyjadriť, čo má rád a čo 
nemá   
- vyjadriť, čo rád a nerád robí 
- používať predložku „to“ 

- zvládol SZ, 
- vyjadril, čo má rád a čo 
nemá   
- vyjadril, čo rád a nerád robí 
- používal predložku „to“ 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Písanie-Communication 
workshop 

• List 

1 
 - napísať list priateľovi  

 
- napísal list priateľovi  
 Konverzácia Ústne skúšanie  

• Angličtina na každý deň-
Every day English 

1 
 - viesť situačný dialóg - viedol situačný dialóg 

Konverzácia Ústne odpovede, 
Projekt 
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• Prehľad-A survey 

• Opakovanie7 and 8-Review 7 
and 8 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 
Príprava na test 

 

• Test 4-Test 4 1 
 - použiť získané vedomosti v 

teste 
 

- použil získané vedomosti v 
teste 
 

Písomné 
skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

9. Výlet- Trip  8 
 

SJL, DEJ, ETV 
    

• Pamätihodnosti-Sightseeing 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť Prítomný priebehový 
čas kladnú a zápornú vetu 
 

- zvládol SZ, 
- vedel Prítomný priebehový 
čas kladnú a zápornú vetu 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Prezeranie fotografií-
Watching photos 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť „áno / nie „ otázky 
- tvoriť otázky s opytovacím 
zámenom 

- zvládol SZ, 
- tvoril „áno / nie „ otázky 
- tvoril otázky s opytovacím 
zámenom 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

        .      Konverzácia-Communication 
workshop 

• V turistickej kancelárii-At 
tourist agency 

1 
 - podať informácie o meste - podal informácie o meste 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Kultúra 3-Culture 3 

• Pri mori-At seaside 

1 
 - spraviť projekt o letoviskách 

na Slovensku 
- spravil projekt 
o letoviskách na Slovensku Konverzácia Ústne odpovede, 

Projekt 

10.Život v divo čine-Wildelife  10 
 

EKL, ENV 
    

• V prírodnej rezervácii-Natural 
reserve 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť použiť  
„must / mustn‘t “ 
- poznať predložky ” near, 
next to “ 

- zvládol SZ, 
- vedel použiť  
„must / mustn‘t “ 
- poznal predložky ” near, 
next to “ 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Vzácne zvieratá-Rare animals 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť rozoznať predmetové 
zámená 

- zvládol SZ, 
- vedel rozoznať predmetové 
zámená 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Konverzácia -Communication 
workshop 

• Opis zvieraťa-Animal 
decription 

1 
 - spraviť projekt o zvieratách - spravil projekt o zvieratách 

Konverzácia Ústne skúšanie  
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• Angličtina na každý deň-
Everyday English 

• V cestovnej kancelárii-At 
travel agency 

1 
 - podať informácie 

o Slovensku 
- podal informácie 
o Slovensku Konverzácia Ústne odpovede, 

Projekt 

• Opakovanie 9 and 10-Review 
9 and 10  

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test  5-Test 5 1 
 - použiť získané vedomosti v 

teste 
  

- použil získané vedomosti  
v teste 
  

Písomné 
skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 

11. Spomienky -Memories  7 
 

DEJ, SJL 
    

• Pamätáš sa?-Do  you 
remember? 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť sloveso „to be „ 
v minulom čase 
- rozoznať predložky „on, at, 
in“ 

- zvládol SZ, 
- vedel sloveso „to be „ 
v minulom čase 
- rozoznal predložky „on, at, 
in“ 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Moja prvá spomienka-My first 
memory 

2 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť „áno / nie „ otázky 
- tvoriť otázky s opytovacím 
zámenom 

- zvládol SZ, 
- tvoril „áno / nie „ otázky 
- tvoril otázky s opytovacím 
zámenom 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Konverzácia-Communication 
workshop 

• Tvoja prvá škola-Your first 
school 

1 
 - vedieť opísať zážitok 

z minulosti 
- vedel opísať zážitok 
z minulosti Konverzácia Ústne skúšanie  

• Kultúra 4-Culture 4 1 
 - vedieť porozprávať 

o zvieratách na Slovensku 
- vedel porozprávať 
o zvieratách na Slovensku Konverzácia Ústne odpovede, 

Projekt 

 

Opakovanie - Review  2 
     

• Opakovanie ( module 1 – 5 )-
Review 1-5 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Opakovanie ( module 6 – 11 
)Review 6-11 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  
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•   
   

Konverzácia 
 

  
   

Konverzácia 
 

Spolu 99 
     

 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia : Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre 
ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov.Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností 
žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou 
didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v 
prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.
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DRUHÝ ROČNÍK: 

Stratégia vyu čovania           

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Out and About 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, exkurzia  

Accidents 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, Exkurzia 

Missing Home 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - riešenie úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, Exkurzia 

Tests 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia 

Goodbye 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

Friends 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Motivačné rozprávanie 
 

Frontálna výučba 
Frontálna Ai 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

Personalities 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Around Town 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

Going Places 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

History 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Telling Stories 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
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 Práca s knihou, slovníkom 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

At Night 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
noviny 

Accidents 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
noviny 

Missing Home 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
noviny 

Tests 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
film 

Goodbye 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Beginner 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Friends 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
film 

Personalities 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Around Town 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Going Places 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
film 

History 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Telling stories 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
Rozpis učiva predmetu: Anglický jazyk (2.cudzí jazyk) 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
Úvodná hodina  
Zopakovanie vedomostí  

 
3 

     

 
               12. At night 

9  
ETV, OBN, SJL 

    

 

• Out and About 

 

3 

 - zvládnuť SZ,  
- rozlíšiť „to be“ v minulom 
čase v jednotnom a množnom 
čísle 
- ovládať tvorenie otázok 
s was/were a použiť časové 
príslovky 

- zvládol SZ,  
- rozlíšil „to be“ v minulom 
čase v jednotnom 
a množnom čísle 
- ovládal tvorenie otázok 
s was/were a použil časové 
príslovky 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

 

• Staying in 

 

3 

 - zvládnuť SZ na druhy 
televíznych programov 
- opísať svoj obľúbený 
program v televízii 
- vedieť použiť frázy there 
was, there were  

- zvládol SZ na druhy 
televíznych programov 
- opísal svoj obľúbený 
program v televízii 
- vedel použiť frázy there 
was, there were 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Konverzácia 

Ústne odpovede 

 

• Communication Workshop 

• Everyday English 

1 
 -vedieť napísať osobný  e-

mail priateľovi 
- viesť telefónny rozhovor 

- vedel napísať osobný  e-
mail priateľovi 
- viedol telefónny rozhovor 

Konverzácia 
 
Ústne odpovede 
 

• Review 11 a 12 1 
 - vedieť využiť získané 

vedomosti na konkrétnych 
cvičeniach a v konkrétnych 
situáciách 

- vedel využiť získané 
vedomosti na konkrétnych 
cvičeniach a v konkrétnych 
situáciách 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 
Ústne odpovede 

• Test 1 
 - použiť vedomosti v teste - použil vedomosti v teste 

Písomné 
skúšanie 

Test 

13. Accidents 8 
ETV, ON, SJL     

• Watch out! 3 
 - zvládnuť SZ,  

- tvoriť minulý čas od 
pravidelných a 
nepravidelných slovies 
- vedieť tvoriť kladné vety 
v minulom čase 

- zvládol SZ,  
 - tvoril minulý čas od 
pravidelných a 
nepravidelných slovies 
- vedel tvoriť kladné vety 
v minulom čase 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  
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• Road safety 3 
 - zvládnuť SZ,  

- vedieť tvoriť záporné vety 
v minulom čase 
- vedieť používať predložky 
at, for, off, to, up 

- zvládol SZ,  
- vedel tvoriť záporné vety 
v minulom čase 
- vedel používať predložky 
at, for, off, to, up 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Communication Workshop 

• Culture Corner 5 

2 
 - napísať príbeh o svojej 

nehode 
- podať informácie o Veľkej 
Británii 
 

-  napísal príbeh o svojej 
nehode 
- podal informácie o Veľkej 
Británii 
 

Konverzácia 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomné 
odpovede  

14. Missing Home 8 
ETV, OBN     

• Homesick 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť opozitá základných 
prídavných mien 
- vystupňovať pravidelné 
a nepravidelné prídavné 
mená 
- správne použiť predložky in, 
at  

- zvládol SZ, 
- vedel opozitá základných 
prídavných mien 
- vystupňoval pravidelné 
a nepravidelné prídavné 
mená 
- správne použil predložky 
in, at 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústne odpovede 
 

• Across the Atlantic 

 

2 
 - zvládnuť SZ, 

- vedie ť opísa ť 4 ročné 
obdobia 
- zvládnuť stupňovanie 
prídavných mien pomocou 
more/most 
- vedieť vyjadriť čo má rád, čo 
nemá rád pomocou I like, 
I don´t like 

- zvládol SZ, 
- vedel opísa ť 4 ročné 
obdobia  
- zvládol stupňovanie 
prídavných mien pomocou 
more/most 
- vedel vyjadriť čo má rád, 
čo nemá rád pomocou I like, 
I don´t like 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
Písomné 
odpovede 

• Communication Workshop 

• Everyday English 

1 
 - vedieť napísať pohľadnicu z 

mesta 
- spýtať sa na základné 
informácie o meste 

- vedel napísať pohľadnicu z 
mesta 
- spýtal sa na základné 
informácie o meste 

Konverzácia Ústne odpovede, 
Projekt 

• Review 13 a 14 1 
 - vedieť využiť získané 

vedomosti na konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel využiť získané 
vedomosti na konkrétnych 
cvičeniach 

Písomné 
skúšanie 
Príprava na test 

Písomné 
odpovede 

• Test 1 
 - použiť vedomosti v teste - použil vedomosti v teste 

Písomné 
skúšanie 

Test 

15. Tests  
7 

ETV, OBN, SJL     

• Exams 3 
 - zvládnuť SZ, 

- porozumieť čítanému textu 
- vedieť použiť going to na 
svoje budúce plány 

- zvládol SZ, 
- porozumel čítanému textu 
- vedel použiť going to na 
svoje budúce plány 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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• Game Shows 3 
 - zvládnuť SZ, 

- poveda ť základné 
informácie o televíznych 
zábavných programoch  
- vedieť použiť have to/ has 
to, don´t have to / doesn´t 
have to 

- zvládol SZ, 
- povedal základné 
informácie o televíznych 
zábavných programoch  
- vedel použiť have to/ has 
to, don´t have to / doesn´t 
have to 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Communication Workshop 

• Culture Corner 6 

1 
 - vytvoriť quiz o knihe pre 

spolužiakov 
- urobiť projekt o televízii vo 
svojej krajine 

- vytvoril kvíz o knihe pre 
spolužiakov 
- urobil projekt o televízii vo 
svojej krajine 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie  

16. Goodbye 7 
ETV, ON     

• Party Time 2 
 -zvládnuť SZ 

- vedieť vytvoriť otázku 
s návrhom why don´t, why 
doesn´t 
- porozumieť čítanému textu 

-zvládol SZ 
- vedel vytvoriť otázku 
s návrhom why don´t, why 
doesn´t 
- porozumel čítanému textu 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Saying goodbye 2 
 - vedieť hláskovať abecedu, 

svoje meno, adresu domov, 
e-mail 
- zvládnuť použitie rôznych 
foriem slovies 

- vedel hláskovať abecedu, 
svoje meno, adresu domov, 
e-mail 
- zvládol použitie rôznych 
foriem slovies 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Communication Workshop 

• Everyday English               

 1 
 - urobiť pútač na party 

- vedieť si objednať v 
reštaurácii 

- urobil pútač na party 
- vedel si objednať v 
reštaurácii 

Konverzácia Projekt  

• Review 15 a 16 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti na konkrétnych 
cvičeniach 
 

- vedel použiť získané 
vedomosti na konkrétnych 
cvičeniach 

Písomné 
skúšanie 
Príprava na test 

Ústne odpovede 

• Test 1 
 - použiť vedomosti v teste - použil vedomosti v teste 

Písomné 
skúšanie 

Test 

         Opakovanie 2 
   

  

• Opakovanie modulov 12 - 13 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

• Opakovanie modulov  14 - 16 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

• Zoznámenie sa s novou 
knihou, zhrnutie 

1 
   

Konverzácia Dialóg 
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1. Friends 

7 ETV, NAB 
 

    

• Neighbours 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť Prítomný jednoduchý 
čas kladnú a zápornú vetu 

- zvládol SZ, 
- vedel Prítomný jednoduchý 
čas kladnú a zápornú vetu 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Making friends 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť sa predstaviť, 
povedať odkiaľ pochádza 

- zvládol SZ, 
- vedel sa predstaviť  
a  povedať odkiaľ pochádza 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Communication workshop 

• A Penfriend 

1 
 - napísať e-mail 

 
- napísal e-mail 
 Konverzácia Ústne skúšanie  

2. Personality 10 
ETV, ON, SJL, DEJ     

• Your life 3 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť „áno / nie „ otázky 
- tvoriť otázky s opytovacím 
zámenom 
- poznať príslovky času 

- zvládol SZ, 
- tvoril „áno / nie „ otázky 
- tvoril otázky s opytovacím 
zámenom 
- poznal príslovky času 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Your interests 3 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať prídavné mená a ich 
opačný význam 

- zvládol SZ, 
- poznal prídavné mená 
a ich opačný význam 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Communication workshop 

• A letter 

1 
 - napísať o sebe list priateľovi - napísal o sebe list 

priateľovi Konverzácia Ústne skúšanie  

• Cultural corner 1 

• The UK 

1 
 - spraviť kvíz o Slovensku - spravil kvíz o Slovensku 

Konverzácia Ústne odpovede, 
Projekt 

• Review 1 and 2 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 1 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 

3. Around  town 7 
ETV, DEJ     

• Edinburgh 3 
 - zvládnuť SZ, 

- správne použiť „there is / 
there are 

- zvládol SZ, 
- správne použil „there is / 
there are 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• London 3 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať predložky „at, on, in, 
from, until“ 

- zvládol SZ, 
- poznal predložky „at, on, 
in, from, until“ 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
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• Communication workshop 

• A roleplay 

1 
 - viesť situačný dialóg   

 
- viedol situačný dialóg   
 Konverzácia Ústne skúšanie  

4. Going places  
10 

ETV, ON     

• In the countryside 3 
 -zvládnuť SZ, 

- správne použiť „possessive 
ś“,Who, Whose 

-zvládol SZ, 
- správne použil „possessive 
ś“,Who, Whose 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Llama trekking 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vytvoriť prídavné meno 
z príslovky a opačne 
 

- zvládol SZ, 
- vytvoril prídavné meno 
z príslovky a opačne 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Communication workshop 

• Sport 

1 
 - vedieť napísať krátku správu 

/ odkaz 
- vedel napísať krátku 
správu / odkaz Konverzácia Ústne skúšanie  

• Language Problem Solving 1 
 - správne použiť a rozoznať 

„possessive pronouns a 
possessive adjectives“ 

- správne použil a rozoznal 
„possessive pronouns a 
possessive adjectives“ 

  

 

• Review  3 and 4 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 2 1 
 - použiť získané vedomosti v 

teste 
- použil získané vedomosti v 
teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 

 

5. History 7 
DEJ     

• Genius 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť Jednoduchý minulý 
čas kladnú a zápornú vetu 
- poznať pravidelné e 
nepravidelné slovesá 

- zvládol SZ, 
- vedel Jednoduchý minulý 
čas kladnú a zápornú vetu 
- poznal pravidelné e 
nepravidelné slovesá 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Two leaders 3 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať pravidelné a 
nepravidelné slovesá 

- zvládol SZ, 
- poznal pravidelné a 
nepravidelné slovesá 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Communication workshop 

• A biography 

1 
 - napísať referát o známej 

osobnosti 
- napísal referát o známej 
osobnosti Konverzácia Ústne skúšanie  

6. Telling stories  10 SJL     

• Big cats 3 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť „áno / nie „ otázky 
- zvládol SZ, 
- tvoril „áno / nie „ otázky Ústne  skúšanie 

Písomné 
Ústne odpovede  
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- tvoriť otázky s opytovacím 
zámenom 

- tvoril otázky s opytovacím 
zámenom 

skúšanie 

• A love story 3 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať a správne použiť  
„Multi-part slovesá“ 

- zvládol SZ, 
- poznal a správne použil  
„Multi-part slovesá“ 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Communication workshop 

• A ghost story 

1 
 - opísať krátky strašidelný 

príbeh 
- opísal krátky strašidelný 
príbeh Konverzácia Ústne skúšanie  

• Cultural corner 2 

• Historical Britain 

1 
 - napísať krátku históriu o 

Slovensku 
- napísal krátku históriu o 
Slovensku Konverzácia Ústne odpovede, 

Projekt 

• Review  5 and 6 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 3 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste  
- použil získané vedomosti 
v teste   Písomné 

skúšanie 
Test 

          Opakovanie 2 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

• Opakovanie 12 – 16  1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

• Opakovanie 1 – 6  1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

• Záverečné hodnotenie 1 
 - vedieť využiť vedomosti v 

praxi 
 

  

                   Spolu 99 
   

  
 

Všeobecné pokyny hodnotenia:   
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom 
teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi 
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 
Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka. 
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TRETÍ ROČNÍK: 

Stratégia vyu čovania           

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

 Zdravý životný štýl-Healthy living 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Motivačné rozprávanie 
 

Frontálna výučba 
Frontálna Ai 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

                Šport-Sport 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

               Prázdniny-Holidays 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

              Kultúra-Cultures 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

              Imidž -Image 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou,s prac.zošitmi,,s 
PC 

 Slávne osobnosti-Celebrities 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

lDobrovoľníci-Volunteers 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická technika  Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Zdravý životný štýl-
Healthy living 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
noviny 

Šport-Sport 
Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
noviny 
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prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

Prázdniny-Holidays 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
noviny 

      Kultúra-Cultures 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa, 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
film 

      Imidž-Image 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy,prac.listy 

Internet  
časopisy 
 

Slávne osobnosti-
Celebrities 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
film 

Dobrovoľníci-
Volunteers 

Michael Harris, David Mower :  
New Opportunities, Elementary 

PC 
Tabuľa 
CD 
prehrávač,interaktívna 
tabuľa 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
film 
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu: Anglický jazyk (2.cudzí jazyk) 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
 
Úvodná hodina 
Zopakovanie vedomostí  

 
3 

 
 
 

    

 
1Zdravý životný štýl- Healthy living 

      7 ETV, EKL,TV 
 

    

• Jedlo na zamyslenie-Food for 
thought 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- rozoznať počítateľné 
a nepočítateľné podstatné 
mená 

- zvládol SZ, 
- rozoznal počítateľné 
a nepočítateľné podstatné 
mená 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Buď fit!- Keep fit 3 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať prídavné mená a ich 
opačný význam 

- zvládol SZ, 
- poznal prídavné mená 
a ich význam 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Konverzácia-Communication 
Workshop 

• Prehľad-A survey 

1 
  

- správne použiť a rozoznať 
but/however 
 

 
- správne použil  a rozoznal 
but/however 
 

Konverzácia Ústne skúšanie  

2. Šport- Sport  11 
            TV     

• Bláznivé športy-Crazy sports 3 
 - zvládnuť SZ, 

-správne použiť a rozoznať 
can,,have to a ich zápory 

- zvládol SZ, 
- správne použil a rozoznal 
can,have to a ich zápory 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Šport vo Veľkej Británii-Sport 
in the UK 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť príslovky z prídavných 
mien 

- zvládol SZ, 
- tvoril príslovky 
z prídavných mien 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Konverzácia-Communication 
Workshop 

• Opis športu-A description of a 
sport 

1 
   

- vedieť opísať pravidlá 
športovej hry 

 
-vedel opísať pravidlá 
športovej hry 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Jazykové okienko-Language 
Problem Solving 

2 
  

- správne použiť opytovacie 
zámená-

 
- správne použil opytovacie 
zámená-what,who,where...-

Ústne 
skúšanie,Písomn
é skúšanie 

Ústne odpovede, 
Projekt 
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what,who,where...,správne 
použiť a rozoznať How 
much,how many... 

správne použil a rozoznal 
How much,how many...            

• Opakovanie 7 and 8-Review 7 
and 8 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 4-Test 4 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 

3. Prázdniny- Holidays  7 
          SJL,ETV     

• Fantastický čas!-A Fantasti c 
time! 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť 
prít.priebeh.čas,správne 
použiť a rozoznať kladnú 
a zápornú vetu 

- zvládol SZ, 
- vedel 
prít.priebeh.čas,správne 
použil a rozoznal kladnú 
a zápornú vetu 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Hrozný čas!A Horrible time! 3 
 - zvládnuť SZ, 

- napísať krátky prázdninový 
príbeh 

- zvládol SZ, 
- napísal krátky prázdninový 
príbeh 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

        .      Písanie-Communication 
Workshop 

• Pohľadnica z prázdnin-A 
holiday postcard 

1 
  

- napísať pohľadnicu  
 

 
- napísal pohľadnicu  
 

Konverzácia Ústne skúšanie  

4.Kultúra -Cultures  
10 

   
SJL,ETV,DEJ,GEO 

    

• Hudba z Mali-Mali music 3 
 - zvládnuť SZ, 

- správne použiť a rozoznať 
prítomný priebeh.a 
jednod.čas-správne použiť 
predložky at,from,in,on,to 

-zvládol SZ, 
- správne použil a rozoznal 
prítomný 
priebeh.a.jednod.čas-
správne použil predložky 
at,from,in,on,to 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Život vo Veľkej Británii-Life in 
the UK 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť sa zorientovať v texte 
a vyjadriť svoj názor 
 

- zvládol SZ, 
- vedel sa zorientovať v texte 
a vyjadril svoj názor 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Konverzácia,písanie-
Communication workshop 

Rezervácia izby e-mailom-An 
email reservation 

1 
 - vedieť rezervovať izbu e-

mailom,viesť situačný dialog 
- vedel rezervovať izbu e-
mailom,viedol situačný 
dialog 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Kultúra 3-Cultural Corner 3 1 
 -napísať referát o Veľkej 

Británii 
- napísal referát o Veľkej 
Británii Konverzácia Ústne 

odpovede,projekt 
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• Opakovanie  9 and 10-Review 
9 and 10 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 5-Test 5 1 
  

- použiť získané vedomosti v 
teste 

 
- použil získané vedomosti v 
teste 

Písomné 
skúšanie 

Test 

 

 

5.Imidž-Image 7 
         ETV,ON     

• Dobre vyzerať-Looking good 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť stupňovať prídavné 
mená,použiť prac.listy 

- zvládnuť SZ, 
- vedel stupňovať prídavné 
mená,použil prac.listy 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Zovňajšok-Appearance 3 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť podstatné mená 
z prídavných mien 

- zvládol SZ, 
- tvoril podstatné mená 
z prídavných mien 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

              KonverzáciaCommunication 
workshop 

• Poznámka-A notice 

1 
 - viesť situačný dialog - viedol situačný dialog 

Konverzácia Ústne skúšanie  

6. Slávne osobnosti -Celebrities  10 ETV,EST     

• Hollywoodské osobnosti-
Hollywood Greats 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť stupňovať prídavné 
mená  jednod,viacslabičné a 
nepravidelné 

-zvládol SZ,vedel stupňovať 
prídavné mená 
jednod,viacslabičné a 
nepravidelné                                

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Vidieť filmovú hviezdu-Star 
watching 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť utvoriť prídavné 
mená od podstatných mien“ 

- zvládnuť SZ, 
- vedel utvoriť prídavné 
mená od podstatných mien 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

• Konverzácia-Communication 
Workshop 

1 
 - napísať životopis - napísal životopis 

Ústne odpovede Ústne skúšanie  

• Jazykové okienko-Language 
Problem Solving 

1 
 - vedieť používať 

everything,someone,frázy-
there is,there are 

- vedel použiť 
everything,someone,frázy-
there is,there are 

Písomné 
odpovede 

Písomné 
skúšanie 

• Opakovanie 11 and 12-
Review 11 and 12 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 3-Test 3 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste  
- použil získané vedomosti 
v teste   Písomné 

skúšanie 
Test 
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7. Dobrovo ľníci -Volunteers  
7 

ETV,OBN,SJL,EK      

• Dobrovoľnícka práca-
Voluntary work 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť budúci čas pomocou  
to be going to,vedieť použiť 
predložku for 

- zvládol SZ, 
- tvoril budúci čas pomocou 
to be going to,vedel použiť 
predložku for 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

• Finančná zbierka-Raising 
Money 

3 
 - zvládnuť SZ, 

-zvládnuť ustálené slovné 
spojenia,vedieť viesť 
telefónny rozhovor,zopakovať 
číslovky 

- zvládol SZ, 
- zvládol ustálené slovné 
spojenia,vedel viesť 
telefónny 
rozhovor,zopakoval číslovky 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 

• Konverzácia-Communication 
Workshop 

 

1 
 - pripraviť školskú charitatívnu 

akciu 
- pripravil školskú 
charitatívnu akciu Konverzácia Ústne skúšanie  

       Opakovanie - Review  4 
    

  

• Opakovanie 1-4-Review 1--4 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Opakovanie  5-8-Review 5-8 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Opakovanie  9-13-Review 9-
13 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

  
   

 Ústne odpovede  

• Záverečné opakovanie 1 
 - viesť situačný dialóg    

Konverzácia 
 

         Spolu 66 
   

 
 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia:   
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom 
teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi 
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 
Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka. 
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Štvrtý ro čník: 

Stratégia vyu čovania           

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

 
 

Healthy living Zdravo ži ť 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, exkurzia  

 
 

Sport Šport  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
 

Holidays Prázdniny  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, exkurzia 

 
 

Cultures Kultúra  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
 

Image Výzor  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická -  riešenie úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
 

Celebrities Osobnosti  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
 

Volunteers Dobrovo ľníci  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna –  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia 

 
 

Shopping Nakupovanie 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  
 
Názov tematického  celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
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Healthy living Zdravo ži ť Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, exkurzia  

 
 

Sport Šport  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
 

Holidays Prázdniny  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, exkurzia 

 
 

Cultures Kultúra  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
 

Image Výzor  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická -  riešenie úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
 

Celebrities Osobnosti  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, slovníkom 

 
 

Volunteers Dobrovo ľníci  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna –  rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia 

 
 

Shopping Nakupovanie 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Rozpis učiva predmetu: Anglický jazyk  (2.cudzí jazyk) 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
 

Úvodná hodina 
Zistenie úrovne vedomostí  

 
3 

     

7. Healthy living Zdravo ži ť 
6 

ETV, EKL, TV      

• Food for thought Jedlo na 
zamylenie  

3 
 - zvládnuť SZ, 

- rozoznať počitateľné 
a nepočitatelné podstatné 
mená 

- zvládol SZ, 
- rozoznal počitateľné 
a nepočitatelné podstatné 
mená 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

• Keep fit Buď fit 2 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať prídavné mená 
a ich opačný význam 

- zvládol SZ, 
- poznal prídavné mená 
a ich opačný význam 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• A survey Prieskum 

1 
 - správne použiť a rozoznať 

„but / however“ 
- správne použil a rozoznal 
„but / however“ Konverzácia Ústne skúšanie  

8. Sport Šport  8 
TV     

• Crazy sports Bláznivé 
športy 

2 
 - zvládnuť SZ, 

- správne použiť a rozoznať 
„can / have to / a ich zápory 
 

- zvládol SZ, 
- správne použil 
a rozoznal„can / have to / 
a ich zápory 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Sport in the UK Šport v VB 2 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť príslovky 
z prídavných mien  

- zvládol SZ, 
- tvoril príslovky 
z prídavných mien  

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• A description of a sport 
Opis športu 

1 
 - vedieť opísať pravidlá 

športovej hry 
- vedel opísať pravidlá 
športovej hry Konverzácia Ústne skúšanie  
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• Language Problem Solving 
Riešenie jazykového 
problému  

1 
 - správne použiť opytovacie 

zámená 
What, Who, Where ... 
-správne použiť a rozoznať 
„ How much / Mow many „ 

- správne použil opytovacie 
zámená 
What, Who, Where ... 
-správne použil a rozoznal 
„ How much / Mow many „ 

  

 

• Review  7 and 8 
Opakovanie 7 a 8 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 4 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti v 
teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 
 

9. Holidays Prázdniny  5 
SJL, ETV     

• A Fantastic time ! 
Fantastický čas ! 2 

 - zvládnuť SZ, 
- vedieť prítomný 
priebehový čas- správne 
použiť a rozoznať kladnú 
a zápornú vetu 

- zvládnol SZ, 
- vediel prítomný priebehový 
čas- správne použil 
a rozoznal kladnú a zápornú 
vetu 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• A Horrible time ! Hrozný 
čas ! 2 

 - zvládnuť SZ, 
- napísať krátky prázdninový  
príbeh 

- zvládol SZ, 
- napísal krátky prázdninový  
príbeh 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 
• Communication workshop 

Komunikácia 
• A Holiday postcard 

Podľadnica z prázdnin 

1 
 - napísať pohľadnicu - napísal pohľadnicu 

Konverzácia Ústne skúšanie  

 
10. Cultures Kultúra  8 

SJL, ETV, DEJ     

 
• Mali music Hudba z Mali 2 

 - zvládnuť SZ, 
- správne použiť a rozoznať 
prítomný priebehový 
a jednoduchý čas 
- správne použiť predložky „ 
at, from, in, on, to „ 

- zvládol SZ, 
- správne použil a rozoznal 
prítomný priebehový 
a jednoduchý čas 
- správne použil predložky „ 
at, from, in, on, to „ 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Life in the UK Život vo VB 
2 

 - zvládnuť SZ, 
- vedieť sa zorientovať 
v texte a vyjadriť svoj názor 

- zvládol SZ, 
- vedel sa zorientovať 
v texte a vyjadril svoj názor 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• An email reservation 
Rezervácia cez e-mail 

1 
 - vedieť rezervovať izbu e- 

mailom  
- viesť situačný dialóg   

- vedel rezervovať izbu e- 
mailom  
- viedol situačný dialóg   

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Cultural corner 3  Kultúrny 1 
 - napísať referát o Veľkej 

Británii 
- napísal referát o Veľkej 
Británii Konverzácia Ústne odpovede, 
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kútik 3 
 

  Projekt 

• Review  9 and 10 
Opakovanie 9 a 10 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 5 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 
11. Image Výzor  6 

ETV, ON     

 
• Looking good Dobre 

vyzerať 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť stupňovať prídavné 
mená 

- zvládol SZ, 
- vedel stupňovať prídavné 
mená 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Appearance  Vzhľad 
2 

 - zvládnuť SZ, 
- tvoriť podstatné mená 
z prídavných mien 

- zvládol SZ, 
- tvoril podstatné mená 
z prídavných mien 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication workshop 
Komunikácia 

• A Notice Správa 

1 
 - viesť situačný dialóg   - viedol situačný dialóg   

Konverzácia Ústne skúšanie  

 
 

12. Celebrities Osobnosti  
7 ETV, EST  

 
    

• Hollywood Greats Hviezdy 
a hity Hollywoodu 

2 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť stupňovať prídavné 
mená jednoduché, 
viacslabičné a nepravidelné 
 

- zvládol SZ, 
-  vedel stup ňovať 
prídavné mená 
jednoduché, viacslabi čné 
a nepravidelné 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Star Watching Sledovanie 
hviezdy 

1 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť utvoriť prídavné 
mená od podstatných mien 

- zvládol SZ, 
- vedel utvoriť prídavné 
mená od podstatných mien 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication Workshop 
Komunikácia 

 

1 
  

- napísať životopis 
 

 
- napísal životopis Ústne odpovede 

 

Ústne skúšanie 

• Language Problem Solving 
Riešenie jazykového 
problému 

 

1 
 - vedieť  používať 

everything, someone 
 frázy there is, there are 
 

- vedel  používa ť 
everything, someone, 
frázy there is, there are 
 

Písomné 
skúšanie 

 

 

• Review 11 a 12 
Opakovanie 11 a 12 

1 
 - použiť získané vedomosti 

na konkrétne cvičenia 
- použil získané 
vedomosti na konkrétne 
cvi čenia 

Písomné 
skúšanie 
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• Test 1 
 - použiť vedomosti v teste - použil vedomosti v test e 

Test Písomné skúšanie 

13. Volunteers Dobrovo ľníci 6 
ETV, OBN, SJL, EK      

• Voluntary Work 
Dodrovoľnícka práca 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť budúci čas pomocou 
to be going to 
- vedieť použiť predložku for 

- zvládol SZ, 
-  tvoril budúci čas pomocou 
to be going to 
- vedel použiť predložku for 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Raising Money Získavanie 
peňazí 

2 
 - zvládnuť SZ, 

- zvládnuť ustálené slovné 
spojenia 
- vedieť viesť telefónny 
rozhovor, zopakovať 
číslovky  

- zvládol SZ, 
- zvládol ustálené slovné 
spojenia 
- vedel viesť telefónny 
rozhovor, zopakoval 
číslovky 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Communication Workshop 
Komunikácia 

1 
 - pripraviť školskú 

charitatívnu akciu 
pripravil školskú charitatívnu 
akciu Konverzácia Ústne skúšanie  

14. Shopping Nakupovanie  7 
EST, EK      

• Joke and Party Shops 
Obchody s vtipnými vecami  
na večierky 

2 
 - zvládnuť SZ, 

- osvojiť si tvorbu budúceho 
času, klad a zápor 

- zvládol SZ, 
- osvojil si tvorbu budúceho 
času, klad a zápor 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Real or Virtual Shopping  
Reálne alebo virtuálne 
nakupovanie 

2 
 - zvládnuť SZ, 

- zvládnuť tvorbu množného 
čísla podstatných mien 
- porozumieť posluchu 

- zvládol SZ, 
- zvládol tvorbu množného 
čísla podstatných mien 
- porozumel posluchu 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Culture Corner Kultúrny 
kútik  

 

1 
 - oboznámiť sa s trhmi v 

Londýne 
 

- oboznámil sa s trhmi v 
Londýne 
 

Konverzácia Ústne skúšanie 

• Review 13 a 14 
Opakovanie 13 a 14 

 

1 
 - vedie ť  použi ť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvi čeniach  
 

- vedel  použi ť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvi čeniach  
 

  

• Test 1 
 - použiť vedomosti v teste - použil vedomosti v teste 

Test  
Opakovanie  

4 
     

• Opakovanie 

        modulov 7 - 9 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Opakovanie  

        modulov 10 - 14 

1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  
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• Záverečné hodnotenie 1 
 - viesť situačný dialóg    

Konverzácia 
 

• Hurá prázdniny 1 
 - viesť situačný dialóg    

Konverzácia 
 

Spolu  60 
   

  
.
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Názov predmetu Nemecký jazyk / 1. cudzí jazyk 
Časový rozsah výu čby 1., 2. roč.-3 hodiny týždenne, spolu 99 vyuč. hodín 

3. roč.- 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyuč.  hodín 
4. roč.- 3 hodiny, spolu 90 vyuč. hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,  3650 6 staviteľstvo 
3692 M geodézia, kartografia a kataster,  
3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  Nemecký jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet nemecký jazyk v študijnom odbore 36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia svojím obsahom nadväzuje na 
učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 
a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete sú zamerané na bežné 
komunikatívne situácie v rámci tematických okruhov. Učivo v  jazykovej  oblasti je zamerané na slovnú zásobu 
včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané gramatické, morfologické 
a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali základné komunikačné spôsobilosti, osvojili si  teoretické vedomosti 
a zručnosti  v jazykovej a pragmatickej oblasti a mohli ich využiť v bežnej komunikácii. Preto sme pri výbere učiva 
prihliadali na rovnomerné zastúpenie všetkých obsahových štandardov : počúvanie s porozumením, čítanie 
s porozumením, písomný prejav a ústny prejav. 

Počúvanie s porozumením rozvíja receptívne sluchové spôsobilosti založené na počúvaní s porozumením 
monologických a dialogických prejavov. Poskytuje žiakom spôsobilosti so zreteľom na čítanie a prácu so 
všeobecným a odborným textom.  Žiaci si osvoja produktívne ústne rečové spôsobilosti a naučia sa rozprávať 
o jednoduchých tematických situáciách. Získajú produktívne písomné spôsobilosti pri spracovaní textu v podobe 
rôznych anotácií, výpiskov, popisov, a pod. Žiak sa v prejave  prednášanom v cudzom jazyku štandardnou 
a zreteľnou výslovnosťou globálne učí rozumieť vypočutej správe, chápať  témy, hlavné myšlienky, základné 
informácie, učí sa rozlíšiť špecifické informácie a dôležité detaily. 

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

Písomný prejav  rozvíja produktívne rečové schopnosti žiaka. Žiaci sa naučia ústne a písomne vyjadrovať  
vzhľadom k stanoveným témam, formulovať v cudzom jazyku svoje osobné údaje, popísať domov, voľný čas, jedlo 
a nápoje, cestovanie, každodenný život, a pod. Žiaci získajú a poskytujú informácie v osobnej oblasti 
(nakupovanie, cestovanie, organizovanie voľného času, získavanie informácií, štylizovanie osobného listu, písanie 
blahoželaní, a pod.). Vzdelávanie poskytne vedomosti a zručnosti v oblasti jazykovej funkcie – otvorenie 
a ukončenie komunikácie, pozdravy, prosby, žiadosti, poďakovania, vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu, 
odmietnutie, sklamanie, nádej, obavy, prejav radosti a pod. V písomnom prejave žiak vie zrozumiteľne, v súlade 
s pravopisnými normami a štylisticky vhodne sformulovať vlastné myšlienky a názory, vyplniť dotazníky a úradné 
formuláre, napísať pozdrav, blahoželanie, želanie a odpoveď naň, pozvanie (oznámenie) a odpoveď naň, list 
súkromný a odpoveď naň, opis  osoby, predmetu, miesta,  činnosti, situácie, reprodukovať prečítaný alebo 
vypočutý autentický text (oznam, rozprávanie, opis a pod.), používať kompenzačné vyjadrovanie.  

Ústny prejav rozvíja produktívne rečové schopnosti žiaka. Žiak vie jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane 
situácii reagovať v bežných životných situáciách, vyjadriť vlastné názory a myšlienky, začať, udržiavať a ukončiť 
rozhovor, telefonický rozhovor, požiadať partnera o vysvetlenie, opísať osobu, predmet, miesto,  činnosť, situáciu, 
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rozprávať dej v rámci určených tém, predniesť správu na určenú alebo zvolenú tému, predniesť naspamäť naučený 
text (báseň, pieseň).   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania jazyka majú stimulovať rozvoj komunikatívnych zručností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako 
aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolupracovať a tvoriť vedený a motivovaný učiteľom, ktorý ho 
povzbudzuje a podporuje k jeho  čo najlepším výkonom v rámci štúdia. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
pomáhajú rozvoju samostatnosti žiaka, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy a využívať informačné technológie. 
Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, 
prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva 
jednotlivých tematických celkov,  ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky v rámci medzipredmetových vzťahov.  

Ciele vyu čovacieho predmetu 
 
Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk v študijnom odbore 36 Stavebníctvo, geodézia , kartografia je : 
 
 - v oblasti jazykovej poznať a používať slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických 
okruhov, vybrané gramatické, morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie 
a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,  
 -  poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka  
 -  v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach vyjadrovať vhodným 
spôsobom svoj úmysel,  
 - prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu 
všeobecného alebo odborného charakteru,  
 - zvládnuť špecifickú terminológiu svojho študijného odboru  
 - zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, 
anketa),  
 - uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie,  
 - vhodne reagovať na podnety, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné informačné 
zdroje,  
 - vedieť komunikovať v  bežných situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v danej 
jazykovej oblasti 
- poznať a používať odbornú slovnú zásobu 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo)  
 vyjadriť a formulovať vlastný názor  
 správne interpretovať získané informácie. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 
 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví  
 hľadať, navrhovať a používať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému,  

  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
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PRVÝ ROČNÍK 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Nemčina je medzinárodná ! Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia  

Ja a môj svet Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 
 

Zaujímavo a zábavne 
 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

Fit a cool Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

Doma  a na ceste Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Nemčina je 
medzinárodná ! 

Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
pracovné zošity 
PZ - SPORT, 
PZ – STUD, PZ 
- FAM 

Internet  
časopisy 
 

Ja a môj svet Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné zošity 
PZ - SPORT, 

Internet  
časopisy 
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PZ – STUD 
Zaujímavo a zábavne 
 
 
 

Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné zošity  
PZ – STUD 

Internet  
časopisy 
 

Fit a cool Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné zošity 
PZ - SOZ 

Internet  
časopisy 
 

Doma  a na ceste Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné listy 

Internet  
Časopisy, 
Prezentácia 
Bauwesen, 
Prezentacia 
Berlin, 
metodicky_list- 
Predložky s 3. a 
4. pádom  
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ROČNÍK: PRVÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK – 1.cudzí jazyk 3 hodi ny týždenne, spolu 99 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Nemčina je medzinárodná ! 
 

 
18 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Ahoj ! 

 Ahoj ! 

2  

Náuka o spoločnosti : komunikácia 

 

 

Slovenský jazyk :  slovosled 
oznamovacej a opytovacej vety  

 

 

 

 

 

Matematika : jednoduché počtové 
úkony, sčítanie, odčítanie, 
násobenie, delenie 

 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu, 
pozdravy  

 Vedieť tvoriť jednoduché 
dialógy, predstaviť sa  

 Zvládol slovnú zásobu, 
pozdravy 

 Tvoril jednoduché dialógy, 
predstavil sa 

Ústne frontálne 
skúšanie  

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

 

 Mám rád tenis ! 2 
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

záľuby 
 Vedieť rozprávať o svojich 

koníčkoch 
 Vedieť vyjadriť súhlas a 

nesúhlas 
 Ovládať čísla do 12 
 Ovládať nemeckú abecedu 
 Vedieť hláskovať 

 Zvládol slovnú zásobu, 
záľuby  

 Porozprával o svojich 
koníčkoch 

 Vedel vyjadriť súhlas a 
nesúhlas 

 Zvládol čísla do 12 
 Zvládol nemeckú abecedu 
 Vedel hláskovať 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

 

Písomná práca 

 

Zmrzlina a biológia 

 Biológia v pondelok ... 

3 
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

predmety v škole  
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

dni v týždni, mesiace 
a ročné obdobia  

 Vedieť ich používať 
s predložkami 

 Osvojiť si správnu 
výslovnosť 

 Zvládol slovnú zásobu, 
predmety v škole  

 Zvládol slovnú zásobu, dni 
v týždni, mesiace a ročné 
obdobia  

 Správne ich používal 
s predložkami 

 Osvojil si správnu 
výslovnosť 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 Zmrzlinu alebo pizzu ? 3 
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

jedlá a nápoje 
 Vedieť tvoriť dialógy 

o jedlách a nápojoch 
 Zvládnuť čísla 13-100 
 Vedieť sa opýtať na cenu 
 Osvojiť si skloňovanie 

podstatných mien 
s určitým členom 

 Zvládol slovnú zásobu, 
jedlá a nápoje 

 Tvoril dialógy o jedlách 
a nápojoch 

 Zvládol čísla 13-100 
 Vedel sa opýtať na cenu 
 Osvojil si skloňovanie 

podstatných mien 
s určitým členom  

Ústne  frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Móda a rodina 

 Módne trendy ! 

3 
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

oblečenie, farby 
 Vedieť správne používať 

podstatné mená s určitým 
a neurčitým členom 

 Vedel napísať pohľadnicu 
 Použil správny slovosled 

vo vetách 

Ústne  frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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 To dieťa je môj brat ! 3  
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

rodina 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť detaily 
 Osvojiť si privlastňovacie 

zámená 
 Zvládnuť  čísla 100-1000 

 Zvládol slovnú zásobu, 
rodina 

 Rozumel vypočutým 
dialógom 

 Rozlíšiť detaily 
 Osvojil si privlastňovacie 

zámená 
 Zvládol čísla 100-1000 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 To je dôležité ! 2  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vedieť veci pomenovať 
a jednoducho opísať 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vedel veci pomenovať 
a jednoducho opísať 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

 
Ja a môj svet  
 

18  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Záľuby 

 Mládežnícky mediálny 
kemping 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náuka o spoločnosti : človek a 
spoločnosť 
 
 

 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Osvojiť si používanie 

osobných zámen 
 Zvládnuť časovanie 

slovies  

 Opísal obrázky a rozlíšil 
dôležité detaily 

 Rozumel vypočutým 
dialógom 

 Vedel rozlíšiť dôležité 
detaily 

 Osvojil si používanie 
osobných zámen 

 Zvládol  časovanie slovies 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Hráš basketbal ? 2 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť reprodukovať 

základné informácie 
 Vedieť napísať o svojich 

koníčkoch 
 Ovládať slovosled 

oznamovacej a opytovacej 
vety  

 Tvoriť  jednoduché dialógy 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Reprodukoval základné 

informácie 
 Napísal o svojich 

koníčkoch 
 Zvládol slovosled 

oznamovacej a opytovacej 
vety 

 Tvoril jednoduché dialógy 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Práca vo dvojiciach 

 

 Manga- dievča 1 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť reprodukovať 

základné informácie 
 Vedieť vyplniť formulár 
  

 Rozumel vypočutým 
dialógom 

 Rozlíšil dôležité detaily, 
čísla 

 Zvládol čísla do 1000 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 
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 To je dôležité ! 1 
  Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť opísať svoje 
koníčky 

 Vedieť niečo potvrdiť alebo 
vyvrátiť 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Opísal svoje koníčky 
 Vedel niečo potvrdiť alebo 

vyvrátiť  

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

Kontakty 

 VIP-kvíz ! 

2 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť reprodukovať 

základné informácie 
 Osvojiť si časovanie 

slovesa „sein“ 
 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Reprodukoval základné 

informácie 
 Osvojil si časovanie 

slovesa „sein 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Môj profil 

 

2 
 Osvojiť si w-slová a 

tvorenie w-otázok 
 Vedieť vyplniť formulár 
 Zvládnuť názvy krajín 

a miestne predložky  

 Osvojil si w-slová a 
tvorenie w-otázok 

 Vyplnil formulár 
 Zvládol názvy krajín 

a miestne predložky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť seba a iných 
predstaviť 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel seba a iných 
predstaviť 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

Škola 

 Moja škola na internete 

3 IKT 
 Vedieť opísať obrázky 
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

škola 
 Tvoriť zložené slová 
 Vedieť časovať pomocné 

a nepravidelné slovesá 

 Opísal obrázky 
 Zvládol slovnú zásobu, 

škola 
 Správne tvoril zložené 

slová 
 Správne časoval pomocné 

a nepravidelné slovesá 

Ústne frontálne 
skúšanie  

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

 

 Špagetový most 1  
 Zvládnuť skloňovanie 

podstatných mien po 
určitom , neurčitom člene, 
po zápore s „kein“ a po 
privlastňovacom zámen 

 Zvládol skloňovanie 
podstatných mien po 
určitom , neurčitom člene, 
po zápore s „kein“ a po 
privlastňovacom zámen 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 

 Škola internacionálne 1  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie a doplniť ich 
  

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie a správne ich 
doplnil 

  

Ústne frontálne 
skúšanie  

 

Ústne odpovede 
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 To je dôležité ! 2  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť niekoho osloviť 
vykaním 

 Vedieť sa opýtať na 
doplňujúce informácie 

 Vedieť niečo ohodnotiť 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel niekoho osloviť 
vykaním 

 Opýtal sa  na doplňujúce 
informácie 

 Vedel niečo ohodnotiť 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

 
Zaujímavo a zábavne 
 

20  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Škola raz inak ! 

 Kedy je divadlo AG ? 

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Zvládnuť časové údaje 

 Tvoriť  dialógy s použitím 
časových údajov  

 Opísal obrázky 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Zvládol časové údaje 

 Tvoril dialógy s použitím 
časových údajov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

 

 

 Čo chceš robiť ? 

 

3 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Vedieť reprodukovať 

obsah vypočutého 
 Osvojiť si modálne slovesá 
 a slovosled vo vete 

s modálnym slovesom 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Rozumel vypočutým 

dialógom 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Reprodukoval obsah 

vypočutého 
 Osvojil si modálne slovesá 
 a slovosled vo vete 

s modálnym slovesom 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Letná škola  

 

1 
  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Doplniť základné 

informácie 

  
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Doplnil základné 

informácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 2 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť vyjadriť želanie, 
pochybnosť, schopnosť 

 Vedieť si dohodnúť 
stretnutie 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vyjadril želanie, 
pochybnosť, schopnosť 

 Vedel si dohodnúť 
stretnutie 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 
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Voľný čas 

 Týždeň mládeže 

 

2 
 
 
 

 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Osvojiť si používanie 

miestnych a časových 
predložiek 

 Opísal obrázok 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Rozumel vypočutým 

dialógom 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Osvojil si používanie 

miestnych a časových 
predložiek 

  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Domáce úlohy : Nie ! 

 Kino ? Áno ! 

 

2 Slovenský jazyk : písanie správy 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť doplniť chýbajúce 

informácie 
 Vedieť používať slová 

vyjadrujúce opakovanie 
 Napísať správu 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Doplnil chýbajúce 

informácie 
 Správne použil slová 

vyjadrujúce opakovanie 
 Napísal správu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Park voľného času 1  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť doplniť chýbajúce 

informácie 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Doplnil chýbajúce 

informácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť vyjadriť radosť 
a ľútosť 

 Vedieť vyjadriť opakovanie 
deja 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel vyjadriť radosť 
a ľútosť 

 Vedel vyjadriť opakovanie 
deja 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

Oslavy 

 Srdečné blahoželanie 
k narodeninám ! 

2  

 

Slovenský jazyk : blahoželanie 

 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Doplniť chýbajúce 

informácie 
 Osvojiť si osobné zámená 

v akuzatíve 
 Tvoriť  jednoduché dialógy 

 Opísal obrázky 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Doplnil chýbajúce 

informácie 
 Osvojil si osobné zámená 

v akuzatíve 
 Tvoril  jednoduché dialógy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

 A po párty ? Upratať !!! 2  
 Vedieť opísať obrázky 
 Osvojiť si časovanie 

slovies s odlúčiteľnou 
predponou 

 Opísal obrázky 
 Osvojil si časovanie 

slovies s odlúčiteľnou 
predponou 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Môj album na internete 1  
 Opísať fotky 
 Osvojiť si tvorenie 

radových čísloviek 
 Vedieť vyjadriť dátum 

 Opísal fotky 
 Osvojil si tvorenie 

radových čísloviek 
 Vedel vyjadriť dátum 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť zablahoželať 
priateľovi 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel zablahoželať 
priateľovi 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

 
Fit a cool 
 

20  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Jedlá a nápoje 

 Projekt raňajok 

 

3 
 
 
Etická výchova : etiketa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk :umelecký 
prednes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náuka o spoločnosti : človek a 
spoločnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
Rozumieť čítanému textu 

 Rozlíšiť v texte základné 
informácie 

 Správne používať modálne 
slovesá 

 Osvojiť si akuzatív záporu 
„kein“  

 Vedieť stupňovať príslovku 
gern 

 Zvládol slovnú zásobu 
Rozumel čítanému textu 

 Rozlíšil v texte základné 
informácie 

 Správne používal modálne 
slovesá 

 Osvojil si akuzatív záporu 
„kein“  

 Správne  stupňoval 
príslovku gern 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 

 

 Lokály 

 

3 
 Zvládnuť slovnú zásobu 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Tvoriť  jednoduché dialógy 

 Zvládol slovnú zásobu 
 Rozumel vypočutým 

dialógom 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Tvoril  jednoduché dialógy 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Nech žije toustový chlieb 
! 

 To je dôležité ! 

1 
 Rozumieť čítanému textu 
 Predniesť naspamäť 

báseň 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť si objednať v 
reštaurácii 

 Porozumel čítanému textu 
 Predniesol naspamäť 

báseň 
 Zvládol slovnú zásobu 

a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel si objednať v 
reštaurácii 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Nakupovanie 

 Háby, obchody a 
vreckové 

 

3  Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť čítanému textu  
 Rozlíšiť dôležité detaily 
 Osvojiť si skloňovanie 

osobných zámen v datíve 

 Opísal obrázky 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Osvojil si skloňovanie 

osobných zámen v datíve 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Potulka po obchodoch 3 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

informácie a doplniť 
chýbajúce informácie 

 Osvojiť si opytovacie 
zámeno welch- 

 Tvoriť dialógy 

 Rozumel vypočutým 
dialógom 

 Rozlíšil dôležité informácie 
a doplnil chýbajúce 
informácie 

 Osvojil si opytovacie 
zámeno welch- 

 Tvoril dialógy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 
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 Typy nakupujúcich 

 To je dôležité ! 

1 
 
 
 
 
 
 

 Rozumieť čítanému textu 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť vyjadriť potrebu 
 

 Rozumel čítanému textu 
 Zvládol slovnú zásobu 

a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel vyjadriť potrebu 
 

Písomné skúšanie 
 

 

Didaktický test 

 

Zosta ť zdravý 

 Florian je chorý 

2  
 Zvládnuť slovnú zásobu, 
časti ľudského tela 

 Rozumieť čítanému textu 
 Osvojiť si časovanie 

slovies so zmenou 
kmeňovej samohlásky 

 Zvládol slovnú zásobu, 
časti ľudského tela 

 Rozumel čítanému textu 
 Osvojil si časovanie 

slovies so zmenou 
kmeňovej samohlásky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Skupinová práca 

 Lekár v rádiu 2  
 Rozumieť posluchu 
 Osvojiť si rozkazovací 

spôsob 
 Správne používať rozkaz 

 Rozumel posluchu 
 Osvojil si rozkazovací 

spôsob 
 Správne používal rozkaz 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Zábava a zdravie 1 Náuka o spoločnosti : zdravý 
životný štýl 

 Vedieť rozprávať o svojom 
zdraví 

 Rozprával o svojom zdraví 
Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť rozprávať 
o pocitoch 

 Vedieť poradiť 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel rozprávať o pocitoch 
 Vedel poradiť 

Písomné skúšanie 
 

 

Didaktický test 

 

 
Doma  a na ceste  
 

23  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Doma 

 Len toto mám ! 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náuka o spoločnosti : človek a 
spoločnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vedieť opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Osvojiť si genitív mien 
 Opísať izbu  

 Opísal obrázky  
 Rozumel čítanému textu 
 Osvojil si genitív mien 
 Opísal izbu 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Tu sa mám dobre ! 3 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť opísať miestnosti v  

byte alebo dome, triedu 
 Osvojiť si používanie 

spojky deshalb 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Opísal miestnosti v  byte 

alebo dome, triedu 
 Osvojil si používanie 

spojky deshalb 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 

 Domov je ... 2 
 Napísať o svojom domove 

 

 Napísal o svojom domove 
Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 

 To je dôležité ! 1 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť opísať miestnosť, 
dom 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Opísal miestnosť, dom 

Písomné skúšanie 
 

 

Didaktický test 
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Všedný de ň 

 Si v strese ? 

3 
 
 
 
 
 

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť reprodukovať 

základné informácie 
 Zvládnuť slovnú zásobu 
 Tvoriť dialógy s termínmi 

 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Reprodukoval základné 

informácie 
 Zvládol slovnú zásobu 
 Tvoril dialógy s termínmi 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 

 To nesmieš ! 2 
Etická výchova : etiketa  Rozumieť posluchu 

 Vedieť rozprávať o tom, čo 
sa smie a čo nie 

 Rozumel posluchu 
 Vedel rozprávať o tom, čo 

sa smie a čo nie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 Žiť inak 2  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť reprodukovať 

základné informácie 
  

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Reprodukoval základné 

informácie 
  

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 To je dôležité ! 2  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť rozprávať o bývaní 
 Vedieť vyjadriť prosbu a 

požiadavku 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel rozprávať o bývaní 
 Vedel vyjadriť prosbu a 

požiadavku 

Písomné skúšanie 
 

 

Didaktický test 

 

Berlín 

 Mám rád Berlín 

2  
 Vedieť opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Osvojiť si predložky 

s datívom a akuzatívom 
 Doplniť informácie 

z posluchu 
 Vytvoriť koláž o Berlíne 

 Opísal obrázky  
 Rozumel čítanému textu 
 Osvojil si predložky 

s datívom a akuzatívom 
 Doplnil informácie 

z posluchu 
 Vytvoril koláž o Berlíne 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Samostatná práca 

 Orientácia v Berlíne 2  
 Vedieť sa opýtať na cestu 

a opísať ju 
 Osvojiť si miestne 

predložky 
 Ovládať slovnú zásobu, 

dopravné prostriedky 

 Vedel sa opýtať na cestu 
a opísal ju 

 Osvojiť si miestne 
predložky 

 Zvládol slovnú zásobu, 
dopravné prostriedky 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť sa opýtať na cestu 
a opísať ju, opísať miesto 
a smer 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel sa opýtať na cestu 
a opísal ju, opísal miesto a 
smer 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 
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DRUHÝ ROČNÍK 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia  

 
Včera a zajtra 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Opakovanie Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

 
Včera a zajtra 

Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné listy, 

Internet  
časopisy, 
metodický_list- 
Perfektum, 
metodicky_list- 
Predložky s 3. 
pádom, 
metodicky_list- 
Predložky so 4. 
pádom 

Zvedavo Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 2, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné zošity 
PZ - SOZ, PZ – 
SPORT 

Internet  
časopisy 
metodicky_list- 
Perfektum 
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Clever Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 2, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné zošity 
PZ - STUD, PZ 
– SIT 

Internet  
časopisy 
 

Aktívne Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 2, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné zošity 
PZ – MASS, PZ 
- SIT 

Internet  
časopisy 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK – 1.cudzí jazyk 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Opakovanie  
3  

    

 Opakovanie gramatiky 
a slovnej zásoby z 1. 
ročníka 

  

Slovenský jazyk : základy 
gramatiky  

 
 zopakovať gramatické javy 

a slovnú zásobu 
 Využiť získané základné 

vedomosti v praxi, 
v komunikácii a v 
cvičeniach 

 
 zopakoval si gramatické 

javy a slovnú zásobu 
 Využil získané základné 

vedomosti v praxi, 
v komunikácii a v 
cvičeniach 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

 

Skupinová práca 

 
Včera a zajtra 

  

24  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
  

V zahrani čí 

 Kde si bol ? 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Vedieť opísať obrázky 
a rozlíšiť dôležité detaily 

 Vedieť rozpoznať prítomný 
a minulý čas, préteritum 

 Osvojiť si préteritum 
pomocných slovies 
a perfektum pravidelných 
slovies 

Vedieť rozprávať o  minulosti 

 Opísal obrázky a rozlíšil 
dôležité detaily 

 Rozpoznal prítomný 
a minulý čas, préteritum 

 Osvojil si préteritum 
pomocných slovies 
a perfektum pravidelných 
slovies 

 Rozprával o minulosti 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Darčeky z Nemecka 3 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť používať minulý 
čas 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Správne použil minulý čas 
  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť opísať minulosť 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Opísal minulosť 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

Perspektívy 

 Školská prax ! 

3  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Osvojiť si predložky 

s datívom 
 Osvojiť si používanie 

spojok a ich vplyv na  
slovosled 

 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Osvojil si predložky 

s datívom, s akuzatívom 
 Osvojil si používanie 

spojok a ich vplyv na 
slovosled 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Práca vo dvojiciach 
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 Casting 

 Letné brigády 

2  
 Vedieť opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Vedieť reprodukovať 

obsah vypočutého 
 Osvojiť si predložky  s 

akuzatívom 

 Opísal obrázky  
 Rozumel čítanému textu 
 Rozumel vypočutým 

dialógom 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Reprodukoval obsah 

vypočutého 
 Osvojil si predložky s 

akuzatívom 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

 To je dôležité ! 2  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť používať minulý 
čas 

 Vedieť zostaviť 
jednoduchý text v minulom 
čase 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Správne použil minulý čas 
 Zostavil jednoduchý text 

v minulom čase 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

Didaktický test 

 

Prázdniny 

 Šťastnú cestu ! 

3 Slovenský jazyk : písanie 
pozdravu 

 Rozumieť vypočutým 
dialógom 

 Vedieť rozlíšiť dôležité 
detaily 

 Opísať miesta dovolenky 
 Opísať počasie 
 Vedieť napísať pozdrav 

z prázdnin, dovolenky 

 Rozumel vypočutým 
dialógom 

 Rozlíšil dôležité detaily 
 Opísal miesta dovolenky 
 Opísal počasie 
 Napísal pozdrav 

z prázdnin, dovolenky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

 Prázdniny doma 3  
 Vedieť opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Vedieť rozprávať 

o plánoch cez prázdniny 

 Opísal obrázky  
 Rozumel čítanému textu 
 Rozprával o plánoch cez 

prázdniny 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Samostatná práca 

 ABC leta 1  
 Vedieť opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

informácie a doplniť 
chýbajúce informácie 

 Opísal obrázky  
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil dôležité informácie 

a doplnil chýbajúce 
informácie 

  

 To je dôležité ! 2  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vedieť rozprávať 
o plánoch cez prázdniny 

 Vedieť napísať pozdrav 
z prázdnin, dovolenky 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

 Rozprával o plánoch cez 
prázdniny 

 Napísal pozdrav 
z prázdnin, dovolenky 

  

 
Zvedavo 
 

24  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   
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Ľudia 

 Môj priateľ je promi 

 

3 
 
 
Náuka o spoločnosti : človek a 
spoločnosť 
 
Slovenský jazyk : opis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť opísať osobu, jej 

výzor, charakter 

  

 Opísal obrázky 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Opísal osobu, jej výzor, 

charakter 

  

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

 

 

 Čo mi pristane? 

 

3 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Vedieť reprodukovať 

obsah vypočutého 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Rozumel vypočutým 

dialógom 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Reprodukoval obsah 

vypočutého 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Test-chceš byť hviezdou? 

 

1 
  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Doplniť základné 

informácie 

  
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Doplnil základné 

informácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 1 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť vyjadriť zápor s 
„nein“ a „nicht“ 

 Vedieť používať slovesá 
s datívom  a prídavné 
mená pri opise osoby 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vyjadril zápor s „nein“ a 
„nicht“ 

 Vedel používať slovesá 
s datívom  a prídavné 
mená pri opise osoby 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

Zdravie 

 Na veľtrhu zdravia 

 

3 
 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Osvojiť si používanie 

perfekta 
 

 Opísal obrázky 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Osvojil si používanie 

perfekta 
  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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 Hapčí !- Mám chrípku! 

 

3 Zdravotná výchova : Zdravý 
životný štýl 

 Rozumieť vypočutým 
dialógom 

 Vedieť rozlíšiť dôležité 
detaily 

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť doplniť chýbajúce 

informácie 
 Osvojiť si slovnú zásobu, 

týkajúcu sa zdravia, častí 
ľudského tela, chorôb 

 Rozumel vypočutým 
dialógom 

 Rozlíšil dôležité detaily 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Doplnil chýbajúce 

informácie 
 Osvojil si slovnú zásobu, 

týkajúcu sa zdravia, častí 
ľudského tela, chorôb 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Smej sa ! 2  
 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť doplniť chýbajúce 

informácie 
  

 Opísal obrázky 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Doplnil chýbajúce 

informácie 
  

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť vyjadriť minilosť 
  

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel vyjadriť minulosť 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

Šport 

 Mládež trénuje na 
Olympijské hry 

3  

 

Telesná výchova : Šport 

 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Doplniť chýbajúce 

informácie 
 Osvojiť si ďalšie slovesá v 

perfekte 
 Tvoriť  jednoduché dialógy 

 Opísal obrázky 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Doplnil chýbajúce 

informácie 
 Osvojil si ďalšie slovesá v 

perfekte 
 Tvoril  jednoduché dialógy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

 Artisti na štyroch 
kolesách 

2  
 Vedieť opísať obrázky 
 Osvojiť si perfektum 

slovies s odlúčiteľnou 
predponou 

 Opísal obrázky 
 Osvojil si perfektum 

slovies s odlúčiteľnou 
predponou 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Horúčka 1  
 Opísať fotky 
 Osvojiť si novú slovnú 

zásobu 

 Opísal fotky 
 Osvojil si novú slovnú 

zásobu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť rozprávať v 
perfekte 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel rozprávať v perfekte 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

 
Clever 24  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   
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Jazyky 

 Tipy na učenie sa 
cudzích jazykov 

 

3 
 
 
Etická výchova : učenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk, anglický jazyk :  
Význam  učenia sa cudzích 
jazykov 
 
 
 
 
 
 
 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
Rozumieť čítanému textu 

 Rozlíšiť v texte základné 
informácie 

 Správne používať modálne 
slovesá 

  

 Zvládol slovnú zásobu 
Rozumel čítanému textu 

 Rozlíšil v texte základné 
informácie 

 Správne používal modálne 
slovesá 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 

 

 Rezervovaný stôl 

 

3 
 Zvládnuť slovnú zásobu 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Tvoriť  jednoduché dialógy 
 Vedieť tvoriť vety s „denn“ 

 Zvládol slovnú zásobu 
 Rozumel vypočutým 

dialógom 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Tvoril  jednoduché dialógy 
 Tvoril vety s „denn“ 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Jazyky tohto sveta 2 
 Rozumieť čítanému textu  
 Rozlíšiť dôležité detaily 

 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil dôležité detaily Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité 1 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť poradiť a požiadať 
o radu 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel poradiť a požiadať o 
radu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

Školské príbehy 

 Biografie 

2  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť rozprávať o grafe 
 Osvojiť si nemecký školský 

systém 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Vedel rozprávať o grafe 
 Osvojil si nemecký školský 

systém 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Skupinová práca 

 Na hodine matematiky 3 Slovenský jazyk : základy 
gramatiky 

 Rozumieť posluchu 
 Osvojiť si slovesá 

s predložkovými väzbami 
  

 Rozumel posluchu 
 Osvojil si s predložkovými 

väzbami  
  

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Benjamin Lebert: „Crazy“ 1  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
  

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
  

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 2  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť rozprávať 
o pocitoch 

 Vedieť poradiť, ponúknuť 
pomoc 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel rozprávať o pocitoch 
 Vedel poradiť, ponúknuť 

pomoc 

Písomné skúšanie 
 

 

Didaktický test 
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Povolania 

Bezo mňa ... 

3  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Doplniť chýbajúce 

informácie 
 Osvojiť si používanie 

vedľajších viet s „weil“ 
 Osvojiť si povolania 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Doplnil chýbajúce 

informácie 
 Osvojiť si používanie 

vedľajších viet s „weil“ 
 Osvojil si povolania 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 
 

 

Ústne odpovede 
 

Čím chceš byť? 2 
Náuka o spoločnosti :  
človek a spoločnosť, plánovanie 
budúcnosti 

 

 Vedieť opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť reprodukovať 

základné informácie 
  

 Opísal obrázky  
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Reprodukoval základné 

informácie 
  

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

To je dôležité! 2 
  Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť niečo zdôvodniť 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel zdôvodniť sit. 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

 
Aktívne  
 

24  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Médiá 

 Pozor: Médiá ! 

3 
 
 
 
 
Náuka o spoločnosti : človek a 
spoločnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etická výchova : aktívne trávenie 
voľného času 
 
 
 
 

 Vedieť opísať obrázky  
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Vedieť reprodukovať 

obsah vypočutého  
 Osvojiť si správne 

používanie modálnych 
slovies v préterite 

 Opísal obrázky  
 Rozumel vypočutým 

dialógom 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Reprodukoval obsah 

vypočutého 
 Správne používal modálne 

slovesá v préterite 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Školské noviny  2 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť pracovať 

s neznámym textom 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Vedel pracovať 

s neznámym textom 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 Žiaci robia televíziu 1 
 Vedieť opísať obrázky 

 

 Opísal obrázky 
  Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 To je dôležité ! 1 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť opísať trávenie 
voľného času v min. čase 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Opísal trávenie voľného 
času v min. čase 

Písomné skúšanie 
 

 

Didaktický test 
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Zúčastni ť sa 

 Mladí a dobrovoľne 

3 
Náuka o spoločnosti : pomoc 
druhým 
 
Etická výchova 

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť reprodukovať 

základné informácie 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Reprodukoval základné 

informácie 
 Zvládol slovnú zásobu 
  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 

 Camping na hudobnom 
festivale 

1 
  Rozumieť posluchu 

 Rozlíšiť v texte základné 
informácie 

 Vedieť reprodukovať 
základné informácie 

 Osvojiť si správne 
používanie zvratných 
zámen 

  

 Rozumel posluchu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Reprodukoval základné 

informácie 
 Správne používal zvratné 

zámená 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 Mladí a kreatívni 3 
Etická výchova : aktívne trávenie 
voľného času 

 

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť reprodukovať 

základné informácie 
  

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Reprodukoval základné 

informácie 
  

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť rozprávať o bývaní 
 Vedieť vyjadriť svoj názor, 

argumentovať 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel rozprávať o bývaní 
 Vyjadril svoj názor, 

argumentoval 

Písomné skúšanie 
 

 

Didaktický test 

 

Jedlo 

 Uvítacia párty 

3  
 Vedieť opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Osvojiť si konjuktív II 
 Doplniť informácie 

z posluchu 
 Vedieť rozprávať 

o príprave párty 

 Opísal obrázky  
 Rozumel čítanému textu 
 Osvojil si konjuktív II 
 Doplnil informácie 

z posluchu 
 Rozprával o príprave párty 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Skupinová práca 

 Variť či nevariť? 3  
 Rozumieť čítanému textu 
 Vedieť reprodukovaľ 

obsah čítaného 
 Vedieť rozprávať o jedle a 

varení 

 Rozumel čítanému textu 
 Reprodukoval obsah 
čítanéhoRozprával o jedle 
a varení 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 

 To je dôležité ! 3  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 
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TRETÍ ROČNÍK 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia  

 
Prirodzene 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Opakovanie Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

 
Prirodzene 

Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné zošity  
PZ - SIT 

Internet  
Časopisy, 
 

Cudzo Gerhard Neuner, Anta Kursiša, PC CD, Internet  



 
 
 

 201 

LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 2, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

Tabuľa 
CD prehrávač 
 

obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné zošity 
PZ – FAM, PZ 
– SIT, PZ - 
CEST 

časopisy, 
prezentácia 
 

Nezávisle Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 2, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné zošity 
PZ – FAM, PZ - 
SIT 

Internet  
časopisy 
 

Maturitne Táňa Balcová : Nemecko-
slovenský, slovensko-nemecký 
vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné zošity 
PZ – SOZ, PZ – 
SIT, PZ – 
STUD, PZ – 
KOM,  

Internet  
časopisy 
prezentácia 
VaT 

Odborne Táňa Balcová : Nemecko-
slovenský, slovensko-nemecký 
vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné listy 

Internet  
časopisy 
prezentácie 
Bauwesen 
a Bauwesen I. 
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ROČNÍK: TRETÍ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK – 1.cudzí jazyk 4 hodiny týždenne, spolu132 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Opakovanie  
2  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Opakovanie gramatiky 
a slovnej zásoby z 2. 
ročníka 

  

Slovenský jazyk : základy 
gramatiky  

 
 zopakovať gramatické javy 

a slovnú zásobu 
 Využiť získané základné 

vedomosti v praxi, 
v komunikácii a v 
cvičeniach 

 
 zopakoval si gramatické 

javy a slovnú zásobu 
 Využil získané základné 

vedomosti v praxi, 
v komunikácii a v 
cvičeniach 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

 

Skupinová práca 

 
Prirodzene 20  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Mesto - dedin a 

 Vidiečan alebo mestské 
dieťa? 

3 
 
 
 
 
 
 
Ekológia: ochrana životného 
prostredia 
 
 
 
Slovenský jazyk : základy 
gramatiky 
 

 Vedieť opísať obrázky 
a rozlíšiť dôležité detaily 

 Vedieť porovnať mesto 
s dedinou a vedieť 
argumentovať 

 Vedieť rozprávať o svojej 
minulosti 

 Opísal obrázky a rozlíšil 
dôležité detaily 

 Porovnal mesto s dedinou, 
argumentoval 

 Rozprával o svojej 
minulosti 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

My provinčné deti 1 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť používať 

komparatív a superlatív pri 
porovnávaní 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Správne použil komparatív 

a superlatív pri 
porovnávaní 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

 Bývať inak v meste 3  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Opísať svoje plány o 

bývaní 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Opísal svoje plány o 

bývaní 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť porovnávať 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Porovnal mesto s vidiekom 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

Životné prostredie 

 Extrémna klíma ! 

3 
Ekológia: ochrana životného 
prostredia 

 

 Rozumieť počutému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie vedieť ich 
správne doplniť 

 Opísať počasie 

 Rozumel počutému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie a správne ich 
doplnil 

 Opísal počasie 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Práca vo dvojiciach 
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 Zelené tipy 2  
 Opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť dôležité detaily 
  

 Opísal obrázky  
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil dôležité detaily 
  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť vysvetliť situáciu 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vysvetlil situáciu 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

Didaktický test 

 

Zvieratá 

 ZOO: áno alebo nie? 

3 Ekológia: ochrana životného 
prostredia 

 Opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozprávať o výhodách 

a nevýhodách ZOO, vedieť 
vyjadriť svoj názor  

 Opísal obrázky  
 Rozumel čítanému textu 
 Rozprával o výhodách 

a nevýhodách ZOO, 
vyjadril svoj názor 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

 Zverolekár 2  
 Opísať obrázky  
 Rozumieť počutému textu 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

informácie a doplniť 
chýbajúce informácie 

 Napísať mail podľa 
zadania 

 Osvojiť si pomenovania 
zvierat 

 Opísal obrázky  
 Rozumel počutému textu 
 Rozlíšil dôležité informácie 

a doplnil chýbajúce 
informácie 

 Napísal mail podľa 
zadania 

 Osvojil si pomenovania 
zvierat 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Samostatná práca 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratých tém 

 Rozprávať o ochrane 
životného prostredia 
a svojich názoroch, 
skúsenostiach 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

 Rozprával o ochrane 
životného prostredia 
a svojich názoroch a 
skúsenostiach 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

Test 

Cudzo  
20  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Európa 

 Európa z diaľky 

3 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk : základy 
gramatiky 

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Osvojiť si skloňovanie 

prídavných mien po neurč. 
člene 

 Opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť dôležité detaily 
 Osvojil si skloňovanie 

prídavných mien po neurč. 
člene 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

Zažiť Európu 2 
 Opísať obrázok 
 Rozumieť počutému textu 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

informácie a doplniť 
chýbajúce informácie 

 Osvojiť si tvorenie 
zámenných prísloviek a ich 
použitie 

 Opísal obrázok  
 Rozumel počutému textu 
 Rozlíšil dôležité informácie 

a doplnil chýbajúce 
informácie 

 Osvojil si tvorenie 
zámenných prísloviek a ich 
použitie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 
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Stalo sa v Európe 1 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
  

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
  

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 To je dôležité ! 1 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratých tém 

 Rozprávať o Európe 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

 Rozprával o Európe 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

Cestovanie 

Prázdniny na koľajniciach 

3 
 Opísať obrázok 
 Rozumieť počutému textu 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

informácie a doplniť 
chýbajúce informácie 

Osvojiť si časové údaje 

 Opísal obrázok  
 Rozumel počutému textu 
 Rozlíšil dôležité informácie 

a doplnil chýbajúce 
informácie 

 Osvojil si časové údaje 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 Dva dni vo Viedni 2 Slovenský jazyk : rozprávanie 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Porozprávať príbeh 

z dovolenky v min. čase 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Porozprával príbeh 

z dovolenky v min. čase 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 Vedomostný kvíz o 
cestovaní 

1  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
  

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Skupinová práca 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratých tém 

  

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

 Orientácia  

 Rallye v Zürichu 

2 Slovenský jazyk : základy 
gramatiky 

 Opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť dôležité detaily 
 Rozumieť počutému textu 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

informácie a doplniť 
chýbajúce informácie 

 Osvojiť si použitie 
lokálnych predložiek 

 Opísal obrázky  
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Rozumel počutému textu 
 Rozlíšil dôležité informácie 

a doplnil chýbajúce 
informácie 

 Osvojil si použitie 
lokálnych predložiek 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Samostatná práca 

 Totálne zablúdený! 2  
 Rozumieť čítanému textu 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

informácie a doplniť 
chýbajúce informácie 

  

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšil dôležité informácie 

a doplnil chýbajúce 
informácie 

  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Samostatná práca 

Orientácia v našom svete 
1  

 Opísať piktogramy 
 Vyhľadať informácie na 

internete a zhodnotiť 
prínos internetu 

 

 Opísal piktogramy 
 Vyhľadal informácie na 

internete a zhodnotil 
prínos internetu 

 

 
Ústne skúšanie Práca vo dvojiciach 

Samostatná práca 
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To je dôležité ! 
1  

 Zvládnuť slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

  

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

Test 
Nezávisle  

20  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Bývanie  
Prvá vlastná „búda“ 

3  

 

Slovenský jazyk : základy 
gramatiky 

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť dôležité informácie 

a doplniť chýbajúce 
informácie 

 Opísať obrázky 
 Osvojiť si časové 

predložky 

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšil dôležité informácie 

a doplnil chýbajúce 
informácie 

 Opísal obrázky 
 Osvojil si časové predložky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Samostatná práca 

Kam s televízorom? 
2  

 Osvojiť si slovnú zásobu 
k téme bývanie 

 Osvojiť si lokálne 
predložky a ich použitie 

 Osvojil si slovnú zásobu 
k téme bývanie 

 Osvojil si lokálne predložky 
a správne ich použil vo 
vetách 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 
Moja obľúbená vec 

1 Slovenský jazyk : opis 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Rozprávať o svojej 

obľúbenej veci 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Rozprával o svojej 

obľúbenej veci 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Samostatná práca 

To je dôležité ! 
1  

 Zvládnuť slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

  

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 
Rodina  
Rodinné konflikty 

2 Výchova k manželstvu 
a rodičovstvu 

 

 

 Opísať graf, informácie 
z grafu 

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť dôležité informácie 

a doplniť chýbajúce 
informácie 

 Osvojiť si tvorenie 
prídavných mien a ich 
protikladov 

 Opísať graf, informácie 
z graf 

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšil dôležité informácie 

a doplnil chýbajúce 
informácie 

 Osvojiť si tvorenie 
prídavných mien a ich 
protikladov 

 
Ústne skúšanie Práca vo dvojiciach 

Samostatná práca 

V 16stich sama doma 
2 Rodinná výchova 

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť dôležité detaily 
 Rozumieť počutému textu 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

informácie a doplniť 
chýbajúce informácie 

  

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Rozumel počutému textu 
 Rozlíšil dôležité informácie 

a doplnil chýbajúce 
informácie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Samostatná práca 

 
Promi - súrodenci 

1  
 Opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť dôležité detaily 
  

 Opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť dôležité detaily 

 
Samostatná práca 
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To je dôležité ! 
1  

 Zvládnuť slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

  

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 
Sviatky  
Darčeky, darčeky! 

3 Náuka o spoločnosti : zvyky a 
tradície 

 Opísať obrázky 
 Rozumieť počutému textu 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

informácie a doplniť 
chýbajúce informácie 

 Rozprávať o sviatkoch 
a darčekoch  

 Opísal obrázky  
 Rozumel počutému textu 
 Rozlíšil dôležité informácie 

a doplnil chýbajúce 
informácie 

 Rozprával o sviatkoch 
a darčekoch 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Samostatná práca 

U – 18 - párty 
2 Slovenský jazyk : základy 

gramatiky 

 Opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť dôležité detaily 
 Osvojiť si spojky a ich 

použitie vo vetách 

 Opísať obrázky  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť dôležité detaily 

Osvojiť si spojky a ich 
použitie vo vetách 

  

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Samostatná práca 

Skupinová práca 

Karneval - fašiangy  
1  

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť dôležité informácie 

a doplniť chýbajúce 
informácie 

  

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšil dôležité informácie 

a doplnil chýbajúce 
informácie 

  

Ústne skúšanie 

 

Samostatná práca 

To je dôležité ! 
1  

 Zvládnuť slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

  

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

Test 
Maturitne  

40  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
Nákupy 
 

3 Výchova k manželstvu a 
rodičovstvu 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

Zdravie 
3 Zdravotná výchova : zdravý 

životný štýl 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 
Cestovanie 

3 Slovenský jazyk : sloh 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

Test MS 
Školský systém 

3 Slovenský jazyk : opis 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 
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Práca a povolanie 
3 Slovenský jazyk : písanie žiadosti 

a životopisu 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 
Medziľudské vzťahy 

3 
Náuka o spoločnosti : človek a 
spoločnosť 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

Test MS 
Človek a spoločnosť 

3 
Náuka o spoločnosti : človek 
a spoločnosť, 
etická výchova : etiketa 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 
Mládež a spoločnosť 

3 
Náuka o spoločnosti : človek a 
spoločnosť 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 
Multikultúrna spoločnosť 

3 
Náuka o spoločnosti : človek 
a spoločnosť, tolerancia 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 
Človek a príroda 

3 Ekológia: ochrana životného 
prostredia 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

Test MS 
Formy komunikácie 

2 
Náuka o spoločnosti : človek 
a spoločnosť, komunikácia 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 
Veda a technika 

2 IKT 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

Test MS 
Masmédiá 

2 IKT 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 
Opakovanie MT 

1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratých tém 

  

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

Test MT 
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Odborne  
33  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Pozemné staviteľstvo 
4 PST 

 Zvládnuť odbornú slovnú 
zásobu 

 Porozumieť čítanému textu 
a reprodukovať obsah 
čítaného 

 Zvládol odbornú slovnú 
zásobu 

 Porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

Dom 
4 PST 

 Zvládnuť odbornú slovnú 
zásobu 

 Porozumieť čítanému textu 
a reprodukovať obsah 
čítaného 

 Zvládol odbornú slovnú 
zásobu 

 Porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

Inžinierske stavby a cestné 
komunikácie 

3 IST 
 Zvládnuť odbornú slovnú 

zásobu 
 Porozumieť čítanému textu 

a reprodukovať obsah 
čítaného 

 Zvládol odbornú slovnú 
zásobu 

 Porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

Stavebné materiály a ich 
vlastnosti 

3 STM, SME 
 Zvládnuť odbornú slovnú 

zásobu 
 Porozumieť čítanému textu 

a reprodukovať obsah 
čítaného 

 Zvládol odbornú slovnú 
zásobu 

 Porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

Ekonomika – základné 
pojmy 

3 EKO 
 Zvládnuť odbornú slovnú 

zásobu 
 Porozumieť čítanému textu 

a reprodukovať obsah 
čítaného 

 Zvládol odbornú slovnú 
zásobu 

 Porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

Konštrukcie - betón 
3 STK 

 Zvládnuť odbornú slovnú 
zásobu 

 Porozumieť čítanému textu 
a reprodukovať obsah 
čítaného 

 Zvládol odbornú slovnú 
zásobu 

 Porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

Geodetické merania a ich 
využitie v praxi 

4 GEZ 
 Zvládnuť odbornú slovnú 

zásobu 
 Porozumieť čítanému textu 

a reprodukovať obsah 
čítaného 

 Zvládol odbornú slovnú 
zásobu 

 Porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 

  

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

Geodézia, kartografia a 
kataster 

7 GEZ 
 Zvládnuť odbornú slovnú 

zásobu 
 Porozumieť čítanému textu 

a reprodukovať obsah 
čítaného 

 Zvládol odbornú slovnú 
zásobu 

 Porozumel čítanému textu 
a reprodukoval obsah 
čítaného 

  

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 
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Zhrnutie, opakovanie 
3  

 Zvládnuť slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

  

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

Test 
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ŠTVRTÝ ROČNÍK 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického  celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia  

 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne  
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Opakovanie Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, 
deutsch.com2, Táňa Balcová : 
Nemecko-slovenský, slovensko-
nemecký vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy, schémy 

Internet  
časopisy 
 

Gramaticky Táňa Balcová : Nemecko-
slovenský, slovensko-nemecký 
vreckový slovník, Hana Justová: 
Wir üben deutsche Grammatik,  

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné listy 

Internet  
časopisy 
metodicky_list- 
Perfektum, 
metodicky_list- 
Predložky s 3. 
pádom, 
metodicky_list- 
Predložky s 3. a 
4. pádom 

Maturitne Táňa Balcová : Nemecko-
slovenský, slovensko-nemecký 
vreckový slovník, Hana Justová: 
Wir üben deutsche Grammatik,  

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné zošity 

Internet  
časopisy 
prezentácie 
celá PR- 
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PZ – CEST, PZ 
– MASS, PZ – 
SPORT, PZ- 
FAM, PZ – 
KOM, PZ – 
SOZ, PZ – 
STUD, PZ- SIT 

BRATISLAVA, 
celá PR KE, 
Cela PR- BRD, 
celá PR 
Slovensko, 
Prezentacia 
Berlin, 
Bauwesen, 
prezentácia 
VaT 

Opakovanie Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, 
deutsch.com2, Táňa Balcová : 
Nemecko-slovenský, slovensko-
nemecký vreckový slovník, Hana 
Justová: Wir üben deutsche 
Grammatik 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
obrazy, tabule,  
mapy, schémy 

Internet  
časopisy 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK – 1.cudzí jazyk 3 hodiny týždenne, spolu 90 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Opakovanie  
2  

    

 Opakovanie maturitných 
tém a gramatických javov 
z 1.,  2. a 3. roč.  

  

Slovenský jazyk : základy 
gramatiky, ucelený jazykový 
prejav 

 
 zopakovať gramatické javy 

a slovnú zásobu 
 Využiť získané základné 

vedomosti v praxi, 
v komunikácii,  
v cvičeniach a testoch MS 

 
 zopakoval si gramatické 

javy a slovnú zásobu 
Využil získané základné 
vedomosti v praxi, 
v komunikácii,  v cvičeniach 
a testoch MS  

Ústne skúšanie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

 

Skupinová práca 

 
Gramaticky ! 
 

 
20 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Podstatné mená  

 skloňovanie 

 

2  

Slovenský jazyk : podstatné mená,  
slovosled oznamovacej 
a opytovacej vety  

 

Slovenský jazyk: prídavné mená, 
opis 

 

 

 

 

Slovenský jazyk: zámená, opis 
osoby 

 

 

Slovenský jazyk: číslovky 

Matematika : jednoduché počtové 
úkony, sčítanie, odčítanie, 
násobenie, delenie 

 Zvládnuť gramatické javy 
prebratých tém, rod, 
skloňovanie podstatných 
mien 

  

 Zvládol  gramatické javy 
prebratých tém, rod, 
skloňovanie podstatných 
mien 

 Použil správny slovosled 
vo vetách 

Ústne frontálne 
skúšanie  

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

 

 Prídavné mená 

 Skloňovanie po určitom, 
neurčitom člene, bez 
člena 

 Slovosled nemeckej vety 

3 
 Upevniť a zvládnuť 

gramatické javy prebratých 
tém 

  
  

 Zvládol  gramatické javy 
prebratých tém 

  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

opis 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

 

Písomná práca 

 

 Zámená 

 Osobné 

 Privlastňovacie 

 neurčité 

2 
 Upevniť a zvládnuť 

gramatické javy prebratých 
tém a vedieť ich použiť v 
cvičeniach 

  
  

 Zvládol  gramatické javy 
prebratých tém a správne 
použil v cvičeniach 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Opis osoby 

 Číslovky 

 Základné, radové 

 neurčité 

2 
 Upevniť a zvládnuť čísla  
 Vedieť sa opýtať na cenu, 
čas, dátum 

  

 Zvládol čísla  
 Vedel sa opýtať na cenu, 
čas, dátum 

Ústne  frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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 Slovesá 

 Časovanie 

 Minulý čas 

 Trpný rod 

4  

 

 

Slovenský jazyk: slovesá, opis 
deja 

 Upevniť a zvládnuť 
gramatické javy prebratých 
tém 

 Vedieť opísať dej v  
prítomnosti, minulosti a 
budúcnosti 

  

 Zvládol  gramatické javy 
prebratých tém 

 Opísal dej v  prítomnosti, 
minulosti a budúcnosti 

  

Ústne  frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Opis deja 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

sloh 

 Predložky 

 S datívom 

 S akuzatívom 

 S datívom a akuzatívom 

 S genitívom 

 Predložkové väzby 

2 Slovenský jazyk: predložky 
 Upevniť a zvládnuť 

gramatické javy prebratých 
tém 

 Správne použiť predložky 
  

 Zvládol  gramatické javy 
prebratých tém 

 Správne použil predložky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Opis miestnosti 

 Spojky 

 Súvetia, syntax 

2 Slovenský jazyk: spojky, súvetia 
 Správne tvoriť vety a 

súvetia 
 Správne tvoril vety a 

súvetia  Test MS 

 Zámenné príslovky  ! 2 Slovenský jazyk: príslovky 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vedieť veci pomenovať 
a jednoducho opísať, 
opýtať sa na ne 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

 Veci pomenoval 
a jednoducho opísal, 
správne sa na ne opýtal 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

To je dôležité ! 
1  

 Zvládnuť gramatické javy 
prebratých tém 

  

 Zvládol  gramatické javy 
prebratých tém 

  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

Test MS 
 
Maturitne 
 

65  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Rodina, vzťahy v rodine 
 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 
Umenia a kultúra 

3 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 
Šport, športové disciplíny 

3 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Bývanie, stavebné štýly v 
bývaní 3 

 
 
 
 
 
Náuka o spoločnosti : človek a 
spoločnosť 
etická výchova : etiketa 
 
 
Náuka o spoločnosti : človek 
a spoločnosť 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 

 
Nákupy a služby 

3 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 
Starostlivosť o zdravie 

3 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 
Cestovanie 

3 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 
Škola, školský systém 

3 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 
Práca a povolanie 

3 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Písomná práca 

 

Opakovanie 2  
 Vedieť sa vlastnými 

slovami vyjadriť 
k maturitným témam, viesť 
dialóg a argumentovať 

  

 Vyjadril sa vlastnými 
slovami k maturitným 
témam, viedol dialóg, 
argumentoval 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 

 
Medziľudské vzťahy 
 3 

Náuka o spoločnosti : človek a 
spoločnosť 
etická výchova : etiketa 
 
 
Náuka o spoločnosti : človek 
a spoločnosť 
 
 
 
 
Náuka o spoločnosti : človek 
a spoločnosť, tolerancia 

 

 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Človek a spoločnosť 3 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Mládež a spoločnosť 3 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Písomné skúšanie 
 

Samostatná práca 

 

Multikultúrna spoločnosť 3  Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

Opakovanie 1 
 Vedieť sa vlastnými 

slovami vyjadriť 
k maturitným témam, viesť 
dialóg a argumentovať 

  

 Vyjadril sa vlastnými 
slovami k maturitným 
témam, viedol dialóg, 
argumentoval 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 
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Človek a príroda 3 
Ekológia: ochrana životného 
prostredia 
 
 
 
Náuka o spoločnosti : človek 
a spoločnosť, tolerancia 
 

Zvládnuť slovnú zásobu k téme 
a viesť monológ, dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede 

 

Formy komunikácie 
3 

Náuka o spoločnosti : človek 
a spoločnosť, komunikácia 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Písomné skúšanie 
 

Písomná práca 

 

Veda a technika 
3 IKT 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

 
Samostatná práca 

 

Opakovanie 1  
 Vedieť sa vlastnými 

slovami vyjadriť 
k maturitným témam, viesť 
dialóg a argumentovať 

  

 Vyjadril sa vlastnými 
slovami k maturitným 
témam, viedol dialóg, 
argumentoval 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 

 
Mestá a miesta 

3 
IKT  Zvládnuť slovnú zásobu 

k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede 

 
Móda a oblečenie 

2 
Náuka o spoločnosti : človek 
a spoločnosť, tolerancia 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

 
Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

Vzory a ideály 
2 

Náuka o spoločnosti : človek a 
spoločnosť 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede 

 

Nemecko 
3 

Náuka o spoločnosti : človek 
a spoločnosť, komunikácia 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 
 

Ústne odpovede 

 

Slovensko 
2 IKT 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
k téme a viesť monológ, 
dialóg k téme 

 Zvládol slovnú zásobu 
k téme a viedol monológ, 
dialóg k téme 

Ústne skúšanie 
 

Samostatná práca 

 

Opakovanie 1  
 Vedieť sa vlastnými 

slovami vyjadriť 
k maturitným témam, viesť 
dialóg a argumentovať 

  

 Vyjadril sa vlastnými 
slovami k maturitným 
témam, viedol dialóg, 
argumentoval 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 

 
 
Opakovanie 3  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   
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Zhrnutie, opakovanie 
  

 Zvládnuť slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vedieť sa vlastnými 
slovami vyjadriť 
k maturitným témam, viesť 
dialóg a argumentovať 

  

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vyjadril sa vlastnými 
slovami k maturitným 
témam, viedol dialóg, 
argumentoval 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 

Didaktický test 

 

 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, 
cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom 
predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 
v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky 
didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Názov predmetu Nemecký jazyk / 2. cudzí jazyk 
Časový rozsah výu čby 1., 2. roč.-3 hodiny týždenne, spolu 99 vyuč. hodín 

3. roč.-2 hodiny týždenne, spolu 66 vyuč. hodín  
4. roč.-2 hodiny týždenne, spolu 60 vyuč. hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,  3650 6 staviteľstvo 
3692 M geodézia, kartografia a kataster, 
3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  Nemecký jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet nemecký jazyk v študijnom odbore 36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia svojím obsahom nadväzuje na 
učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 
a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete sú zamerané na bežné 
komunikatívne situácie v rámci tematických okruhov. Učivo v  jazykovej  oblasti je zamerané na slovnú zásobu 
včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané gramatické, morfologické 
a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali základné komunikačné spôsobilosti, osvojili si  teoretické vedomosti 
a zručnosti  v jazykovej a pragmatickej oblasti a mohli ich využiť v bežnej komunikácii. Preto sme pri výbere učiva 
prihliadali na rovnomerné zastúpenie všetkých obsahových štandardov : počúvanie s porozumením, čítanie 
s porozumením, písomný prejav a ústny prejav. 

Počúvanie s porozumením rozvíja receptívne sluchové spôsobilosti založené na počúvaní s porozumením 
monologických a dialogických prejavov. Poskytuje žiakom spôsobilosti so zreteľom na čítanie a prácu so 
všeobecným a odborným textom.  Žiaci si osvoja produktívne ústne rečové spôsobilosti a naučia sa rozprávať 
o jednoduchých tematických situáciách. Získajú produktívne písomné spôsobilosti pri spracovaní textu v podobe 
rôznych anotácií, výpiskov, popisov, a pod. Žiak sa v prejave  prednášanom v cudzom jazyku štandardnou 
a zreteľnou výslovnosťou globálne učí rozumieť vypočutej správe, chápať  témy, hlavné myšlienky, základné 
informácie, učí sa rozlíšiť špecifické informácie a dôležité detaily. 

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

Písomný prejav  rozvíja produktívne rečové schopnosti žiaka. Žiaci sa naučia ústne a písomne vyjadrovať  
vzhľadom k stanoveným témam, formulovať v cudzom jazyku svoje osobné údaje, popísať domov, voľný čas, jedlo 
a nápoje, cestovanie, každodenný život, a pod. Žiaci získajú a poskytujú informácie v osobnej oblasti 
(nakupovanie, cestovanie, organizovanie voľného času, získavanie informácií, štylizovanie osobného listu, písanie 
blahoželaní, a pod.). Vzdelávanie poskytne vedomosti a zručnosti v oblasti jazykovej funkcie – otvorenie 
a ukončenie komunikácie, pozdravy, prosby, žiadosti, poďakovania, vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu, 
odmietnutie, sklamanie, nádej, obavy, prejav radosti a pod. V písomnom prejave žiak vie zrozumiteľne, v súlade 
s pravopisnými normami a štylisticky vhodne sformulovať vlastné myšlienky a názory, vyplniť dotazníky a úradné 
formuláre, napísať pozdrav, blahoželanie, želanie a odpoveď naň, pozvanie (oznámenie) a odpoveď naň, list 
súkromný a odpoveď naň, opis  osoby, predmetu, miesta,  činnosti, situácie, reprodukovať prečítaný alebo 
vypočutý autentický text (oznam, rozprávanie, opis a pod.), používať kompenzačné vyjadrovanie.  

Ústny prejav rozvíja produktívne rečové schopnosti žiaka. Žiak vie jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane 
situácii reagovať v bežných životných situáciách, vyjadriť vlastné názory a myšlienky, začať, udržiavať a ukončiť 
rozhovor, telefonický rozhovor, požiadať partnera o vysvetlenie, opísať osobu, predmet, miesto,  činnosť, situáciu, 
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rozprávať dej v rámci určených tém, predniesť správu na určenú alebo zvolenú tému, predniesť naspamäť naučený 
text (báseň, pieseň).   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania jazyka majú stimulovať rozvoj komunikatívnych zručností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako 
aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolupracovať a tvoriť vedený a motivovaný učiteľom, ktorý ho 
povzbudzuje a podporuje k jeho  čo najlepším výkonom v rámci štúdia. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
pomáhajú rozvoju samostatnosti žiaka, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy a využívať informačné technológie. 
Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, 
prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva 
jednotlivých tematických celkov,  ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky v rámci medzipredmetových vzťahov.  

 

Ciele vyu čovacieho predmetu 
 
Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk v študijnom odbore 36 Stavebníctvo, geodézia , kartografia je : 
 
 - v oblasti jazykovej poznať a používať slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických 
okruhov, vybrané gramatické, morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie 
a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,  
 -  poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka  
 -  v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach vyjadrovať vhodným 
spôsobom svoj úmysel,  
 - prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu 
všeobecného alebo odborného charakteru,  
 - zvládnuť špecifickú terminológiu svojho študijného odboru  
 - zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, 
anketa),  
 - uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie,  
 - vhodne reagovať na podnety, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné informačné 
zdroje,  
 - vedieť komunikovať v  bežných situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v danej 
jazykovej oblasti. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo)  
 vyjadriť a formulovať vlastný názor  
 správne interpretovať získané informácie. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 
 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví  
 hľadať, navrhovať a používať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému,  

  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
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PRVÝ ROČNÍK 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Úvod do štúdia nemeckého jazyka Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia  

Nemčina je medzinárodná ! Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia  

Ja a môj svet Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 
 

Zaujímavo a zábavne 
 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiáln e 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod do štúdia 
nemeckého jazyka 

Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Nemčina je 
medzinárodná! 

Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
pracovné zošity 
PZ - SPORT, 
PZ – STUD, PZ 

Internet  
časopisy 
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- FAM 
Ja a môj svet Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 

LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
pracovné zošity 
PZ - SPORT, 
PZ – STUD 

Internet  
časopisy 
 

Zaujímavo a zábavne 
 
 
 

Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
pracovné zošity  
PZ – STUD 

Internet  
časopisy 
 

Opakovanie Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, Sara 
Vicente : deutsch.com 1, Táňa 
Balcová : Nemecko-slovenský, 
slovensko-nemecký vreckový 
slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
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ROČNÍK: PRVÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK – 2.cudzí jazyk 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Úvod do štúdia nemeckého 
jazyka 
 

 
12 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Krajina, ktorej reč sa 
učím 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk : základy 
gramatiky  

 
 Osvojiť si základné 

vedomosti o nemecky 
hovoriacich krajinách 

 
 Osvojil si základné 

vedomosti o nemecky 
hovoriacich krajinách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 Abeceda 2 
 Zvládnuť rozdiely 

v pravopise a výslovnosti 
medzi nemeckou 
a slovenskou abecedou 

 Zvládol rozdiely 
v pravopise a výslovnosti 
medzi nemeckou 
a slovenskou abecedou 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 Výslovnosť 2 
 Osvojiť si správnu 

výslovnosť vybratých 
nemeckých slov 

 Osvojiť si správnu 
výslovnosť vybratých 
nemeckých slov 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Základy gramatiky 6 
 Osvojiť si používanie 
členov u podstatných mien 

 Zvládnuť základy tvorenia 
jednoduchých viet 

 Osvojiť si základné 
rozdiely v gramatike medzi 
slovenským a nemeckým 
jazykom 

 Osvojil si používanie 
členov u podstatných mien 

 Zvládol základy tvorenia 
jednoduchých viet 

 Osvojil si základné rozdiely 
v gramatike medzi 
slovenským a nemeckým  

 jazykom 

Ústne  frontálne 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 
Nemčina je medzinárodná ! 
 

 
26 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Ahoj ! 

 Ahoj ! 

3  

Náuka o spoločnosti : komunikácia 

 

 

Slovenský jazyk :  slovosled 
oznamovacej a opytovacej vety 

 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu, 
pozdravy  

 Vedieť tvoriť jednoduché 
dialógy, predstaviť sa  

 Zvládol slovnú zásobu, 
pozdravy 

 Tvoril jednoduché dialógy, 
predstavil sa 

Ústne frontálne 
skúšanie  

Ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 Mám rád tenis ! 3 
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

záľuby 
 Vedieť rozprávať o svojich 

koníčkoch 
 Vedieť vyjadriť súhlas a 

nesúhlas 
 Ovládať čísla do 12 
 Ovládať nemeckú abecedu 
 Vedieť hláskovať 

 Zvládol slovnú zásobu, 
záľuby  

 Porozprával o svojich 
koníčkoch 

 Vedel vyjadriť súhlas a 
nesúhlas 

 Zvládol čísla do 12 
 Zvládol nemeckú abecedu 
 Vedel hláskovať 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

 

Písomná práca 
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Zmrzlina a biológia 

 Biológia v pondelok ... 

4  

 

 

 

 

Matematika : jednoduché počtové 
úkony, sčítanie, odčítanie, 
násobenie, delenie 

 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu, 
predmety v škole  

 Zvládnuť slovnú zásobu, 
dni v týždni, mesiace 
a ročné obdobia  

 Vedieť ich používať 
s predložkami 

 Osvojiť si správnu 
výslovnosť 

 Zvládol slovnú zásobu, 
predmety v škole  

 Zvládol slovnú zásobu, dni 
v týždni, mesiace a ročné 
obdobia  

 Správne ich používal 
s predložkami 

 Osvojil si správnu 
výslovnosť 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 Zmrzlinu alebo pizzu ? 4 
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

jedlá a nápoje 
 Vedieť tvoriť dialógy 

o jedlách a nápojoch 
 Zvládnuť čísla 13-100 
 Vedieť sa opýtať na cenu 
 Osvojiť si skloňovanie 

podstatných mien 
s určitým členom 

 Zvládol slovnú zásobu, 
jedlá a nápoje 

 Tvoril dialógy o jedlách 
a nápojoch 

 Zvládol čísla 13-100 
 Vedel sa opýtať na cenu 
 Osvojil si skloňovanie 

podstatných mien 
s určitým členom  

Ústne  frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Móda a rodina 

 Módne trendy ! 

4 
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

oblečenie, farby 
 Vedieť správne používať 

podstatné mená s určitým 
a neurčitým členom 

 Vedel napísať pohľadnicu 
 Použil správny slovosled 

vo vetách 

Ústne  frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 To dieťa je môj brat ! 5  
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

rodina 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť detaily 
 Osvojiť si privlastňovacie 

zámená 
 Zvládnuť  čísla 100-1000 

 Zvládol slovnú zásobu, 
rodina 

 Rozumel vypočutým 
dialógom 

 Rozlíšiť detaily 
 Osvojil si privlastňovacie 

zámená 
 Zvládol čísla 100-1000 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 To je dôležité ! 3  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vedieť veci pomenovať 
a jednoducho opísať 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vedel veci pomenovať 
a jednoducho opísať 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

 
Ja a môj svet  
 

26  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Záľuby 

 Mládežnícky mediálny 
kemping 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Osvojiť si používanie 

osobných zámen 
 Zvládnuť časovanie 

slovies  

 Opísal obrázky a rozlíšil 
dôležité detaily 

 Rozumel vypočutým 
dialógom 

 Vedel rozlíšiť dôležité 
detaily 

 Osvojil si používanie 
osobných zámen 

 Zvládol  časovanie slovies 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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 Hráš basketbal ? 4 
 
Telesná výchovy: šport, význam 
športu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náuka o spoločnosti : človek a 
spoločnosť 
 
 
 

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť reprodukovať 

základné informácie 
 Vedieť napísať o svojich 

koníčkoch 
 Ovládať slovosled 

oznamovacej a opytovacej 
vety  

 Tvoriť  jednoduché dialógy 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Reprodukoval základné 

informácie 
 Napísal o svojich 

koníčkoch 
 Zvládol slovosled 

oznamovacej a opytovacej 
vety 

 Tvoril jednoduché dialógy 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Práca vo dvojiciach 

 

 Manga- dievča 1 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť reprodukovať 

základné informácie 
 Vedieť vyplniť formulár 

 Rozumel vypočutým 
dialógom 

 Rozlíšil dôležité detaily, 
čísla 

 Zvládol čísla do 1000 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 To je dôležité ! 2 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť opísať svoje 
koníčky 

 Vedieť niečo potvrdiť alebo 
vyvrátiť 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Opísal svoje koníčky 
 Vedel niečo potvrdiť alebo 

vyvrátiť  

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

Kontakty 

 VIP-kvíz ! 

3 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť reprodukovať 

základné informácie 
 Osvojiť si časovanie 

slovesa „sein“ 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Reprodukoval základné 

informácie 
 Osvojil si časovanie 

slovesa „sein 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Môj profil 

 

3 
 Osvojiť si w-slová a 

tvorenie w-otázok 
 Vedieť vyplniť formulár 
 Zvládnuť názvy krajín 

a miestne predložky  

 Osvojil si w-slová a 
tvorenie w-otázok 

 Vyplnil formulár 
 Zvládol názvy krajín 

a miestne predložky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 To je dôležité ! 2  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť seba a iných 
predstaviť 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel seba a iných 
predstaviť 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

Škola 

 Moja škola na internete 

3 IKT 
 Vedieť opísať obrázky 
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

škola 
 Tvoriť zložené slová 
 Vedieť časovať pomocné 

a nepravidelné slovesá 

 Opísal obrázky 
 Zvládol slovnú zásobu, 

škola 
 Správne tvoril zložené 

slová 
 Správne časoval pomocné 

a nepravidelné slovesá 

Ústne frontálne 
skúšanie  

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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 Špagetový most 1  
 Zvládnuť skloňovanie 

podstatných mien po 
určitom , neurčitom člene, 
po zápore s „kein“ a po 
privlastňovacom zámen 

 Zvládol skloňovanie 
podstatných mien po 
určitom , neurčitom člene, 
po zápore s „kein“ a po 
privlastňovacom zámen 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 

 Škola internacionálne 1  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie a doplniť ich 
  

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie a správne ich 
doplnil 

Ústne frontálne 
skúšanie  

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 2  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť niekoho osloviť 
vykaním 

 Vedieť sa opýtať na 
doplňujúce informácie 

 Vedieť niečo ohodnotiť 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel niekoho osloviť 
vykaním 

 Opýtal sa  na doplňujúce 
informácie 

 Vedel niečo ohodnotiť 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

 
Zaujímavo a zábavne 
 

26  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Škola raz inak ! 

 Kedy je divadlo AG ? 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Zvládnuť časové údaje 

 Tvoriť  dialógy s použitím 
časových údajov  

 Opísal obrázky 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Zvládol časové údaje 

 Tvoril dialógy s použitím 
časových údajov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

 

 

 Čo chceš robiť ? 

 

3 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Vedieť reprodukovať 

obsah vypočutého 
 Osvojiť si modálne slovesá 
 a slovosled vo vete 

s modálnym slovesom 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Rozumel vypočutým 

dialógom 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Reprodukoval obsah 

vypočutého 
 Osvojil si modálne slovesá 
 a slovosled vo vete 

s modálnym slovesom 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Letná škola  

 

2 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Doplniť základné 

informácie 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Doplnil základné 

informácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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 To je dôležité ! 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť vyjadriť želanie, 
pochybnosť, schopnosť 

 Vedieť si dohodnúť 
stretnutie 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vyjadril želanie, 
pochybnosť, schopnosť 

 Vedel si dohodnúť 
stretnutie 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

Voľný čas 

 Týždeň mládeže 

 

3 
 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Osvojiť si používanie 

miestnych a časových 
predložiek 

 Opísal obrázok 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Rozumel vypočutým 

dialógom 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Osvojil si používanie 

miestnych a časových 
predložiek 

  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Domáce úlohy : Nie ! 

 Kino ? Áno ! 

 

3 Slovenský jazyk : písanie správy 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť doplniť chýbajúce 

informácie 
 Vedieť používať slová 

vyjadrujúce opakovanie 
 Napísať správu 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Doplnil chýbajúce 

informácie 
 Správne použil slová 

vyjadrujúce opakovanie 
 Napísal správu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Park voľného času 1  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť doplniť chýbajúce 

informácie 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Doplnil chýbajúce 

informácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 2  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť vyjadriť radosť 
a ľútosť 

 Vedieť vyjadriť opakovanie 
deja 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel vyjadriť radosť 
a ľútosť 

 Vedel vyjadriť opakovanie 
deja 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

Oslavy 

 Srdečné blahoželanie 
k narodeninám ! 

3  

 

Slovenský jazyk : blahoželanie 

 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Doplniť chýbajúce 

informácie 
 Osvojiť si osobné zámená 

v akuzatíve 
 Tvoriť  jednoduché dialógy 

 Opísal obrázky 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Doplnil chýbajúce 

informácie 
 Osvojil si osobné zámená 

v akuzatíve 
 Tvoril  jednoduché dialógy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 
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 A po párty ? Upratať !!! 2  
 Vedieť opísať obrázky 
 Osvojiť si časovanie 

slovies s odlúčiteľnou 
predponou 

 Opísal obrázky 
 Osvojil si časovanie 

slovies s odlúčiteľnou 
predponou 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Môj album na internete 1  
 Opísať fotky 
 Osvojiť si tvorenie 

radových čísloviek 
 Vedieť vyjadriť dátum 

 Opísal fotky 
 Osvojil si tvorenie 

radových čísloviek 
 Vedel vyjadriť dátum 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť zablahoželať 
priateľovi 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel zablahoželať 
priateľovi 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

 
Opakovanie 
 

9  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Zhrnutie, opakovanie , 
záverečné hodnotenie 9  

 Zvládnuť slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vedieť sa vlastnými 
slovami vyjadriť 
k prebraným témam, viesť 
jednoduchý dialóg  

  

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vyjadril sa vlastnými 
slovami k prebraným 
témam, viedol jednoduchý 
dialóg 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 

Didaktický test 
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DRUHÝ ROČNÍK 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Test 

Fit a cool Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 
 

Doma  a na ceste! Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 
 

Včera a zajtra 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

Otestuj sa Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Test 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Opakovanie Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, 
Sara Vicente : deutsch.com 1, 
Táňa Balcová : Nemecko-
slovenský, slovensko-nemecký 
vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Fit a cool Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, 
Sara Vicente : deutsch.com 1, 
Táňa Balcová : Nemecko-
slovenský, slovensko-nemecký 
vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy, schémy, 
pracovné zošity 
PZ - SOZ 

Internet  
časopisy 
 

Doma  a na ceste! Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, 
Sara Vicente : deutsch.com 1, 
Táňa Balcová : Nemecko-
slovenský, slovensko-nemecký 
vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
Časopisy, 
Prezentácia 
Bauwesen, 
Prezentacia 
Berlin, 
metodicky_list- 
Predložky s 3. a 
4. pádom  

Včera a zajtra Gerhard Neuner, Anta Kursiša, PC CD, Internet  
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LinaPilypaityte, Erna Szakály, 
Sara Vicente : deutsch.com 1, 
Táňa Balcová : Nemecko-
slovenský, slovensko-nemecký 
vreckový slovník 

Tabuľa 
CD prehrávač 
 

Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

časopisy, 
metodický_list- 
Perfektum, 
metodicky_list- 
Predložky s 3. 
pádom, 
metodicky_list- 
Predložky so 4. 
pádom  

Otestuj sa Gerhard Neuner, Anta Kursiša, 
LinaPilypaityte, Erna Szakály, 
Sara Vicente : deutsch.com 1, 
Táňa Balcová : Nemecko-sov., 
slov.-nem. vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
OPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK – 2.cudzí jazyk 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnot enia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Úvod do štúdia nemeckého 
jazyka 
 

 
10 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Krajina, ktorej reč sa 
učím 

2  

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk : základy 
gramatiky  

 
 Osvojiť si základné 

vedomosti o nemecky 
hovoriacich krajinách 

 
 Osvojil si základné 

vedomosti o nemecky 
hovoriacich krajinách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 Abeceda 1 
 Zvládnuť rozdiely 

v pravopise a výslovnosti 
medzi nemeckou 
a slovenskou abecedou 

 Zvládol rozdiely 
v pravopise a výslovnosti 
medzi nemeckou 
a slovenskou abecedou 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 Výslovnosť 2 
 Osvojiť si správnu 

výslovnosť vybratých 
nemeckých slov 

 Osvojiť si správnu 
výslovnosť vybratých 
nemeckých slov 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Základy gramatiky 5 
 Osvojiť si používanie 
členov u podstatných mien 

 Zvládnuť základy tvorenia 
jednoduchých viet 

 Osvojiť si základné 
rozdiely v gramatike medzi 
slovenským a nemeckým 
jazykom 

 Osvojil si používanie 
členov u podstatných mien 

 Zvládol základy tvorenia 
jednoduchých viet 

 Osvojil si základné rozdiely 
v gramatike medzi 
slovenským a nemeckým  

 jazykom 

Ústne  frontálne 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 
Nemčina je medzinárodná ! 
 

 
26 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Ahoj ! 

 Ahoj ! 

3  

Náuka o spoločnosti : komunikácia 

 

 

Slovenský jazyk :  slovosled 
oznamovacej a opytovacej vety 

 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu, 
pozdravy  

 Vedieť tvoriť jednoduché 
dialógy, predstaviť sa  

 Zvládol slovnú zásobu, 
pozdravy 

 Tvoril jednoduché dialógy, 
predstavil sa 

Ústne frontálne 
skúšanie  

Ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 Mám rád tenis ! 3 
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

záľuby 
 Vedieť rozprávať o svojich 

koníčkoch 
 Vedieť vyjadriť súhlas a 

nesúhlas 
 Ovládať čísla do 12 
 Ovládať nemeckú abecedu 
 Vedieť hláskovať 

 Zvládol slovnú zásobu, 
záľuby  

 Porozprával o svojich 
koníčkoch 

 Vedel vyjadriť súhlas a 
nesúhlas 

 Zvládol čísla do 12 
 Zvládol nemeckú abecedu 
 Vedel hláskovať 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

 

Písomná práca 
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Zmrzlina a biológia 

 Biológia v pondelok ... 

4  

 

 

 

 

Matematika : jednoduché počtové 
úkony, sčítanie, odčítanie, 
násobenie, delenie 

 

 

 Zvládnuť slovnú zásobu, 
predmety v škole  

 Zvládnuť slovnú zásobu, 
dni v týždni, mesiace 
a ročné obdobia  

 Vedieť ich používať 
s predložkami 

 Vedieť opísať svoj rozvrh 
hodín – predmety a dni 

 Zvládol slovnú zásobu, 
predmety v škole  

 Zvládol slovnú zásobu, dni 
v týždni, mesiace a ročné 
obdobia  

 Správne ich používal 
s predložkami 

 Vedel opísať svoj rozvrh 
hodín – predmety a dni 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 Zmrzlina, alebo piza? 4 
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

jedlá a nápoje 
 Vedieť tvoriť dialógy 

o jedlách a nápojoch 
 Zvládnuť čísla 13-100 
 Vedieť sa opýtať na cenu 
 Osvojiť si skloňovanie 

podstatných mien 
s určitým členom 

 Zvládol slovnú zásobu, 
jedlá a nápoje 

 Tvoril dialógy o jedlách 
a nápojoch 

 Zvládol čísla 13-100 
 Vedel sa opýtať na cenu 
 Osvojil si skloňovanie 

podstatných mien 
s určitým členom  

Ústne  frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Móda a rodina 

 Módne trendy ! 

4 
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

oblečenie, farby 
 Vedieť správne používať 

podstatné mená s určitým 
a neurčitým členom 

 Vedel napísať pohľadnicu 
 Použil správny slovosled 

vo vetách 

Ústne  frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 To dieťa je môj brat ! 5  
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

rodina 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť detaily 
 Osvojiť si privlastňovacie 

zámená 
 Zvládnuť  čísla 100-1000 

 Zvládol slovnú zásobu, 
rodina 

 Rozumel vypočutým 
dialógom 

 Rozlíšiť detaily 
 Osvojil si privlastňovacie 

zámená 
 Zvládol čísla 100-1000 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 To je dôležité ! 3  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vedieť veci pomenovať 
a jednoducho opísať 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vedel veci pomenovať 
a jednoducho opísať 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

 
Ja a môj svet  
 

28  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Záľuby 

 Mládežnícky mediálny 
kemping 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Osvojiť si používanie 

osobných zámen 
 Zvládnuť časovanie 

slovies  

 Opísal obrázky a rozlíšil 
dôležité detaily 

 Rozumel vypočutým 
dialógom 

 Vedel rozlíšiť dôležité 
detaily 

 Osvojil si používanie 
osobných zámen 

 Zvládol  časovanie slovies 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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 Hráš basketbal ? 4 
 
Telesná výchovy: šport, význam 
športu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náuka o spoločnosti : človek a 
spoločnosť 
 
 
 

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie a vedieť ho 
reprodukovať 

 Osvojiť si používanie 
Ja/Nein -otázky 

 Vedieť napísať o svojich 
koníčkoch 

 Ovládať slovosled 
oznamovacej a opytovacej 
vety  

 Tvoriť  jednoduché dialógy 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie a vedieť ho 
reprodukovať 

 Osvojil si používanie 
Ja/Nein - otázok 

 Napísal o svojich 
koníčkoch 

 Zvládol slovosled 
oznamovacej a opytovacej 
vety 

 Tvoril jednoduché dialógy 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Práca vo dvojiciach 

 

 Manga- dievča 2 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie a naučiť sa 
číslovky do 100 

 Ovládať časovanie slovies 
so zmenou kmeňovej 
samohlásky 

 Vedieť vyplniť formulár 

 Rozumel vypočutým 
dialógom 

 Rozlíšil v texte základné 
informácie a naučil sa 
číslovky do 100 

 Ovládal časovanie slovies 
so zmenou kmeňovej 
samohlásky 

 Vediel vyplniť formulár 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 To je dôležité ! 2 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť opísať svoje 
koníčky 

 Vedieť niečo potvrdiť alebo 
vyvrátiť 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Opísal svoje koníčky 
 Vedel niečo potvrdiť alebo 

vyvrátiť  

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

 Kontakty 

 VIP-kvíz ! 

3 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Vedieť reprodukovať 

základné informácie 
 Osvojiť si časovanie 

slovesa „sein“ a tvorbu 
ženských povolaní –
koncovka –„in“ 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Reprodukoval základné 

informácie 
 Osvojil si časovanie 

slovesa „sein a tvorbu 
ženských povolaní –
koncovka –„in“ 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

Ústne skúšanie 

 

 Môj profil 

 Star - Forum 

 

2 

1 

 Osvojiť si w-slová a 
tvorenie w-otázok 

 Vedieť určiť tému 
rozhovoru - dialógu 

 Zvládnuť názvy krajín 
a miestne predložky  

 Osvojil si w-slová a 
tvorenie w-otázok 

 Vediel určiť tému 
rozhovoru - dialógu 

 Zvládol názvy krajín 
a miestne predložky 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

 

 To je dôležité ! 1  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť seba a iných 
predstaviť 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel seba a iných 
predstaviť 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 
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Škola 

 Moja škola na internete 

3 IKT 
 Vedieť opísať obrázky 
 Zvládnuť slovnú zásobu, 

škola a opísať svoju školu 
 Tvoriť zložené slová 
 Vedieť časovať pomocné 

a nepravidelné slovesá 

 Opísal obrázky 
 Zvládol slovnú zásobu, 

škola a opísal svoju školu 
 Správne tvoril zložené 

slová 
 Správne časoval pomocné 

a nepravidelné slovesá 

Ústne frontálne 
skúšanie  

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

 

 Špagetový most 2  
 Zvládnuť skloňovanie 

podstatných mien po 
určitom , neurčitom člene, 
po zápore s „kein“ a po 
privlastňovacom zámen 

 Zvládol skloňovanie 
podstatných mien po 
určitom , neurčitom člene, 
po zápore s „kein“ a po 
privlastňovacom zámen 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 

 Škola internacionálne 2  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie a doplniť ich 
  

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie a správne ich 
doplnil 

Ústne frontálne 
skúšanie  

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 2  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť niekoho osloviť 
vykaním 

 Vedieť sa opýtať na 
doplňujúce informácie 

 Vedieť niečo ohodnotiť 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel niekoho osloviť 
vykaním 

 Opýtal sa  na doplňujúce 
informácie 

 Vedel niečo ohodnotiť 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

 
Zaujímavo a zábavne 
 

30  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Škola raz inak ! 

 Kedy je divadlo AG ? 

 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Zvládnuť časové údaje 

 Tvoriť  dialógy s použitím 
časových údajov  

 Opísal obrázky 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Zvládol časové údaje 

 Tvoril dialógy s použitím 
časových údajov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

 

 

 Čo chceš robiť ? 

 

3 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Vedieť reprodukovať 

obsah vypočutého 
 Osvojiť si modálne slovesá 
 a slovosled vo vete 

s modálnym slovesom 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Rozumel vypočutým 

dialógom 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Reprodukoval obsah 

vypočutého 
 Osvojil si modálne slovesá 
 a slovosled vo vete 

s modálnym slovesom 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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 Letná škola  

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť a doplniť v texte 

základné informácie 
 Osvojiť si časovanie 

slovies „ wissen, sprechen, 
fahren“ 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil a doplnil v texte 

základné informácie 
 Osvojiť si časovanie 

slovies „ wissen, sprechen, 
fahren“ 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 2 
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť vyjadriť želanie, 
pochybnosť, schopnosť 

 Vedieť si dohodnúť 
stretnutie 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vyjadril želanie, 
pochybnosť, schopnosť 

 Vedel si dohodnúť 
stretnutie 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

Voľný čas 

 Týždeň mládeže 

 

3 
 Vedieť opísať obrázky 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Rozumieť vypočutým 

dialógom 
 Vedieť rozlíšiť dôležité 

detaily 
 Osvojiť si používanie 

miestnych a časových 
predložiek 

 Opísal obrázok 
 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Rozumel vypočutým 

dialógom 
 Rozlíšil dôležité detaily 
 Osvojil si používanie 

miestnych a časových 
predložiek 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Domáce úlohy : Nie ! 

 Kino ? Áno ! 

 

3 Slovenský jazyk : písanie správy 
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie a doplniť 
chýbajúce informácie 

 Naučiť sa správne 
používať predložky „vor, 
nach“ 

 Vedieť používať slová 
vyjadrujúce opakovanie 

 Napísať správu 

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie“ a doplnil 
chýbajúce informácie 

 Naučiť sa správne 
používať predložky „vor, 
nach“ 

 Správne použil slová 
vyjadrujúce opakovanie 

 Napísal správu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 Park voľného času 2  
 Rozumieť čítanému textu 
 Rozlíšiť v texte základné 

informácie 
 Naučiť sa správne 

používať predložky „in a 
zu“ 

  

 Rozumel čítanému textu 
 Rozlíšil v texte základné 

informácie 
 Naučil sa správne 

používať predložky „in a 
zu“ 

  

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 2  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť vyjadriť radosť 
a ľútosť 

 Vedieť vyjadriť opakovanie 
deja 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel vyjadriť radosť 
a ľútosť 

 Vedel vyjadriť opakovanie 
deja 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 
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Oslavy 

 Srdečné blahoželanie 
k narodeninám ! 

3  

 

Slovenský jazyk : blahoželanie 

 Vedieť opísať obrázky 
 Osvojiť si prídavne mená 

a ich protiklady a správne 
ich používať 

 Rozlíšiť v texte základné 
informácie 

 Doplniť chýbajúce 
informácie 

 Osvojiť si osobné zámená 
v akuzatíve 

 Tvoriť  jednoduché dialógy 

 Opísal obrázky 
 Osvojilsi prídavne mená 

a ich protiklady a správne 
ich používať 

 Rozlíšil v texte základné 
informácie 

 Doplnil chýbajúce 
informácie 

 Osvojil si osobné zámená 
v akuzatíve 

 Tvoril  jednoduché dialógy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

 A po párty ? Upratať !!! 3  
 Vedieť opísať obrázky 
 Osvojiť si časovanie 

slovies s odlúčiteľnou 
predponou 

 Vedieť opísať svoju oslavu 
– prípravu a upratovanie 
po nej 

 Opísal obrázky 
 Osvojil si časovanie 

slovies s odlúčiteľnou 
predponou 

 Opísal svoju oslavu – 
prípravu a upratovanie po 
nej 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Môj album na internete 2  
 Opísať fotky 
 Osvojiť si tvorenie 

radových čísloviek 
 Vedieť vyjadriť dátum 

 Opísal fotky 
 Osvojil si tvorenie 

radových čísloviek 
 Vedel vyjadriť dátum 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 To je dôležité ! 2  
 Zvládnuť slovnú zásobu 

a gramatické javy 
prebratej témy 

 Vedieť zablahoželať 
priateľovi 

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy prebratej 
témy 

 Vedel zablahoželať 
priateľovi 

Písomné skúšanie 

 

Samostatná práca 

Didaktický test 

 
Opakovanie 
 

5  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Zhrnutie, opakovanie, 
záverečné hodnotenie 5  

 Zvládnuť slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vedieť sa vlastnými 
slovami vyjadriť 
k prebraným témam, viesť 
jednoduchý dialóg  

  

 Zvládol slovnú zásobu 
a gramatické javy 
prebratých tém 

 Vyjadril sa vlastnými 
slovami k prebraným 
témam, viedol jednoduchý 
dialóg 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 

Didaktický test 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
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didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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TRETÍ ROČNÍK  

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia  

 
Mladí ľudia dnes 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

Dovolenka a cestovanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

Farby a typy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

 

Učebné zdroje 

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

 
Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Opakovanie Eduard von Jan, Til Schonherr, 
Rosa – Maria Dallapazzia „ 
Tangram 2 aktuell, Balcová : 
Nemecko-slovenský, slovensko-
nemecký vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

 
Mladí ľudia dnes 

Eduard von Jan, Til Schonherr, 
Rosa – Maria Dallapazzia „ 
Tangram 2 aktuell, Balcová : 
Nemecko-slovenský, slovensko-
nemecký vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Dovolenka a 
cestovanie 

Eduard von Jan, Til Schonherr, 
Rosa – Maria Dallapazzia „ 
Tangram 2 aktuell, Balcová : 
Nemecko-slovenský, slovensko-
nemecký vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
pracovný zošit 
PZ - CEST 

Internet  
Časopisy, 
metodicky_list- 
Perfektum, 
prezentácie - 
celá PR 
Slovensko, celá 
PR KE, Cela 
PR- BRD 
 



 
 
 

 237 

Zdravie Eduard von Jan, Til Schonherr, 
Rosa – Maria Dallapazzia „ 
Tangram 2 aktuell, Balcová : 
Nemecko-slovenský, slovensko-
nemecký vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy 
a schémy, 
pracovný zošit - 
PZ - SOZ  

Internet  
časopisy 
 

Farby a typy Eduard von Jan, Til Schonherr, 
Rosa – Maria Dallapazzia „ 
Tangram 2 aktuell, Balcová : 
Nemecko-slovenský, slovensko-
nemecký vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
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TRETÍ  ROČNÍK  
 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK – 2.cudzí jazyk 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Opakovanie 
 

 
3 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Opakovanie gramatiky 
a slovnej zásoby z 2. 
ročníka 

  

Slovenský jazyk : základy 
gramatiky  

 
 Zopakovať používanie 

predložiek s 3. a 4. pádom 
 Precvičiť modálne slovesá, 

privlastňovacie a osobné 
zámená, préteritum haben 
a sein, perfektum slovies 

 Vedieť tvoriť dialógy, opis 
obrázku, vedieť rodokmeň 
svojej rodiny 

 Využiť získané základné 
vedomosti v praxi, 
v komunikácii a v 
cvičeniach 

 

 
 Zopakoval si používanie 

predložiek s 3. a 4. pádom 
 Precvičil časovanie 

modálnych slovies, 
préteritum “haben“ a „sein“ 
a perfektum slovies  

 Tvoril dialógy, opísal 
obrázok, osvojil si 
rodokmeň svojej rodiny 

 Využil získané základné 
vedomosti v praxi, 
v komunikácii a v 
cvičeniach 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

 

Písomná úloha 

 

Skupinová práca 

 

 
Mladí ľudia dnes  16  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Ako bývajú mladí ľudia 2 
 
 
 
 
Náuka o spoločnosti : komunikácia 

 

 

 

 

 Vedieť opísať svoju osobu 
 Osvojiť si slovnú zásobu  

k téme bývanie 
 

 Zvládol opis svojej osoby 
 Osvojil si slovnú zásobu 

k téme bývanie 
 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

 

 Doma je predsa 
najkrajšie 

3 
 Rozumieť čítanému textu 

a vedieť rozlíšiť základné 
informácie 

 Osvojiť si vety s „weil“ a „ 
obwohl“ a naučiť sa ich 
používať 

 Rozumel čítanému textu 
a rozlíšil základné 
informácie 

 Osvojil si vety s „weil“ a 
„obwohl“ a naučil sa ich 
používať 

Frontálne ústne 
skúšanie 
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 Bumerang - deti 3  

Pozornosť voči starším osobám 

 

 
Etická výchova 
 
 
 
 
Eliminácia rizikového správania, 
delikvencia, záškoláctvo, 
kriminalita 

 Rozumieť počúvanému 
textu a vedieť rozlíšiť 
základné informácie 

 Naučiť sa préteritum 
modálnych slovies 
a vedieť ich používať 

 Osvojiť si prácu 
v skupinách a zvládnuť 
otázky pre dialóg 

 Rozumel počúvanému 
textu a vedel rozlíšiť 
základné informácie 

 Naučil sa préteritum 
modálnych slovies 
a používať ich 

 Osvojil si prácu 
v skupinách a zvládol 
otázky pre dialóg 

 

Písomné skúšanie 

 

Práca v skupinách 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 Detstvo a mladosť 

 

 Tvorba dialógov 

 Medzi riadkami 

3 

 

2 

1 

 Vedieť predstaviť svoje 
detstvo a mladosť  

 
 Zvládnuť intervium k téme 

  
 Naučiť sa tvorbu dialógov 

podľa príkladov 
 

 Predstavil svoje detstvo 
a mladosť 

 
 Zvládol intervium k téme 

 
 Naučil sa tvoriť dialógy 

podľa príkladov 
 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

 

 

 

 Tón robí hudbu 1 
 Osvojiť si základné časové 

výrazy a intonáciu 
 Osvojil si základné časové 

výrazy a intonáciu  Ústne odpovede 

 

 Otestujte sa! 1  
 Osvojiť si a upevniť slovnú 

zásobu a gramatické javy 
z lekcie 

 Osvojil si slovnú zásobu 
a gramatické javy z lekcie Písomné skúšanie Neštandardizovaný 

didaktický test 

 
Dovolenka a cestovanie 
 

15  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

 Cesty snov 

 12 dní okolo sveta 

 Prospekty a trasa cesty 

1 

2 

3 

 
 
 
Náuka o spoločnosti: človek a 
spoločnosť 
 
Význam zdravej výživy 
Prevencia proti chorobám 

 Osvojiť si novú slovnú 
zásobu 

 Naučiť sa tvorbu otázok s 
„welch“ 

 Vedieť usporiadať text k 
téme 

 Naučiť sa napísať 
pohľadnicu z dovolenky 

 Osvojil si novú slovnú 
zásobu 

 Naučil sa tvorbu otázok s  
„ welch“ 

 Vedel usporiadať text k 
téme 

 Naučil sa napísať 
pohľadnicu z dovolenky 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

 

 Čo si robil posledný 
víkend? 

3  
 Zvládnuť perfektum 

pravidelných 
a nepravidelných slovies 
a slovies s odlučiteľnou 
a neodlučiteľnou 
predponou 

 

 Zvládol perfektum 
pravidelných 
a nepravidelných slovies 
a slovies s odlučiteľnou 
a neodlučiteľnou 
predponou 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomná práca 
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 Nemecko 

 Slovensko a mesto 
v ktorom žijem 

 

 Otestujte sa 

3 

2 

 

 

1 

Predchádzanie všetkým formám 
diskriminácie, rasizmu a xenofóbie 

 Naučiť sa základné údaje 
o Nemecku 

 Zvládnuť slovnú zásobu 
 Vedieť rozprávať 

o Nemecku, Slovensku 
a svojom meste 

 Osvojiť si a upevniť slovnú 
zásobu a gramatické javy 
z lekcie 

 Naučil sa základné údaje 
o Nemecku 

 Zvládol slovnú zásobu 
 Rozprával o Nemecku, 

Slovensku a svojom meste 
 Osvojil si slovnú zásobu 

a gramatické javy z lekcie 
  

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Skupinová práca 

 

 

Zdravie 
15  

 

Žiak má:  

 

Žiak:  
  

 Telo a časti tela 

 

 Ktoré bolesti a choroby 
poznáte ? 

 

 

 

 

2 

 

3 

  Zvládnuť slovnú zásobu 
a opis svojho tela 

 Naučiť sa komparatív 
prídavného mena 
a príslovky 

 

 Zvládol slovnú zásobu 
a opis svojho tela 

 Naučil sa komparatív 
prídavného mena 
a príslovky 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 

Písomná práca 

 Zdravá výživa 

 Kvíz – otázky a rady pri 
ochorení a pre zdravú 
výživu   

 

2 

2 

 

Prevencia rizikového správania 
spojená s užívaním návykových 
látok 

 Naučiť sa superlatív 
prídavného mena a 
príslovky 

 Vedieť rozprávať o zdravej 
výžive a jej význame pre 
zdravie 

 

 Naučil sa superlatív 
prídavného mena a 
príslovky 

 Rozprával o zdravej výžive 
a jej význame pre zdravie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

Práca vo dvojiciach 
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 Čo patrí ku ktorej osobe? 

 

 Medzi riadkami 

 

 

 V reštaurácií: „Jedlo 
v Hessene“ 

 Typické slovenské jedlá 
a obľúbené jedlá 

 

 

 Otestujte sa 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

ENV 

 

 

Zdravé potraviny, separácia 
odpadu 

 

 

 

Prevencia proti obezite 

 Rozumieť počutému textu 
a doplniť chýbajúce 
informácie do textu 

 
 Zvládnuť vedľajšie vety s 

„dass“ a „wenn“ a naučiť 
sa ich správne používať 

 
 Rozumieť jedálnemu lístku 

a poznať typické nemecké 
jedlá 

 
 Vedieť rozprávať 

o typických slovenských 
jedlách a  

 
 

 Osvojiť si a upevniť slovnú 
zásobu a gramatické javy 
z lekcie 

 

 Rozumel počutému textu 
a napísal chýbajúce 
informácie do textu 
informácie  

 Zvládol vedľajšie vety s 
„dass“ a „wenn“ a správne 
ich používal 

 
 Rozumel jedálnemu lístku 

a poznal typické nemecké 
jedlá 

 
 Vedel rozprávať 

o typických slovenských 
jedlách a obľúbených 
jedlách 

 
 Osvojil si a upevnil slovnú 

zásobu a gramatické javy 
z lekcie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 

Písomná práca 

 
Farby a typy 

 

17  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
  

 Moja obľúbená farba 

 Modrá Vám  pristane 

 Typy  ľudí podľa farby 

2 

3 

2 

 

Vytváranie správnych postojov 
a správania sa žiakov k životnému 
prostrediu 

 

 

 Naučiť sa farby v nemčine 
a zvládnuť genitív 
podstatných mien 

 Zvládnuť použitie 
prídavného mena bez 
podstatného mena 

 Naučiť sa skloňovanie 
prídavného mena 
s podstatným menom 

 Naučil sa farby v nemčine 
a zvládol genitív 
podstatných mien 

 Zvládol použitie 
prídavného mena bez 
podstatného mena 

 Naučil sa skloňovanie 
prídavného mena 
s podstatným menom 

 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 
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 Kúpa odevov – výber 
farby 

 Aký alebo ktorý pulóver? 

 Akí sú títo ľudia? 

2 

 

2 

2 

 Vedieť dialóg pri kúpe 
odevov – poradiť výber 
farby 

 Naučiť sa tvorbu otázok     
„ was fur ein“ a„welcher“ 

 
 Porozumieť počutému 

textu a doplniť chýbajúce 
gramatické javy do textu 

 Vedel dialóg pri kúpe 
odevov – poradil pri výbere 
farby 

 Naučil sa tvorbu otázok „ 
was fur ein“ a „welcher“ 

 
 Porozumel počutému textu 

a doplnil chýbajúce 
gramatické javy do textu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

 

 Medzi riadkami  

 Tón robí hudbu 

1 

1 

 
 Naučiť sa slovesá 

s datívom  
 Vyjadriť svoj názor 

v nemčine , čo sa nehodí v 
správaní  

 

 
 Naučil sa slovesá s 

datívom 
 Vyjadril svoj názor 

v nemčine , čo sa nehodí 
v správaní ľudí 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Skupinová práca 

Písomná práca 

 Otestuj sa 2 
 Osvojiť si a upevniť slovnú 

zásobu a gramatické javy 
z lekcie  

 Zvládnuť opakovanie 
preberaného učiva 

 

 Osvojiť si a upevniť slovnú 
zásobu a gramatické javy 
z lekcie 

 Zvládol opakovanie 
preberaného učiva 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 
 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom 
teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi 
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 
Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.  
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ŠTVRTÝ ROČNÍK 
 
Stratégia vyu čovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického 
celku 

Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy  

Opakovanie  Informačno – receptívna – 
výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s výučbovým softwérom 

Bežné vz ťahy, podmienky  Informačno – receptívna – 
výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s výučbovým softwérom 

Spomienky  
 

Informačno – receptívna – 
výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s výučbovým softwérom 

Cestovanie a hotely  Informačno – receptívna – 
výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s výučbovým softwérom 

Prevzaté zo života  
 

Informačno – receptívna – 
výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s výučbovým softwérom 
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Učebné zdroje 
 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia sa žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje 
 
 
 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostredky 

Ďalšie zdroje 
/internet, 
knižnica.. 

Opakovanie  
 

Dallapazia,Eduard von 
Jan, Beata Bluggel, 
Anja Schuman – 
„Tangram aktuell 2“,  
Táňa Balcová „ Nem. 
slov. a Slov. nem. 
vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
CD 
prehrávač 

CD, PC 
Obrazy 
Tabule 
Mapy 
Schémy 

Internet 
Časopisy 
Prezentácie 

Bežné 
vzťahy,podmienky  

Dallapazia,Eduard von 
Jan, Beata Bluggel, 
Anja Schuman – 
„Tangram aktuell 2“,  
Táňa Balcová „ Nem. 
slov. a Slov. nem. 
vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
CD 
prehrávač 

CD, PC 
Obrazy 
Tabule 
Mapy 
Schémy 

Internet 
Časopisy 
Prezentácie 

Spomienky  
 

Dallapazia,Eduard von 
Jan, Beata Bluggel, 
Anja Schuman – 
„Tangram aktuell 2 “, 
Táňa Balcová „ Nem. 
slov. a Slov. nem. 
vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
CD 
prehrávač 

CD, PC 
Obrazy 
Tabule 
Mapy 
Schémy 

Internet 
Časopisy 
Prezentácie 
metodicky_list- 
Perfektum,  

Cestovanie a 
hotely  

Dallapazia,Eduard von 
Jan, Beata Bluggel, 
Anja Schuman – 
„Tangram aktuell 2“,  
Táňa Balcová „ Nem. 
slov. a Slov. nem. 
vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
CD 
prehrávač 

CD, PC 
Obrazy 
Tabule 
Mapy 
Schémy, 
pracovné zošity 
- PZ – CEST, 
PZ - KOM 

Internet 
Časopisy 
Prezentácie 

Prevzaté zo života  
 

Dallapazia,Eduard von 
Jan, Beata Bluggel, 
Anja Schuman – 
„Tangram aktuell 2“,  
Táňa Balcová „ Nem. 
slov. a Slov. nem. 
vreckový slovník 

PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
CD 
prehrávač 

CD, PC 
Obrazy 
Tabule 
Mapy 
Schémy 
pracovné zošity 
- PZ – MASS, 
PZ - KOM,  

Internet 
Časopisy 
Prezentácie 
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Ročník: štvrtý 
              
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NEMECKÝ JAZYK – 2.cudzí jazyk 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyu čovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá ho dnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Opakovanie 
 

 
3 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Opakovanie 
gramatiky 
a slovnej zásoby z 
3. ročníka 

3  

Slovenský jazyk : 
základy gramatiky  

 
 Precvičovať používanie 

perfekta slabých 
a silných slovies 

 
 Precvičiť si vedľajšie 

vety s weil a obwohl 
 

 Vedieť opísať svoju 
osobu a precvičiť 
skloňovanie 
podstatného 
a prídavného mena 

 

 
 Precvičil si používanie 

perfekta slabých 
a silných slovies 

 
 Precvičil si vedľajšie 

vety s „weil“ a 
„obwohl“  

 Tvoril opis svojej 
osoby a zopakoval si 
skloňovanie 
podstatného 
a prídavného mena 

 

Ústne 
skúšanie 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomná úloha 

 

Skupinová práca 

 

 
Bežné 
vzťahy,podmienky  14 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Štýly bývania 1 
 
 
 
 
Náuka o spoločnosti : 
komunikácia 

 

 

 

 Osvojiť si slovnú 
zásobu  k téme bývanie 

 

 Osvojil si slovnú 
zásobu k téme 
bývanie 

 

Ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Würde a infinitív 

 Hľadanie bytu, 
prenájom , inzeráty 

1 

2 

 Rozumieť 
gramatickému javu 
würde a infinitív 

 Vedieť napísať inzerát 
pri hľadaní bytu  

 Rozumel 
gramatickému javu 
würde a infinitív 

 Vedel napísať inzerát 
pri hľadaní bytu 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Práca vo 
dvojiciach 
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 Posluch – dialógy, 
prenájom bytu  

 Prostredie bývania 
– miestnosti 
a zariadenie bytu 

 Vety s „deshalb“ a 
„trotzdem“ 

1 

 

2 

 

1 

 

Vytváranie správnych 
postojov a správania sa 
žiakov k životnému 
prostrediu 

 

 

 
Etická výchova 
 
 
 
Náuka o spoločnosti: 
človek a spoločnosť 
 
 

 Rozumieť počúvanému 
textu a vedieť rozlíšiť 
základné informácie 

 Naučiť sa slovnú 
zásobu k téme 

 
 Naučiť sa vety s 

„deshalb“ a „trotzdem“ 

 Rozumel počúvanému 
textu a vedel rozlíšiť 
základné informácie 

 Naučil sa slovnú 
zásobu k téme 

 
 Naučil sa vety s 

„deshalb“ a „trotzdem“ 
 
 
 
 
 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 

 

 

Písomné 
skúšanie 

Práca vo 
dvojiciach 

 

 

Práca v skupinách 

 

 

 Rodičia a deti – 
štýl bývania 

 Infinitív s „zu“ 

 Informácia o sebe, 
bývanie u nás - 
diskusia 

2 

 

1 

1 

 
 Zvládnuť vyjadriť názor 

na bývanie  
 Naučiť sa infinitív s „zu“ 

 
 Vedieť rozprávať o sebe 

a o svojom bývaní 
 

 
 Zvládol vyjadriť názor 

na bývanie 
 Naučil sa infinitív s 

„zu“ 
 Vedel rozprávať 

o sebe a o svojom 
bývaní 

 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Práca v skupinách 
a dvojiciach 

 

 

 Opakovanie lekcie 1 
 Zopakovať si slovnú 

zásobu a gramatické 
javy z lekcie 

 Zopakoval si slovnú 
zásobu a gramatické 
javy z lekcie 

 Ústne odpovede 

 

 Otestujte sa! 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvojiť si a upevniť slovnú 
zásobu a gramatické javy 
z lekcie 

 Osvojil si slovnú 
zásobu a gramatické 
javy z lekcie 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Spomienky 
 

13 
 

 
Žiak má: 

 

 
Žiak: 
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 Etapy života, 
opakovanie 
perfekta 

 Philipp Moller – 
posluch 

 Známe ženy, 
präteritum 
pravidelných, 
nepravidelných 
a modálnych 
slovies 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 
 
 
Náuka o spoločnosti: 
človek a spoločnosť 
 
 

 
 Naučiť sa rozprávať 

o etapách života 
 

 Rozumieť počutému 
textu  a doplniť 
chýbajúce informácie do 
textu 

 Zvládnuť präteritum 
slovies 

 
 Naučil sa rozprávať 

o etapách života 
 

 Rozumel počutému 
textu  a doplnil 
chýbajúce informácie 
do textu 

 Zvládol präteritum 
slovies 

 

Ústne 
skúšanie 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 

 

Písomné 
skúšanie 

 

 

 

Ústne odpovede 

 

Práca vo 
dvojiciach 

 

Test 

 

 Spomienky 2  
 Naučiť sa doplniť 

chýbajúce informácie do 
textu 

 Zvládnuť vedľajšiu s 
„wenn“ a „als“ 

 

 Naučil sa doplniť 
chýbajúce informácie 
do textu 

 Zvládol vedľajšiu vetu 
s „wenn“ a „als“ 

 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

 

Písomná práca 

 Môj život - opis 

 Na to nikdy 
nezabudnem 

 Plusqamperfekt – 
gramatické 
cvičenia 

 Opakovanie lekcie 

 

 Test 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Prevencia rizikového 
správania spojená 
s užívaním návykových 
látok 

 Naučiť sa slovnú 
zásobu k téme 

 Zvládnuť diskusiu 
o nezabudnuteľných 
zážitkoch 

 Naučiť sa 
plusqamperfekt,  

 
 Zopakovať si slovnú 

zásobu a gramatické 
javy z lekcie 

 Overiť si získané 
vedomosti z lekcie 

 Naučil sa slovnú 
zásobu k téme 

 Zvládol diskusiu 
o nezabudnuteľných 
zážitkoch 

 Naučil sa 
plusqamperfekt 

 
 Zopakoval si slovnú 

zásobu a gramatické 
javy z lekcie 

 Overil si získané 
vedomosti z lekcie 

  

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

Písomné 
skúšanie 

 

Test 

Skupinová práca 
 
 
 
Dialógy 

 

Cestovanie a hotely 15 
 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
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 Objavte Lipsko 

 

 Turistické služby 
v Lipsku 

 Priame a nepriame 
otázky, echo 
otázky 

 Práca s textom – 
posluch 

2 

 

2 

 

 

2 

 

1 

 

 

Predchádzanie všetkým 
formám diskriminácie, 
rasizmu a xenofóbie 

 Vedieť základné 
informácie o Lipsku 

 Naučiť sa orientovať 
v Lipsku 

 Zvládnuť priame 
a nepriame otázky, 
echo otázky 

 Vedieť porozumieť 
neznámemu textu 

 

 Vedel základné 
informácie o Lipsku  

 Naučil sa orientovať 
v Lipsku 

 Zvládnuť priame 
a nepriame otázky, 
echo otázky 

 Vedel porozumieť 
neznámemu textu 

 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Práca vo 
dvojiciach 

 

Písomná práca 

 Anna a Sebastián 
v Grázi 

 Gráz – orientácia 
v meste, udanie 
miesta a smeru 

 Objednať si 
ubytovanie 

1 

 

2 

 

1 

Náuka o spoločnosti - 
komunikácia 

 Naučiť sa doplniť 
neznáme informácie do 
textu 

 Vedieť podať informácie 
pre turistov 

 
 Naučiť sa objednať si 

ubytovanie 
 

 Naučil sa doplniť 
neznáme informácie 
do textu 

 Vedel podať 
informáciu pre turistov 

 
 Naučil sa objednať si 

ubytovanie 
 

Ústne 
skúšanie 

 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Práca vo 
dvojiciach 

 

 

 Pekné počasie 
dnes 

 Opakovanie lekcie 

 

 

 Otestujte sa 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Vytváranie správnych 
postojov a správania sa 
žiakov k životnému 
prostrediu 

 

 

 

 

 

 Vedieť opísať počasie 
a ročné obdobia 

 
 Zopakovať si slovnú 

zásobu a gramatické 
javy z lekcie 

 
 Overiť si úroveň 

zvládnutia slovnej 
zásoby a gramatických 
javov z lekcie 

 
 

 Vedel opísať počasie 
a ročné obdobia 

 
 Zopakoval si slovnú 

zásobu a gramatické 
javy z lekcie 

 
 Overil si úroveň 

zvládnutia slovnej 
zásoby 
a gramatických javov 
z lekcie 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

Písomné 
skúšanie 

 

Test 

Ústne odpovede 

 

 

Písomná práca 

 
Prevzaté zo života 

 

15  
 

 Žiak má: 
 

 Žiak:   
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 Rady, vedieť dobre 
poradiť 

 V obchodnom 
dome 

 Posluch informácií 
z rádia 

2 

 

1 

 

1 

 

 

Medziľudské vzťahy 

 

 

 

 

 

 

Náuka o spoločnosti- 
komunikácia 

 Naučiť sa zorientovať 
v bežných životných 
situáciách 

 Zvládnuť dialógy 
v obchodnom dome 

 Naučiť sa určiť 
informácie z posluchu v 
texte 

 Naučil sa zorientovať 
v bežných životných 
situáciách 

 Zvládol dialógy 
v obchodnom dome 

 Naučil sa určiť 
informácie z posluchu 
v texte 

 

Frontálne 
ústne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 
 

 Stará mama sa 
stane 
fotomodelkou 

 Nurdoch chce 
kúpiť najdrahší byt 

 Intervium k téme 
noviny, rádio, 
televízor 

1 

 

1 

2 

 Vedieť doplniť správne 
informácie v texte 

 
 Rozumieť počutému 

textu a doplniť 
chýbajúce informácie v 
texte 

 Naučiť sa urobiť 
intervium k téme 

 Vedel doplniť správne 
informácie v texte 

 
 Rozumieť počutému 

textu a doplniť 
chýbajúce informácie 
v texte 

 Naučil sa urobiť 
intervium k téme 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

Skupinová práca 

 Čo  môžete nájsť 
na internete? 

 Susedské vzťahy – 
rodina Klinger 

2 

 

2 

 
 Naučiť sa slovnú 

zásobu pre prácu s 
internetom  

 Vyjadriť svoj názor 
v nemčine na tému 
susedské vzťahy  

 

 
 Naučil sa slovnú 

zásobu pre prácu s 
internetom  

 Vyjadril svoj názor 
v nemčine na tému 
susedské vzťahy 

Ústne 
skúšanie 

 

Písomné 
skúšanie 

 

Skupinová práca 

 

Písomná práca 

 Opakovanie 

 

 Test 

 

2 

 

1 

 Osvojiť si a upevniť 
slovnú zásobu 
a gramatické javy z 
lekcie  

 Zvládnuť opakovanie 
preberaného učiva 

 

 Osvojil si a upevnil 
slovnú zásobu 
a gramatické javy z 
lekcie 

 Zvládol opakovanie 
preberaného učiva 

 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 
 

 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických 
testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom 
teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po 
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absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa 
dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.
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Názov predmetu Ruský jazyk / 2. cudzí jazyk 
Časový rozsah výu čby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

2 hod. týždenne, 66 vyuč.hodín – v 3.ročníku 
Ročník  prvý, druhý, tretí 
Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,  3650 6 staviteľstvo 

3692 M geodézia, kartografia a kataster 
3692 6 geodézia, kartografia a kataster  

Vyučovací jazyk  Ruský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet ruský jazyk sa opäť dostáva do centra pozornosti mladých ľudí najmä teraz, keď dochádza k veľkým zmenám v 
oblasti stredoškolskej edukácie. Žijeme v pluralitnej dobe a znalosť cudzích jazykov  sa stáva nevyhnutnosťou. Jeho obsah 
je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu 
v tomto predmete sú zamerané na bežné komunikatívne situácie v rámci tematických okruhov. Učivo v  jazykovej 
 oblasti je zamerané na slovnú zásobu, včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, 
vybrané gramatické, morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie 
slov), vybrané javy z oblasti štylistiky. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby predovšetkým zvládli azbuku v jej tlačenej aj písanej podobe, získali základné 
komunikačné spôsobilosti, osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti  v jazykovej a pragmatickej oblasti a mohli ich 
využiť v bežnej komunikácii. Preto sme pri výbere učiva prihliadali na rovnomerné zastúpenie všetkých obsahových 
štandardov:počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav. 

Počúvanie s porozumením rozvíja receptívne sluchové spôsobilosti založené na počúvaní s porozumením 
monologických a dialogických prejavov. Poskytuje žiakom spôsobilosti so zreteľom na čítanie a prácu so 
všeobecným a odborným textom.  Žiaci si osvoja produktívne ústne rečové spôsobilosti a naučia sa rozprávať 
o jednoduchých tematických situáciách. Získajú produktívne písomné spôsobilosti pri spracovaní textu v podobe 
rôznych anotácií, výpiskov, popisov, a pod. Žiak sa v prejave  prednášanom v cudzom jazyku štandardnou 
a zreteľnou výslovnosťou globálne učí rozumieť vypočutej správe, chápať  témy, hlavné myšlienky, základné 
informácie, učí sa rozlíšiť špecifické informácie a dôležité detaily. 

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

Písomný prejav  rozvíja produktívne rečové schopnosti žiaka. Žiaci sa naučia ústne a písomne vyjadrovať  
vzhľadom k stanoveným témam, formulovať v cudzom jazyku svoje osobné údaje, popísať domov, voľný čas, jedlo 
a nápoje, cestovanie, každodenný život, a pod. Žiaci získajú a poskytujú informácie v osobnej oblasti 
(nakupovanie, cestovanie, organizovanie voľného času, získavanie informácií, štylizovanie osobného listu, písanie 
blahoželaní, a pod.). Vzdelávanie poskytne vedomosti a zručnosti v oblasti jazykovej funkcie – otvorenie 
a ukončenie komunikácie, pozdravy, prosby, žiadosti, poďakovania, vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu, 
odmietnutie, sklamanie, nádej, obavy, prejav radosti a pod. V písomnom prejave žiak vie zrozumiteľne, v súlade 
s pravopisnými normami a štylisticky vhodne sformulovať vlastné myšlienky a názory, vyplniť dotazníky a úradné 
formuláre, napísať pozdrav, blahoželanie, želanie a odpoveď naň, pozvanie (oznámenie) a odpoveď naň, list 
súkromný a odpoveď naň, opis  osoby, predmetu, miesta,  činnosti, situácie, reprodukovať prečítaný alebo 
vypočutý autentický text (oznam, rozprávanie, opis a pod.), používať kompenzačné vyjadrovanie.  

Ústny prejav rozvíja produktívne rečové schopnosti žiaka. Žiak vie jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane 
situácii reagovať v bežných životných situáciách, vyjadriť vlastné názory a myšlienky, začať, udržiavať a ukončiť 
rozhovor, telefonický rozhovor, požiadať partnera o vysvetlenie, opísať osobu, predmet, miesto,  činnosť, situáciu, 
rozprávať dej v rámci určených tém, predniesť správu na určenú alebo zvolenú tému, predniesť naspamäť naučený 
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text (báseň, pieseň).   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania jazyka majú stimulovať rozvoj komunikatívnych zručností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako 
aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolupracovať a tvoriť vedený a motivovaný učiteľom, ktorý ho 
povzbudzuje a podporuje k jeho  čo najlepším výkonom v rámci štúdia. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
pomáhajú rozvoju samostatnosti žiaka, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy a využívať informačné technológie. 
Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, 
prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva 
jednotlivých tematických celkov,  ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky v rámci medzipredmetových vzťahov.  

Ciele vyu čovacieho predmetu 
 
Cieľom vyučovacieho predmetu ruský jazyk v študijnom odbore 36 Stavebníctvo, geodézia , kartografia je : 
 - v oblasti jazykovej poznať a používať slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických 
okruhov, vybrané gramatické, morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie 
a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,  
 -  poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka  
 -  v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach vyjadrovať vhodným 
spôsobom svoj úmysel,  
 - prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu 
všeobecného alebo odborného charakteru,  
 - zvládnuť špecifickú terminológiu svojho študijného odboru  
 - zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, 
anketa),  
 - uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie,  
 - vhodne reagovať na podnety, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné informačné 
zdroje,  
 - vedieť komunikovať v  bežných situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v danej 
jazykovej oblasti 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

1 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo)  
2 vyjadriť a formulovať vlastný názor  
3 správne interpretovať získané informácie 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

4 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére 
5 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve 
6 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých 

Schopnosti riešiť problémy 
7 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví  
8 hľadať, navrhovať a používať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

9 získavať informácie využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii 
10 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznat 

 

PRVÝ ROČNÍK 

Stratégia vyu čovania 
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Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

V škole Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia  

Naša rodina 
Zoznámenie sa a lúčenie 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 
 

Hovoríte po rusky? 
Poďakovanie a ospravedlnenie 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

U Dimitria na návšteve 
Igor a jeho priatelia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

Druhy profesií 
Životopis 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

Učebné zdroje 

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

Odborná litera túra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

V škole Jelínek a kol: RADUGA 1 
Kollár, 
Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Naša rodina 
Zoznámenie sa 
a lúčenie 

Jelínek a kol: RADUGA 1 
Kollár, 
Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Hovoríte po rusky? 
Poďakovanie a 
ospravedlnenie 
 
 
 

Jelínek a kol: RADUGA 1 
Kollár, 
Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

U Dimitria na návšteve 
Igor a jeho priatelia 

Jelínek a kol: RADUGA 1 
Kollár, 
Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Druhy profesií Jelínek a kol: RADUGA 1 
Kollár, 

PC CD, Internet  
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Životopis Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

Tabuľa 
CD prehrávač 
 

Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

časopisy 
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ROČNÍK: PRVÝ 
Rozpis učiva predmetu: Ruský jazyk  (2.cudzí jazyk) 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
 

Úvodná hodina 
 

 
1 

     

 
1. V škole 

7 ETV,OBN 
 

    

• Azbuka 

Písmená: A,O,K,M,T,E,P,D 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť tlačené a písané 
hlásky azbuky 

- zvládol SZ, 
- vedel tlačené a písané 
hlásky azbuky 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Základné poučenie 
o prízvuku. 

• Intonácia oznamovacích 
a opytovacích viet 

3 
 - rozlíšiť slovenskú a ruskú 

intonáciu a prízvuk 
- rozlíšil slovenskú a ruskú 
intonáciu a prízvuk 
 

Ústne skúšanie  Ústne skúšanie  

• Vety typu: Kto je to? 

 

1 
 - zvládnuť jednoduché 

dialógy 
 

- zvládol jednoduché dialógy 
 Konverzácia Ústne skúšanie  

2. Naša rodina 10 
ETV, SJL, DEJ, ENV     

• Členovia rodiny 3 
 - zvládnuť SZ, 

- písmená n,i,u 
- tvoriť otázky s opytovacím 
zámenom 
 

- zvládol SZ, 
- zvládol písmená n,i,u         
- tvoril otázky s opytovacím 
zámenom 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Čo jeme? 3 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať základné druhy 
potravín 

- zvládol SZ, 
- poznal základné druhy 
potravín 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Čo si obliekame? 

 

1 
 - zvládnuť SZ 

- poznať základné druhy 
odevu 

- zvládol SZ 
- poznal základné druhy 
odevu 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Azbuka 

Písmená:  V,L,R 

1 
 - použiť písmená v slovách 

a jednoduchých vetách 
- poznal písmená v slovách 
a jednoduchých vetách Diktát Ústne odpovede 
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• Ako sa voláš? 1 
 - vedieť sa predstaviť 

a klásť otázky a odpovede 
kto sa ako volá 

- vedel sa predstaviť a klásť 
otázky a odpovede kto sa 
ako volá 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 1 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 

3. Zoznamovanie sa a lú čenie 7 
ETV      

• Pozdravy pri stretnutí 
a lúčení 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť sa predstaviť 
zvládnuť telefonický 
rozhovor a dohovoriť si 
stretnutie 

- zvládol SZ, 
- vedel sa predstaviť 
a zvládol  telefonický 
rozhovor a dohovoril  si 
stretnutie 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Azbuka  

Písmená: G,Y,S,J 

1 
 - zvládnuť písané a tlačené 

písmená 
 

- zvládol písané a tlačené 
písmená 
 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Zoznámte sa 3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť sa predstaviť, 
povedať odkiaľ pochádza 
 

- zvládol SZ, 
- vedel sa predstaviť  
a  povedať odkiaľ pochádza  

Konverzácia Ústne skúšanie  

4. Hovoríte po rusky?  
10 

ETV, ON     

• Otázky a odpovede, kto 
odkiaľ je, kde kto býva, 
koľko má rokov, aký jazyk 
vie? 

3 
 -zvládnuť SZ, 

- zvládnuť odpovede na 
otázky, viesť základný 
konverzačný dialóg 

-zvládol SZ, 
- zvládol odpovede na 
otázky, viesť základný 
konverzačný dialóg 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Azbuka 

Písmená: Z,C,F,B 

3 
 - zvládnuť písané a tlačené 

písmená 
 

- zvládol písané a tlačené 
písmená 
 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Rozlišovanie prízvučných 
a neprízvučných slabík 

 

1 
 - rozlišovať prízvučné 

a neprízvučné slabiky 
- rozlišuje prízvučné 
a neprízvučné slabiky Konverzácia Ústne skúšanie  

• Číslovky 1 – 10 v 1.p. 

• 1.p. podstatných mien v 
oslovení 

1 
 - správne použiť číslovky vo 

vetách a 1.p. podstatných 
mien 

- správne použil číslovky vo 
vetách a 1.p. podstatných 
mien 

Opakovanie  

 

• Opakovanie 3.a 4.lekcie 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie 

Príprava na test 
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• Test 2 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti v 
teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 

 

5. Poďakovanie 
a ospravedlnenie 

7 
ETV      

• Azbuka 

Dvojhlásky: ia,ie,iu 

1 
 - zvládnuť dvojhlásky 

- vedieť Jednoduchý minulý 
čas kladnú a zápornú vetu 
 

- zvládol SZ, 
- vedel Jednoduchý minulý 
čas kladnú a zápornú vetu 
 

Diktát Ústne odpovede  

• Číslovky 1 – 20 v 1.p. 

• Spojenie 2,3,4,5,... hodín 

3 
 - zvládnuť číslovky a čas 

v spojení s hodinami 
- zvládol číslovky a čas 
v spojení s hodinami Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Časovanie slovies žiť, 
vedieť, hovoriť 

 

3 
 - časovať slovesá žiť, 

vedieť, hovoriť 
- časoval ť slovesá žiť, 
vedieť, hovoriť Konverzácia Ústne skúšanie  

6. U Dmitria na návšteve  10 SJL     

• Písanie ne pri slovesách 

• Pravopis mien príslušníkov 
národov 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- tvoriť zápor 
- zvládnuť pravopis 
národností 
 

- zvládol SZ, 
- tvoril zápor 
- zvládol pravopis 
národností 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Vyjadrenie radosti a údivu 2 
 - zvládnuť vyjadrenie radosti 

a údivu 
- zvládnuť pohyblivý prízvuk 
slovies učiť sa, pozrieť si 

- zvládol vyjadrenie radosti 
a údivu 
- zvládol pohyblivý prízvuk 
slovies učiť sa, pozrieť si 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Azbuka  

Písmená: Č,ŠČ,Ž,Š,CH 

 

2 
 - zvládnuť písmená a použiť 

ich v slovách a vetách 
- zvládol písmená a použiť 
ich v slovách a vetách Diktát Ústne skúšanie  

• Odstraňovanie jazykových 
nedorozumení  

 

1 
 - zvládnuť intonáciu 

zvolacích viet 
- porovnať intonáciu oznam. 
a opyt. viet 

- zvládol intonáciu zvolacích 
viet 
- porovnal  intonáciu oznam. 
a opyt. viet 

Konverzácia Ústne odpovede,  

• Súhrnné opakov. azbuky 1 
 - vedieť použiť všetky 

písmená azbuky 
- vedel použiť všetky 
písmená azbuky Opakovanie 

 

 

• Test 3 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste  
- použil získané vedomosti 
v teste   Písomné 

skúšanie 
Test 
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7. Igor a  jeho priatelia  
7 

ETV, EKL, TV      

• Práca s textom 

• Precvičenie časovania 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- časovať základné slovesá 
- zvládol SZ, 
- časoval základné slovesá Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

• Ťažký osud – pochopenie 
neznámeho textu 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- poznať prídavné mená 
a ich opačný význam 

- zvládol SZ, 
- poznal prídavné mená 
a ich opačný význam 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

• Práca s cvičeniami 

 

1 
 - správne použiť novú 

slovnú zásobu v cvičeniach  
- správne použil novú 
slovnú zásobu v cvičeniach Konverzácia Ústne skúšanie  

8. Jablko nepadá ďaleko od 
stromu  

11 
TV     

• Práca s textom  

• Podstatné mená muž. r. 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- určovať rod a pád podst. 
mien muž. r. 

- zvládol SZ, 
- určuje rod a pád podst. 
mien muž. r. 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Vladimír Vysockij – Pieseň 
o priateľovi 

Práca s umeleckým textom 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- zarecitovať umelecký text  
- zvládol SZ, 
- zarecitoval naspamäť 
umelecký text 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Osobné zámená v 1. a 4. 
páde 

 

1 
 - vedieť použiť osobné 

zámená vo vetách a 
dialógoch 

- vedel použiť osobné 
zámená vo vetách a 
dialógoch 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Podstatné mená žen.r. 2 
 - správne skloňovať 

podstatné mená žen.r. 
 

- správne skloňoval  
podstatné mená žen.r. 
 

  

 

• Opakovanie 7.a 8. lekcie 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedieť použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 4 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použiť získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 
 

9. Druhy profesií 9 
SJL, ETV     

• Čím si ? Kde pracuješ? 
 3 

 - zvládnuť SZ, 
- vedieť odpovedať na 
základné otázky týkajúce sa 
povolania 

- zvládol SZ, 
- vedel odpovedať na 
základné otázky týkajúce sa 
povolania 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  
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• Práca s cvičeniami 
• Konverzačné cvičenia 

3 
 - zvládnuť prítomný a minulý 

čas 
- zvládol prítomný a minulý 
čas Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 
• Podstatné mená stredného 

rodu 
 

3 
 - dokázať skloňovať 

podstatné mená stredného 
rodu 

- dokázal  skloňovať 
podstatné mená stredného 
rodu 

Konverzácia Ústne skúšanie  

 
10. Kino a divadlo 12 

SJL, ETV, DEJ     

• Práca s textom 
• Prijatie pozvania s potešením 
• Odmietnutie pozvania s 

ospravedlnením 

5 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť sa správne 
ospravedlniť a odmietnuť 
pozvanie 
 

- zvládol SZ, 
- vedel sa správne ospravedlniť 
a odmietnuť pozvanie 
 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

• Výslovnosť zakončenia 
zvratných slovies 1 

 - zvládnuť výslovnosť  
 

- zvládol výslovnosť 
Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• 1. a 2. Časovanie slovies typu 
„vedieť“ a „hovoriť“ v prít. čase  3 

 - zvládnuť 1.a 2. časovanie 
slovies 
 

- zvládol   1.a 2. časovanie 
slovies 
 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Práca s cvičeniami 
1 

 - zvládnuť cvičenia na 
časovanie 
 

-zvládol cvičenia na časovanie 
Konverzácia Ústne odpovede, 

Projekt 

• Opakovanie 9. a 10. lekcie 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedieť použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 5 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použiť získané vedomosti 
v teste Písomné skúšanie Test 

 
11. Životopis 5 

ETV, ON     

• Osobné údaje 
2 

 - zvládnuť SZ, 
- vedieť stupňovať prídavné 
mená 

- zvládnuť SZ, 
- vedieť stupňovať prídavné 
mená 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Záľuby 
1 

 - zvládnuť SZ, 
- tvoriť podstatné mená 
z prídavných mien 

- zvládnuť SZ, 
- tvoriť podstatné mená 
z prídavných mien 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Opakovanie 2 
     

• Opakovanie (lekcie 1– 5) 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Opakovanie (lekcie  6 –11) 1 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  
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• Záverečné hodnotenie 1 
 - viesť situačný dialóg    

Konverzácia 
 

Spolu 99 
     

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom 
teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi 
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 
Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.  
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DRUHÝ ROČNÍK 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
 Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Kino a divadlo 
Na predstavení 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia  

Kurzy ruského jazyka 
Nezabúdajte si veci doma 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 
 

Dnes budeme chodiť po 
obchodoch 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

V metre 
Pôjdeme do Sankt Peterburgu 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

Navštívte Bratislavu 
Veselí cestovatelia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Kino a divadlo 
Na predstavení 

Jelínek a kol: RADUGA 1 
Kollár, 
Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Kurzy ruského jazyka 
Nezabúdajte si veci 
doma 

Jelínek a kol: RADUGA 1 
Kollár, 
Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Dnes budeme chodiť 
po obchodoch 
 

Jelínek a kol: RADUGA 1 
Kollár, 
Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
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Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

V metre 
Pôjdeme do Sankt 
Peterburgu 

Jelínek a kol: RADUGA 1 
Kollár, 
Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Navštívte Bratislavu 
Veselí cestovatelia 

Jelínek a kol: RADUGA 1 
Kollár, 
Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
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ROČNÍK: DRUHÝ 

Rozpis učiva predmetu: Ruský jazyk  (2.cudzí jazyk) 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
 

Úvodná hodina 
 

 
1 

     

 
1. Kino a divadlo 

10 ETV,OBN,SJL 
 

    

• Práca s textom 
• Prijatie pozvania 

s potešením 

Odmietnutie pozvania s 
ospravedlnením 

5 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť sa správne 
ospravedlniť a odmietnuť 
pozvanie 
 

- zvládol SZ, 
- vedel sa správne 
ospravedlniť a odmietnuť 
pozvanie 
 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Výslovnosť zakončenia 
zvratných slovies 

1 
 - zvládnuť výslovnosť  

 
- zvládol výslovnosť 
 Ústne skúšanie, 

Písomné 
skúšanie  

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• 1. a 2. Časovanie slovies 
typu „vedieť“ a „hovoriť“ 
v prít. čase  

4 
 - zvládnuť 1.a 2. časovanie 

slovies  
- zvládol 1.a 2. časovanie 
slovies  Konverzácia Ústne skúšanie  

2. Na predstavení  12 
ETV, SJL, DEJ     

• Otázky a odpovede pri 
kupovaní lístkov do divadla 
na určitý dátum  

3 
 - zvládnuť SZ, 

- zvládnuť výslovnosť 
tvrdých a mäkkých párových 
spoluhlások 
- tvoriť otázky s opytovacím 
zámenom 
 

- zvládol SZ, 
- zvládol výslovnosť tvrdých 
a mäkkých párových 
spoluhlások 
- tvoril otázky s opytovacím 
zámenom 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Vyjadrenie dojmov 
z divadelného predstavenia 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť vyjadriť svoje dojmy 
- zvládol SZ, 
- vedel vyjadriť svoje dojmy Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Záujmová činnosť 

 

3 
ENV - zvládnuť SZ 

- poznať základné druhy 
záujmovej činnosti 

- zvládol SZ 
- poznal základné druhy 
záujmovej činnosti 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Písanie adresy 1 
 - použiť písmená v slovách 

a jednoduchých vetách 
- poznal písmená v slovách 
a jednoduchých vetách Diktát Ústne odpovede 
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• Odpovede na zoznamovací 
inzerát 

1 
 - vedieť sa predstaviť 

a klásť otázky a odpovede 
kto sa ako volá 

- vedel sa predstaviť a klásť 
otázky a odpovede kto sa 
ako volá 

Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 1 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 

3. Kurzy ruského jazyka 9 
ETV,SJL     

• Anna a Zuzana sa chcú 
prihlásiť do kurzu RUJ 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť sa predstaviť --
zvládnuť úvodný  rozhovor 
a dohovoriť si hodiny a čas 
kurzu 

- zvládol SZ, 
- vedel sa predstaviť 
a zvládol  úvodný rozhovor 
a dohovoril si hodiny a čas 
kurzu 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Cez prestávku 

 

3 
 - zvládnuť otázky 

a odpovede o štúdiu, 
predmetoch, známkach, 
rozvrhu hodín 
 

- zvládol otázky a odpovede 
o štúdiu, predmetoch, 
známkach, rozvrhu hodín 
 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Orientácia v školskej 
budove 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť sa orientovať 
v školskej budove 
 

- zvládol SZ, 
- vedel sa orientovať 
v školskej budove 
 

Konverzácia Ústne skúšanie  

4. Nezabúdajte si veci doma  
14 

ETV,SJL     

• Výslovnosť ž,š,c 

• Pohyblivý prízvuk slovesa 
byť v min. čase 

3 
 -zvládnuť SZ, 

- zvládnuť výslovnosť 
tvrdých spoluhlások 
a pohyblivý prízvuk slovesa 
byť v min.čase 

-zvládol SZ, 
- zvládol výslovnosť tvrdých 
spoluhlások a pohyblivý 
prízvuk slovesa byť 
v min.čase 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Pravopis slabík gi, ki, chi 1 
 - zvládnuť pravopis slabík 

gi, ki, chi 
 

- zvládol pravopis slabík gi, 
ki, chi 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Minulý čas 

 

2 
 - zvládnuť minulý čas 

slovies 
- zvládol minulý čas slovies 

Konverzácia Ústne skúšanie  

• Vyjadrenie vykania 

• Skloňovanie zámen kto,čo 

1 

2 

 - vedieť správne vykať 
 
 
- vedieť skloňovať zámená 

- vedel správne vykať 
 
 
-vedel skloňovať zámená 

Opakovanie 

Konverzácia 

 

 

• Skloňovanie podst. mien 
typu magazín, 
portfeľ,škola,nedeľa 

4 
 - vedieť skloňovať 

podst.mená 
- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Opakovanie 

Príprava na test 
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• Test 2 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti v 
teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 

 

5. Dnes budeme chodi ť po 
obchodoch 

9 
ETV      

• Otázky a odpovede 
súvisiace s orientáciou v 
meste 

3 
 - zvládnuť otázky 

a odpovede súvisiace 
s orientáciou v meste 
 

- zvládol otázky a odpovede 
súvisiace s orientáciou v 
meste 
 

Konverzácia Ústne odpovede  

• Výslovnosť ť,č, šč 

• Výslovnosť predložkových 
spojení typu z Ameriky, od 
Oľgy, v učilišti 

3 
 - zvládnuť výslovnosť hlások 

a predložkových spojení 
- zvládol výslovnosť hlások 
a predložkových spojení Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Časovanie slovies ísť, 
cestovať, môcť, vziať 

 

3 
 - časovať slovesá žiť, 

vedieť, hovoriť 
- časoval ť slovesá žiť, 
vedieť, hovoriť Diktát Ústne skúšanie  

6. V metre  14 SJL     

• Otázky a odpovede 
súvisiace s orientáciou 
v meste a použitím 
dopr.prostriedkov 

 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- zvládnuť orientáciu 
v meste a MHD 
 

- zvládol SZ, 
- zvládol orientáciu v meste 
a MHD 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• V obchode Ľudmila 

• Otázky a odpovede pri 
nakupovaní 

3 
 - zvládnuť vyjadrenie radosti 

a údivu 
 

- zvládol vyjadrenie radosti 
a údivu 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Pohyblivý prízvuk slovies 
hľadať, opýtať sa, môcť 

 

3 
 - zvládnuť pohyblivý prízvuk 

slovies  
- zvládol pohyblivý prízvuk 
slovies  Diktát Ústne skúšanie  

• Odstraňovanie jazykových 
nedorozumení  

 

1 
 - zvládnuť intonáciu 

zvolacích viet 
- porovnať intonáciu oznam. 
a opyt. viet 

- zvládol intonáciu zvolacích 
viet 
- porovnal  intonáciu oznam. 
a opyt. viet 

Konverzácia Ústne odpovede,  

• Súhrnné opakovanie  3 
 - vedieť použiť všetky 

písmená azbuky 
- vedel použiť všetky 
písmená azbuky Opakovanie 
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• Test 3 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste  
- použil získané vedomosti 
v teste   Písomné 

skúšanie 
Test 

7. Pôjdeme do  Sankt Peterburgu  
9 

ETV, GEO     

• Práca s textom 

• Precvičenie časovania 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- časovať základné slovesá 
- zvládol SZ, 
- časoval základné slovesá Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

• Vyjadrenie možnosti, 
nemožnosti a zákazu 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- zvládnuť vyjadrenie 
možnosti, nemožnosti a 
zákazu 

- zvládol SZ, 
- zvládol vyjadrenie 
možnosti, nemožnosti a 
zákazu 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

• Práca s cvičeniami 

 

3 
 - správne použiť novú 

slovnú zásobu v cvičeniach  
- správne použil novú 
slovnú zásobu v cvičeniach Konverzácia Ústne skúšanie  

8. Navštívte Bratislavu  11 
ETV, GEO     

• Práca s textom  

• Vyjadrenie príčiny 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- zvládnuť vyjadrenie príčiny 
- zvládol SZ, 
- zvládol vyjadrenie príčiny Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Vyjadrenie radosti a ľútosti 

• Vyjadrenie dojmov 
z prehliadky mesta 

 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- zvládnuť vyjadrenie radosti 
a ľútosti, dojmov 
z prehliadky mesta  

- zvládol SZ, 
- zvládol vyjadrenie radosti 
a ľútosti, dojmov 
z prehliadky mesta 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Rozprávanie 
o pamätihodnostiach mesta 

 

1 
 - vedieť rozprávať 

o pamätihodnostiach mesta 
- vedel rozprávať 
o pamätihodnostiach mesta Konverzácia Ústne skúšanie  

• Opakovanie 7.a 8. lekcie 2 
 - vedieť použiť získané 

vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 
 

Príprava na test Ústne skúšanie 

 

• Test č. 4 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- vedieť použiť získané 
vedomosti v teste Opakovanie, 

 

Test 

• Oprava testu 1 
   

Konverzácia Ústne odpovede 

 
 

9. Veselí cestovatelia 10 
SJL, ETV, ENV     
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• Práca s textom 
• Otázky a odpovede o 

cestovaní 
 

3 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť otázky a odpovede 
o cestovaní 

- zvládol SZ, 
- vedel otázky a odpovede o 
cestovaní 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Práca s cvičeniami 
• Konverzačné cvičenia 

3 
 - zvládnuť prítomný a minulý 

čas 
- zvládol prítomný a minulý 
čas Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

 
• Nesklonné podstatné mená 

 1 
 - zvládnuť nesklonné 

podstatné mená 
- zvládol nesklonné 
podstatné mená Konverzácia Ústne skúšanie  

• Záverečné opakovanie 
1 

 -vedieť použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

- vedel použiť získané 
vedomosti v konkrétnych 
cvičeniach 

Ústne skúšanie  

• Test č. 5 
1 

 -vedieť použiť získané 
vedomosti v teste 

- vedel použiť získané 
vedomosti v teste Písomné 

skúšanie 
 

• Záverečné hodnotenie 
1 

 -viesť situačný dialóg - viedol situačný dialóg 
Konverzácia  

       SPOLU 
99 

   
  

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom 
teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi 
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 
Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.  
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TRETÍ ROČNÍK 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
 Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Ako sa máš? 
Stretnutie na ulici. 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia  

Filmové štúdio vypisuje konkurz. 
Táňa ide na konkurz. 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 
 

List do redakcie novín. Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

V horách ľahko zablúdime. 
Z denníka mamy. 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

Cestovanie po Transsibírskej 
magistrále. 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Exkurzia 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Ako sa máš? 
Stretnutie na ulici. 

Jelínek a kol: RADUGA 2 
Kollár, 
Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Filmové štúdio vypisuje 
konkurz. 
Táňa ide na konkurz. 

Jelínek a kol: RADUGA 2 
Kollár, 
Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

 Jelínek a kol: RADUGA 2 
Kollár, 

PC CD, Internet  
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List do redakcie novín. 
 

Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

Tabuľa 
CD prehrávač 

Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

časopisy 
 

V horách ľahko 
zablúdime. 
Z denníka mamy. 

Jelínek a kol: RADUGA 2 
Kollár, 
Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
 

Cestovanie po 
Transsibírskej 
magistrále. 

Jelínek a kol: RADUGA 2 
Kollár, 
Dorotjaková,Filkusová,Marušiaková:
Vreckový slovensko-ruský slovník 
Aruťunov : Slovensko-ruské rečové 
paralely 
Ruština na cesty-konverzačná 
príručka 

PC 
Tabuľa 
CD prehrávač 
 

CD, 
Obrazy, tabule,  
mapy a schémy 

Internet  
časopisy 
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu: Ruský jazyk  (2.cudzí jazyk) 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
 

Úvodná hodina 
 

 
1 

     

 
1. Ako sa máš? 

10 ETV,OBN,SJL 
 

    

• Práca s textom 

Stretnutie priateľov po 
časovom odstupe 

4 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť sa zvítať s priateľmi 
a viesť bežnú konverzáciu   
 

- zvládol SZ, 
- vedel  sa zvítať s priateľmi 
a konverzovať na bežné 
témy 
 
 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Otázky a odpovede ako sa 
komu darí a čo je nového 

2 
 - zvládnuť konverzáciu  

 
- zvládol konverzáciuť 
 Ústne skúšanie, 

Písomné 
skúšanie  

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Stretnutie na ulici. 
• Práca s textom 
• Konverzačné cvičenia 

4 
 - zvládnuť 1.a 2. časovanie 

slovies  
- zvládol 1.a 2. časovanie 
slovies  Konverzácia Ústne skúšanie  

2. Filmové štúdio vypisuje 
konkurz 

12 
ETV, SJL, DEJ     

• Otázky a odpovede ,ako kto 
vyzerá, na koho sa podobá, 
ako sa oblieka 

• Vypĺňanie dotazníka 

• Táňa ide na konkurz 

5 
 - zvládnuť SZ, 

- zvládnuť konverzáciu na 
tému výzor a obliekanie 
- vyplniť dotazník 
 

- zvládol SZ, 
- zvládol konverzáciu na 
tému výzor a obliekanie 
- vyplnil dotazník 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Väzby odlišné od 
slovenčiny 

2 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť použiť väzby 
odlišné od slovenčiny 

- zvládol SZ, 
- vedel použiť väzby odlišné 
od slovenčiny 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Časovanie slovesa obliecť 1 
 - zvládnuť časovanie 

slovesa obliecť 
 

- zvládol časovanie slovesa 
obliecť 
 

Konverzácia Ústne skúšanie  
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• Skloňovanie prídavných 
mien podľa vzoru nový 

2 
 - vedieť skloňovať prídavné 

mená podľa vzoru nový 
- vedel skloňovať prídavné 
mená podľa vzoru nový Diktát Ústne odpovede 

• Dátum 1 
 - vedieť používať dátum vo 

vetách 
- vedel používať dátum vo 
vetách Opakovanie, 

Príprava na test 

 

• Test 1 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti 
v teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 

3. List do redakcie novín 12 
ETV,SJL     

• Práca s textom 

• Vyjadrovanie názorov na 
osobné vlastnosti ľudí 

• Vyjadrenie príčiny, 
zdôvodnenie vlastného 
názoru 

• Vyjadrenie vzájomnosti 

6 
 - zvládnuť SZ, 

- vedieť vyjadriť vlastný 
názor na vlastnosti ľudí 
- vedieť nájsť príčinu 
a zdôvodniť vlastný názor 
- vedieť vyjadriť vzájomnosť 

- zvládol SZ, 
- vedelť vyjadriť vlastný 
názor na vlastnosti ľudí 
- vedel nájsť príčinu 
a zdôvodniť vlastný názor 
- vedel vyjadriť vzájomnosť  

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Písanie dátumu v liste 

• Spodstatnené prídavné 
mená 

• Zámená aký, ktorý 

3 
 - zvládnuť písanie dátumu 

v liste 
- ovládať spodstatnené 
prídavné mená 
- vedieť správne používať 
zámená aký, ktorý 

- zvládol písanie dátumu 
v liste 
- ovládal spodstatnené 
prídavné mená 
- vedel správne používať 
zámená aký, ktorý 
 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Vyjadrenie nutnosti, 
možnosti 

• Vyjadrenie ospravedlnenia 
a poľutovania 

3 
 - vedieť vyjadriť nutnosť, 

možnosť 
- vedieť sa ospravedlniť 
a vyjadriť poľutovanie 

- vedel vyjadriť nutnosť, 
možnosť 
- vedel sa ospravedlniť 
a vyjadriť poľutovanie 

Konverzácia Ústne skúšanie  

4. V horách ľahko zablúdime  
14 

ETV,SJL, ENV     

• Situácie pri turistike a 
cestovaní 

• Komunikácia o počasí 
v rôznych ročných 
obdobiach 

3 
 -zvládnuť SZ, 

- zvládnuť komunikáciu pri 
turistike a cestovaní 
- zvládnuť komunikáciu 
o počasí v rôznych ročných 
obdobiach 

-zvládol SZ, 
- zvládol komunikáciu pri 
turistike a cestovaní 
- zvládol komunikáciu 
o počasí v rôznych ročných 
obdobiach 

Ústne  skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

• Vyjadrovanie časových 
údajov 

1 
 - vedieť vyjadriť časové 

údaje 
 

- vedel vyjadriť časové 
údaje 
 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 
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• Dátum a letopočet 

• Hodiny 

2 
 - zvládnuť dátum, letopočet, 

hodiny 
- zvládol dátum, letopočet, 
hodiny Konverzácia Ústne skúšanie  

• Vyjadrenie približnosti 

• Skloňovanie prídavných 
mien podľa vzoru letný 

1 

2 

 - vedieť vyjadriť približnosť 
 
 
- vedieť skloňovať prídavné 
mená 

- vedel vyjadriť približnosť 
 
 
-vedel skloňovať prídavné 
mená 

Opakovanie 

Konverzácia 

 

 

• Z denníka mamy 

• Práca s textom 

4 
 - zvládnuť SZ - zvládol SZ 

Opakovanie 

Príprava na test 

 

• Test 2 1 
 - použiť získané vedomosti 

v teste 
- použil získané vedomosti v 
teste Písomné 

skúšanie 
Test 

 

5. Cestovatelia po 
Transsibírskej magistrále 

12 
ETV      

• Práca s textom 

• Vyjadrovanie zemepisných 
a časových údajov 

• Slovesné väzby odlišné od 
slovenčiny 

4 
 - zvládnuť SZ 

- vedieť vyjadriť zemepisné 
a časové údaje 
- zvládnuť slovesné väzby 
odlišné od slovenčiny 
 

- zvládol SZ 
- vedel vyjadriť zemepisné 
a časové údaje 
- zvládol slovesné väzby 
odlišné od slovenčiny 
  
 

Konverzácia Ústne odpovede  

• Ochrana životného 
prostredia 

• Číslovky 100 – 1000 

4 
ENV - vedieť vyjadriť názor na 

ochranu životného 
prostredia 
- vedieť číslovky 100 -1000 

- vedel vyjadriť názor na 
ochranu životného 
prostredia 
- vedel číslovky 100 -1000 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

• Časovanie slovesa dať 
a odvodených slovies 

• Skloňovanie podstatných 
mien podľa vzoru tetraď 

• Práca s cvičeniami 

 

4 
 - časovať sloveso dať 

a odvodené slovesá 
 
- skloňovať podstatné mená 
podľa vzoru tetraď 

- časoval sloveso dať 
a odvodené slovesá 
 
- skloňoval podstatné mená 
podľa vzoru tetraď 

Diktát Ústne skúšanie  

6. Opakovanie a upevnenie 
učiva  

5 SJL     

• Opakovanie skloňovania 
podstatných mien 

• Precvičenie na cvičeniach 

2 
 - zvládnuť skloňovanie 

podstatných mien 
- zvládol skloňovanie 
podstatných mien Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne a písomné 
skúšanie  
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• Opakovanie časovania 
slovies 

• Precvičenie na cvičeniach 

• Záverečné hodnotenie 

3 
 - zvládnuť časovanie slovies 

 
- zvládol časovanie slovies 
 Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Spolu 66 
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Charakteristika predmetu 
             
           Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Človek, hodnoty a spoločnosť ŠVP 36 Stavebníctvo, 
geodézia a kartografia., obsah predmetu je koncipovaný na 33 vyučovacích hodín ročne, hodinu týždenne v 1. a 2. 
ročníku štúdia. 
            Vzdelávacia oblasť Človek, hodnoty a spoločnosť rozvíja osobnosť človeka s vlastnou identitou 
a hodnotovou orientáciou, v ktorej sa prelínajú úcta k človeku, k prírode, spolupráca, národné hodnoty. Pripravuje 
mladých ľudí pre život v harmonických a stabilných vzťahoch v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými 
skupinami, v národe, medzi národmi. 
            Cieľom etickej výchovy je vysvetliť základné etické postoje a spôsobilosti, ako sú sebaovládanie, pozitívne 
hodnotenie seba samého a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských vzťahov, súvislosti 
medzi hodnotami a normami. Zameriava sa na princípy náboženskej a ateistickej etiky, princípy pochopenia 
a tolerovania správania spoluobčanov a spolužiakov, hodnoty a etické normy súvisiace so životom a zdravím. 
rodinným životom, rodičovstvom a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v povolaní.  

 1. napomáhajú prežitie a pochopenie etických hodnôt najmä prostredníctvom vnímania situácií, prírody, 
seba a druhých 

2. uľahčujú porozumenie a interiorizáciu súvisiacich hodnôt a noriem 
3. umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania 
4. prenos skúseností, osvojených v škole, do každodenného života  

           Metodické materiály pre etickú výchovu obsahujú ku každému tematickému celku bohatú ponuku aktivít.          
 Etická výchova súvisí s vyučovaním ďalších učebných predmetov. Na rozdiel od nich sa sústreďuje na 
etický aspekt učiva. Hodiny estetickej výchovy, náuky o spoločnosti, dejepisu, literatúry a ďalších učebných 
predmetov dávajú príležitosti na rozhovor o etických problémoch, na prezentáciu  pozitívnych vzorov správania a 
pod. Výchovu žiakov ovplyvňuje každý učiteľ, preto je žiadúce, aby sa všetci učitelia oboznámili s cieľmi a 
metódami etickej výchovy. 
 
Ciele vyu čovacieho predmetu: 
 
umožniť žiakom na primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné etické postoje a spôsobilosti 
ďalej rozvíjať a zdokonaľovať u žiakov základné etické postoje a spôsobilosti, osvojené na základnej škole, ako sú 
sebaovládanie, pozitívne hodnotenie seba a druhých, komunikačné zručnosti, tvorivé riešenie medziľudských 
vzťahov  
vysvetliť žiakom dôležité hodnoty a etické normy, súvisiace so životom a zdravím, rodinným životom, rodičovstvom 
a sexualitou, ekonomickým životom a prácou v povolaní, posilniť  u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu 
pre zodpovednosť 
umožniť žiakom na primeranej úrovni vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami a normami 
pomocou zážitkových metód, nácviku a prepojením osvojeného správania s každodenným životom umožniť žiakom 
osvojiť si základné postoje a spôsobilosti, súvisiace s uvedenými hodnotami a normami        
 
Prehľad výkonových štandardov: 
Socio-afektívne 
- chápe dôležitosť empatie v komunikácii 
- chápe  a akceptuje zásady kultivovaného vyjadrovania citov     
- chápe svoje silné a slabé stránky a má povedomie vlastnej hodnoty a hodnoty iných 
- sebaovládanie hodnotí ako jeden z prvkov sebaúcty 
- chápe, 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 
-chápe svoje miesto v rodine a svoj podiel na jej dobrách i zlyhávaniach 
- chápe život svojich rodičov i súrodencov 
- usiluje sa o pozitívny vzťah k starým rodičom a širšej rodine 

Názov predmetu Etická výchova 
Časový rozsah výu čby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 
Ročník prvý, druhý 
Kód a názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,   3650 6 staviteľstvo 

3692 M geodézia, kartografia a kataster 
3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací  jazyk  slovenský jazyk 
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-chápe súvislosti medzi normou a hodnotou a je ochotný dodržiavať všeobecne akceptovateľné  mravné normy 
-chápe dôležitosť profesijnej etiky 
- rozumie hodnotám súťaživosti a kooperácie na pracovisku 
- je pripravený vutvárať dobré vzťahy na pracovisku 
 
Konatívne 
- je schopný začať, udržať i ukončiť rozhovor 
- je schopný kultivovane vyjadrovať svoje city 
- v správaní prejavuje rešpekt a úctu voči osobám iného svetonázoru, inej sexuálnej orientácie, voči iným rasám 
a etnikám – voči každej ľudskej osobe 
- v oblasti sexuality sa prejavuje zodpovedne 
- vo vzťahoch s osobami opačného pohlavia je rozvážny  
- je schopný konštruktívneho dialógu s rodičmi a súrodencami 
- pozitívne participuje na živote rodiny 
- v správaní je prítomný hodnotový rámec 
- angažuje sa za spoločné dobro 
- pri spoločnej práci v škole rešpektuje pravidlá „fair play“ 
- je schopný rešpektovať autoritu 
- k zadaným úlohám sa stavia zodpovedne 
- na dodržanie slova vynaloží osobnú snahu i námahu 
Prehľad obsahových štandardov 

1. Komunikácia   
2.   Dôstojnosť ľudskej osoby 
3.   Etika sexuálneho života 
4.   Dobré vzťahy v rodine 

      5.   Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad 
      6.   Etika práce, etika a ekonomika 
Popis obsahových štandardov 

Komunikácia  
vie vysvetliť pravidlá začatia, udržania a ukončenia rozhovoru 
- pozná pravidlá kultivovaného vyjadrovania citov 
Dôstojnosť ľudskej osoby 
- vie vysvetliť pôvod dôstojnosti ľudskej osoby 
- vie zdôvodniť akceptáciu omylu, iného názoru, iného životného štýlu v rámci úcty k osobe 
Etika sexuálneho života 
- pozná a vie prezentovať zásady etiky sexuálneho života 
- pozná metódy regulácie počatia a vie ich vysvetliť 
- vie vysvetliť príčiny a dôsledky pohlavných chorôb a AIDS 
Dobré vzťahy v rodine 
- pozná a vie vysvetliť dôležitosť rodiny pre život človeka 
- vie vysvetliť jej funkcie 
Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ osvojených etických zásad 
. -vie vysvetliť termín hodnota a norma a ich vzťah 
- pozná mravné aspekty demokratického občianstva a význam prosociálnych vzorov pre výchovu v jednotlivých 
kultúrach 
Etika práce, etika a ekonomika 
- vie vysvetliť pojem profesijná etika a jej zásady 
- pozná pojem  „etický kódex zamestnanca“ a vie ho vysvetliť a uviesť príklady jeho zásad 
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Stratégia vyu čovania 
 Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Prvý ro čník : 
 
Názov tematického celku                               Stratégia vyu čovania  
             Metódy                 Formy práce  
Komunikácia  Reproduktívna - riadený rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Zážitkové učenie 
Beseda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným materiálom 
Etická vychádzka 

Dôstojnosť ľudskej osoby Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Zážitkové učenie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným materiálom 

Etika sexuálneho života Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Zážitkové učenie 
Beseda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným materiálom 

Dobré vzťahy v rodine Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Zážitkové učenie 
Beseda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným materiálom 
Etická vychádzka 

Filozofické zovšeobecnenie dosiaľ 
osvojených etických zásad 

Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Zážitkové učenie 
Beseda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným materiálom 

Etika práce, etika a ekonomika Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Zážitkové učenie 
Beseda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným materiálom 

 
Druhý ro čník: 
 
Názov tematického celku                               Stratégia vyu čovania  

              Metódy                 Formy práce  

Mravné zásady a hodnoty 
  
  
  
  

Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zážitkové učenie 
Beseda 
  

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným materiálom 
Etická vychádzka 

Náboženská etika 
  
  
  

Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zážitkové učenie 
  

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným materiálom 
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Fyzické a psychycké zdravie 
  
  
  

Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zážitkové učenie 
Beseda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným materiálom 

Etika v podnikaní 
  
  
  
  

Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zážitkové učenie 
Beseda 
  

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným materiálom 
Etická vychádzka 

Vybrané etické problémy 
  
  
  

Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zážitkové učenie 
Beseda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným materiálom 

 
Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje 
 
Prvý ro čník: 
 
Názov 
tematického 
celku 

Odborná  
literatúra 

Didaktická 
technika 

Materiálne  
výu čbové 
prostriedky 

Ďaľšie zdroje  
(internet..) 

Komunikácia  Miedzgova J.:Základy 
etiky. SPN. Bratislava 
1994 
Olivar R.:Etická 
výchova.Orbis pictus 
Istropolitana.Bratislava 
1992 

Videotechnika 
Magnetická tabuľa 
Dataprojektor 
PC 

Metodický materiál k 
predmetu Etická 
výchova 
Nechaj ma, chcem 
sa učiť sám 

Internet 
 

Dôstojnosť ľudskej 
osoby 

Miedzgova J.:Základy 
etiky. SPN. Bratislava 
1994 
Olivar R.:Etická 
výchova.Orbis pictus 
Istropolitana.Bratislava 
1992 

Videotechnika 
Magnetická tabuľa 
Dataprojektor 
PC 

Metodický materiál k 
predmetu Etická 
výchova 
Nechaj ma, chcem 
sa učiť sám 

Internet 
 

Etika sexuálneho 
života 

Miedzgova J.:Základy 
etiky. SPN. Bratislava 
1994 
Olivar R.:Etická 
výchova.Orbis pictus 
Istropolitana.Bratislava 
1992 

Videotechnika 
Magnetická tabuľa 
Dataprojektor 
PC 

Metodický materiál k 
predmetu Etická 
výchova 
Nechaj ma, chcem 
sa učiť sám 

Internet 

Dobré vzťahy v 
rodine 

Miedzgova J.:Základy 
etiky. SPN. Bratislava 
1994 
Olivar R.:Etická 
výchova.Orbis pictus 
Istropolitana.Bratislava 
1992 

Videotechnika 
Magnetická tabuľa 
Dataprojektor 
PC 

Metodický materiál k 
predmetu Etická 
výchova 
Nechaj ma, chcem 
sa učiť sám 

 

Filozofické 
zovšeobecnenie 
dosiaľ osvojených 
etických zásad 

Miedzgova J.:Základy 
etiky. SPN. 
Brat slava 1994 
Ol  a  R.:Etick  
výchova.Orbis pictus 
Istropolitana.Bratislava 
1992 

 

Videotechnika 
Magnetická tabuľa 
Dataprojektor 
PC 

Metodický materiál k 
predmetu Etická 
výchova 
Nechaj ma, chcem 
sa učiť sám 
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Etika práce, etika a 
ekonomika 

Miedzgova J.:Základy 
etiky. SPN. Bratislava 
1994 
Olivar R.:Etická 
výchova.Orbis pictus 
Istropolitana.Bratislava 
1992 

Videotechnika 
Magnetická tabuľa 
Dataprojektor 
PC 

Metodický materiál k 
predmetu Etická 
výchova 
Nechaj ma, chcem 
sa učiť sám 

 

 
 
 
 
Druhý ro čník: 
 
Názov 
tematického 
celku 

Odborná  
literatúra 
  

Didaktická 
technika 

Materiálne  
výu čbové 
prostriedky 

Ďaľšie zdroje  
(internet..) 
  

Mravné zásady a 
hodnoty 

Miedzgova J.:Základy 
etiky. SPN. Bratislava 
1994 

Videotechnika     
Magnetická tabuľa     
Dataprojektor        
PC 

Metodický materiál k 
predmetu Etická 
výchova 

Internet         
Odborné časopisy 

Olivar R.:Etická 
výchova.Orbis pictus 
Istropolitana.Bratislava 
1992 

  Nechaj ma, chcem 
sa učiť sám 

Náboženská etika Miedzgova J.:Základy 
etiky. SPN. Bratislava 
1994 

Videotechnika     
Magnetická tabuľa     
Dataprojektor        
PC 

Metodický materiál k 
predmetu Etická 
výchova 

Internet         
Odborné časopisy 

Olivar R.:Etická 
výchova.Orbis pictus 
Istropolitana.Bratislava 
1992 

  Nechaj ma, chcem 
sa učiť sám 

Fyzické a psychické 
zdravie 

Miedzgova J.:Základy 
etiky. SPN. Bratislava 
1994 

Videotechnika     
Magnetická tabuľa     
Dataprojektor        
PC 

Metodický materiál k 
predmetu Etická 
výchova 

Internet         
Odborné časopisy 

Olivar R.:Etická 
výchova.Orbis pictus 
Istropolitana.Bratislava 
1992 

  Nechaj ma, chcem 
sa učiť sám 

Etika v podnikaní Miedzgova J.:Základy 
etiky. SPN. Bratislava 
1994 

Videotechnika     
Magnetická tabuľa     
Dataprojektor        
PC 

Metodický materiál k 
predmetu Etická 
výchova 

Internet         
Odborné časopisy 
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ROČNÍK PRVÝ 
Rozpis u čiva predmetu:  Etická výchova                                                                         1 hodina týždenne, spolu 33 vyu čovacích hodín 
Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané vzdelávacie výstupy  

Komunikácia  7 Náuka o spoločnosti 
Komunikácia a sebapresadzovanie 
vo 
všetkých predmetoch 
 

Žiak má: Pochopiť dôležitosť prvého dojmu, naučiť sa od začiatku školského roka, ako spolupracovať s 
vyučujúcimi a spolužiakmi  
Nacvičiť sociálne zručností pre zvyšovanie zdravého sebavedomia ako základného predpokladu pre vznik 
dobrých interpersonálnych vzťahov 

1.  Úvodná hodina - obsah a 
ciele ETV 
 
2.  Nadviazanie, udržovanie a 
ukončenie rozhovoru 
3.  Vyjadrenie pozitívnych a 
negatívnych citov 
4.  Empatia a asertivita v 
komunikácii 
5.  Zdravá a nezdravá kritickosť 
 
6.  Tvorivé riešenie 
medziľudských vzťahov  
prostredníctvom úcty k iným a 
otvorenej komunikácie 
7.  Komunikácia ako prostriedok 
prosociálneho správania 

Dôstojnos ť ľudskej 
osoby 

6 Náuka o spoločnosti 
Komunikácia a sebapresadzovanie 
vo 
všetkých predmetoch 
Literatúra 
Náboženská výchova 
 

Naučiť sa cez intrapersonálnu komunikáciu, ako predchádzať zbytočným konfliktom, ako ich riešiť, 
prostredníctvom systému DITOR 
Pochopiť budovanie sebaúcty ako celoživotný proces 
Naučiť sa počúvať, rešpektovať mienku iných 
Pochopiť cez získané zručnosti v sebapoznávaní 
zodpovednosť k sebe a iným, osvojiť si zásady 
sebaovládania 
 Diskutovať cez reálne skúsenosti o problematike neznášanlivosti a uvedomenia si, že "zlo plodí zlo" 

8. Sebapoznávanie, poznanie 
svojich slabých a silných 
stránok 
9. Sebaovládanie a 
sebavýchova 
 
10. Pozitívne hodnotenie 
druhých, umenie hľadať 
prijateľný kompromis 
11. Pochopenie a akceptovanie 
ľudí, ktorí majú iný svetonázor 
 
12. Ľudská dôstojnosť a 
náboženská etika 
 
13. Rešpekt a úcta k iným 
rasám, etnikám, 
handicapovaným ľuďom 

Etika sexuálneho života  
 

3 Náuka o spoločnosti 
Komunikácia a sebapresadzovanie 
vo 

Uvedomiť si zodpovedný prístup k svojmu zdraviu - venovať pozornosť prevencii  
Rozvinúť potrebu divergentného myslenia a flexibility ako základu pri výchove k partnerstvu a rodičovstvu 
a etickému pohľadu na intímny život človeka  

14.Počatie a prenatálny život 
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 všetkých predmetoch 
Literatúra 
 

Venovať  intenzívnu    pozornosť v prevencii pred pohlavnými chorobami a AIDS v spolupráci s ÚVZ 
15.Zdržanlivosť a vernosť ako 
optimálna prevencia pohlavne 
prenosných chorôb a AIDS, 
odporúčaná WHO 
 
16. Dôsledky predčasného 
sexuálneho života, prirodzené a 
umelé metódy regulácie 
počatia, hodnota ľudského 
života, mravný dopad 
promiskuitného života, 
pornografie na človeka 
 

Dobré vz ťahy v rodine  
 

4 Náuka o spoločnosti 
Komunikácia a sebapresadzovanie 
vo 
všetkých predmetoch 
Literatúra 
 

Chápať svoje miesto v rodine, život svojich rodičov a súrodencov 
Je schopný konštruktívneho dialógu s rodičmi a súrodencami 
Pozitívne participovať na živote rodiny 

17. Rodinné spoločenstvo a ja 
 
18. Očakávania mojich rodičov 
a ich kompatibilita s mojimi 
očakávaniami a intímny život 
 
19. Pochopenie života mojich 
rodičov a súrodencova z toho 
vyplývajúce korigovanie alebo 
upevnenie správania jedincov 
 
20.Fungujúca rodina a 
prevencia voči kriminalite  
a závislostiam 

Filo zofické 
zovšeobecnenie dosia ľ 
osvojených etických 
zásad 
 

5 Náuka o spoločnosti 
Komunikácia a sebapresadzovanie 
vo 
všetkých predmetoch 
Literatúra 
 

Chápať súvislosti medzi normou a hodnotou a je ochotný dodržiavať všeobecne akceptovateľné mravné 
hodnoty 
 

21. Súvislosť medzi hodnotami 
a mravnými normami, medzi 
právnymi a mravnými normami 
 
22. Svedomie, rozvíjanie 
morálneho úsudku 
23. Česť, pravda, poznanie a 
kultúra ako etická hodnota 
24. Mravné aspekty národného 
uvedomenia a demokratického 
občianstva 
25. Význam prosociálnych 



 
 
 

 281

vzorov pre výchovu v 
jednotlivých kultúrach 

Etika práce, etika a 
ekonomika 
 

6 Náuka o spoločnosti 
Komunikácia a sebapresadzovanie 
vo 
všetkých predmetoch 
Literatúra 
 

Chápať dôležitosť profesijnej etiky, rozumieť hodnotám súťaživosti a kooperácie na pracovisku  
Rešpektovať pri spoločnej práci v škole pravidlá fair play a autoritu 
K zadaným úlohám sa stavať zodpovedne 

26. Zamestnanie a povolanie, 
práca a odpočinok 
27. Profesná etika 
28. Etické hodnoty súťaživosti a 
spolupráce  
 
29. Pravidlá "fair play" v 
ekonomických pracovných 
vzťahoch 
 
30. Etický kódex zamestnanca 
 
31. Prosociálne správanie ako 
vedomé vytváranie dobrých 
vzťahov na pracovisku 
    
32. Vyhodnotenie práce na 
hodinách ETV 
 

   

33. Záverečná hodina 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
Rozpis u čiva predmetu:        Etická výchova                                                               1 hodina týždenne, spolu 33 vyu čovacích hodín 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  vzdelávacie výstupy  

Mravné zásady a hodnoty 7 Občianska náuka, SJL,  
Dodržiavanie etických zásad  
vo výchovnovzdelávacom 
procese vo všetkých predmetoch 
  

Žiak má: Pochopiť základné etické pojmy na primeranej úrovni, pochopiť súvislosť medzi hodnotami 
a normami, vedieť si predstaviť jasnejšie vlastnú životnú situáciu, aplikovať mravé zásady v živote,  
vytvoriť si systém pravidiel správania.  
 

1. Fylozofické zovšeobecnenie  1 
osvojených etických zásad  
2. Charakteristika a klasifikácia hodnôt 1 
3. Súvislosť medzi hodnotami a mrav -  1 
nými normami  
4. Súvislosť medzi právnymi a mrav -  1 
nými normami  
   
5. Aktivita: zmýšľať ako zrelý človek 1 
   
6. Fázy vývinu ľudskej osobnosti 1 
   
7. Svedomie, rozvíjanie osobného 1 
úsudku  
   

Náboženská etika  5   
8. Telesné a duševné zdravie ako 1 Občianska náuka, SJL,  

Dodržiavanie etických zásad  
vo výchovnovzdelávacom 
procese vo všetkých predmetoch 

Žiak má: pochopiť hodnotu zdravia a zdravého spôsobu života, vedieť vysvetliť  
princípy náboženskej etiky, ujasniť si vzťah medzi náboženstvom a cieľmi  
etickej  výchovy, naučiť sa rešpektovať záujmy iných ľudí 
  

etická hodnota  
   
9. Prosocialnosť a východné 1 
 náboženstvá  
   
10. prosociálnosť a kresťanstvo 1 
   
11. Etické hodnoty desatora 1 
   
12. Asertivita 1 
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Fyzické a psychické zdravie  6   

13. Fajčenie 1 Občianska náuka, SJL,  
Dodržiavanie etických zásad  
vo výchovnovzdelávacom 
procese vo všetkých predmetoch 
  

Žiak má: vedieť vysvetliť dôležité hodnoty a normy súvisiace so životom a zdravím človeka, uvedo -  
miť si zodpovedný prístup k svojmu zdraviu 
     

14. Alkohol 1 
    
15. Drogy 1 
    
16. Drogy 1 
    
17. Protidrogová prevencia 1 
    
18. Civilizačné choroby a ich príčiny 1 
    

Etika v podnikaní 6   

19. Zamestnanie a povolanie 1 Občianska náuka, SJL,  
Dodržiavanie etických zásad  
vo výchovnovzdelávacom 
procese vo všetkých predmetoch 
  

Žiak má: vedieť vysvetliť dôležité hodnoty a etické normy súvisiace s ekonomickým životom a 
prácou v povolaní, pochopiť zmysel pre zodpovednosť, vedieť vysvetliť pojem etika v podnikaní 
      

20. Zamestnanie a povolanie 1 
    
21. Práca a odpočinok 1 
22. Profesiová etika 1 
    
23. Zmysluplné využitie voľného času 1 
    
24. Etika a ekonomika 1 
    

Vybrané etické problémy 9   

25. Eutanázia   Občianska náuka, SJL,  
Dodržiavanie etických zásad  
vo výchovnovzdelávacom 
procese vo všetkých predmetoch 
 
 
 
 
 
 
 

Žiak má: vedieť zaujať postoj k daným témam, pochopiť hodnoty života, pochopiť a odsúdiť rasizmus 
a extrémizmus, pochopiť rôzne typyenvironmentálnej etiky a naučiť sa rešpektovať prírodu 
     

26. Interupcia   
    
27. Rasizmus a intolerancia   
    
28. Šikanovanie   
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29. Environmentálna etika   ENV 
 
     

30. - 33. Referáty k vybraným támam   
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Názov predmetu Náboženská výchova 
Časový rozsah výu čby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,   3650 6 staviteľstvo 

 3692 M geodézia, kartografia a kataster 
3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu 
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať 
k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova 
má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom 
formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať 
ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú 
životnú hodnotovú orientáciu. 
Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, 
svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a 
integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a k jej 
tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou. Zároveň výučba predmetu naväzuje na ďalšie 
spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej 
spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo 
je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť. 
Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré sú potrebné 
pre jeho osobný život a život v spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového 
systému vzdelávania, čo si vyžaduje aj zmenu štruktúry učebných osnov. Ako najvhodnejšia sa javí 
špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej štruktúry s lineárnou. Špirálové 
usporiadanie obsahu učiva umožňuje postupné prehlbovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch vždy 
na náročnejšej úrovni. 
V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahov učiva do podstatných línií, ktoré v nasledujúcich 
ročníkoch prehlbujú kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele, potrebné na osvojenie kľúčových 
kompetencií žiakov. Predkladaný projekt rozdeľuje obsah učiva do troch lineárnych oblastí (obraz 
č.1), ktoré sú zamerané na: 
1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom 
Božieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia Cirkvi) 
2. kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského 
diela Ježiša Krista) 
3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam 
slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dôrazom na osobné dejiny spásy). 
Uvedené lineárne oblasti sa budú prehlbovať v špirále, ktorú tvorí trinásť úrovní (obraz č.2). Lineárne 
oblasti sa opakujú v celej špirále, výsledkom čoho je postupné rozširovanie učiva a jeho prehlbovanie 
primerane veku žiakov. Obsah učiva predstavuje dejiny spásy, je zameraný na osobné dejiny spásy 
vychovávaného. Dejiny spásy rozvíjame v špirále cez postojovú orientáciu, ktorú zviditeľňuje 
ročníková téma. Predkladaný výber a usporiadanie ročníkových tém predstavuje cielenú výchovu k 
čnostiam. Poznávaním lásky, ktorá nás presahuje, môže vychovávaný rásť v plnej zrelosti osobnosti 
(obraz č. 2 – schody sú ilustračným zobrazením osobnostného rastu žiaka). Narastanie špirály začína 
od uvedomenia si žiaka, že je milovaný (1. ročník ZŠ) po objavenie poslania žiť život v láske – 
stotožniť sa so životným štýlom kresťana (4. ročník ZŠ). 
Prvý ročník základných škôl je zameraný na radosť zo života. Prvák cez radosť a nadšenie zo všetkého 
stvoreného spoznáva toho, kto ho nekonečne miluje. Len ten, kto si je vedomý, že je milovaný, učí 
sa dôverovať (2. ročník ZŠ). Cesta dôvery vedie k viere. Komu človek dôveruje, tomu začína veriť 
(3. ročník ZŠ). Viera prináša do života nádej (4. ročník ZŠ). Štvrták začína pravidelne pristupovať 
k sviatosti zmierenia s Bohom, ktorá mu prináša do života novú nádej. Kto žije s nádejou, otvára sa 
životu – je schopný viesť dialóg s človekom i s Bohom. Dialóg skvalitňuje jeho život (5. ročník ZŠ). 
V dialógu s Tým, ktorý nás presahuje, objavujeme pravdu – pravdu o svete, o človeku i o Bohu (6. 
ročník ZŠ). Pravda človeka oslobodzuje (7. ročník ZŠ). Len vnútorne slobodný človek si je vedomý 
svojej dôstojnosti, ktorú objavuje v Bohu (8. ročník ZŠ). Slobodný človek, vedomý si hodnoty 
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človeka, je schopný a ochotný niesť zodpovednosť nielen za seba, ale aj za iných (9. ročník ZŠ). 
Stredoškolák si začína sám vyberať a budovať vzťahy, za ktoré nesie zodpovednosť (1. ročník SŠ). 
Určuje si svoj rebríček hodnôt. Vyberá si, s ktorými hodnotami sa stotožní (ktoré prijíma od rodičov 
a ostatných vychovávateľov), a ktoré vyselektuje (2. ročník SŠ). Mladý človek hľadá svoju identitu. 
Zodpovedným budovaním vzťahov, výberom pravých hodnôt objavuje svoju identitu (3. ročník SŠ). 
Kto si je vedomý svojej identity v Tom, kto ho presahuje, objavuje poslanie človeka žiť život v láske 
– v hlbokom vzťahu s ľuďmi i s Bohom. 
Špirálová štruktúra učebných osnov, zameraná na postojovú orientáciu žiaka s dôrazom na osvojenie 
kompetencií, umožňuje žiakom osvojiť si kritické myslenie, ktorým si ozrejmuje morálny pohľad na 
mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované 
spoločnosťou a tým, čo je skutočným dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť. 
 
Ciele vyu čovacieho predmetu 
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: Napĺňanie cieľov 
jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí 
prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. 
Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni 
prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti. 
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným orientačným 
nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové 
kompetencie: 
- kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 
- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 
- kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v oblasti vedy a 
techniky 
- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 
- kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 
- kompetencie (spôsobilosti) občianske 
- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 
- kompetencie (spôsobilosti) pracovné 
- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
- kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
- odborné kompetencie (odborné školy) 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä 
rozvíjaním týchto predmetových kompetencií: 
 
1. kompetencie k u čeniu sa 
Žiak 

• vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, organizuje a riadi 
vlastné učenie 

• kriticky hodnotí výsledky svojho učenia a diskutuje o nich 
• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania jazyka Biblie a jazyka Cirkvi, integruje náboženský spôsob 

vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, súbežne s pohľadom prírodných a 
humanitných vied 

• prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v ďalšom živote 
• udalosti svojho života vníma a spracováva ako životnú skúsenosť, tj. schopnosť transformovať na základe 

refl exie prežitých udalostí svoje konanie v budúcnosti 
 

2. kompetencie k riešeniu problémov 
Žiak 

• vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému 
• 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 
• robí uvážené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov 
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• chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich ľuďí  predchádza 
konfliktom 

• postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného konania 
 
3. komunika čné kompetencie 
Žiak 

• formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, súvisle a 
kultivovane 

• účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje 
• využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre kvalitnú a účinnú komunikáciu 
• využíva získané komunikačné zručnosti k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému 
• súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi 
• objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a 

slávnostiach. 
 

4. sociálne a interpersonálne kompetencie 
Žiak 

• účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne 
ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce 

• podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva k upevňovaniu 
medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu 

• požiada 
• prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri 

riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí 
• angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky 
• 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 
 

5. občianske kompetencie 
- rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo 
- prejavuje pozitívny postoj k umeleckým dielam, rozvíja zmysel pre kultúru, aktívne sa zapája 
do kultúrneho diania a športových aktivít 
- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie, 
- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti 
- rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty 
- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 
- odmieta útlak a hrubé zaobchádzanie, uvedomuje si povinnosť postaviť sa proti fyzickému aj 
psychickému násiliu 
- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 
prispieva k naplneniu práv iných 
- chápe základné ekologické súvislosti a enviromentálne problémy, rešpektuje požiadavky na 
kvalitné životné prostredie 
- rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany zdravia 

 
6. pracovné kompetencie 
Žiak 
- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne 
pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 
- je fl exibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny 
- prácu vníma nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie k spolupráci na rozvoji 
dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet 
 
7. existenciálne kompetencie 
Žiak: 

• žiak objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti 



 
 
 

 288 

• osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je pripravený sa na tomto 
základe si stanoviť nové životné ciele 

• objavuje z uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon 
• vysvetlí hodnotu individuálneho ľudského života 
• objavuje hranice človeka – utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, ktoré ponúka 

kresťanská viera 
• objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť za sebaurčenie 
• rozumie psychickým, sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie zmyslu života a je 

otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku 
• vytvára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov, analyzuje dôležité 

faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl súčasného človeka 
• vníma vo svojom živote ako dôležité rozhodnúť sa na základe poznania a skúsenosti pre svetonázorový 

postoj 
• je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, vysvetlí význam manželstva 

a rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti 
Zdroje: 
 
Prvý ro čník stredných škôl a štvorro čných gymnázií 
 
- metodická príručka katolíckeho náboženstva pre prvý ročník stredných škôl „Vzťahy 
a zodpovednosť“, vydaná Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. 
(metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy 
a pracovné listy) 
 
Metodické príručky budú distribuované v druhej polovici augusta 2008 prostredníctvom 
príslušných diecéznych katechetických úradov. Od 7. júla 2008 budú zasielané záväzné 
objednávky na všetky školy. Termín uzávierky objednávok je 1. august 2008. 
 
Autorský tím projektu nových u čebných osnov: 
 
Funkcia v projekte  Meno a priezvisko  
Predkladateľ projektu Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. 

Levočská 10 
052 01 Spišská Nová Ves 
v zastúpení Ing. Mgr. Anna Kopecká, riaditeľka 

Koordinátor projektu PaedDr. ThLic. Jana Hurajtová, metodik 
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. 

 
 
Tím riešite ľov projektu  
Pracovná 
skupina  

Meno a priezvisko  Pracovisko  

1  Základné školy  Mgr. Lenka Dobrenková  ZŠ Komenského 587, Poprad 
2  Základné školy  Mgr. Veronika Marková CZŠ sv. Egídia, Bardejov 
3  Základné školy  Mgr. Jaroslava Matláková  ZŠ Komenského 6, Stará Ľubovňa 
4  Základné školy  PaedDr. Lucia Hrablayová  ZŠ Hrnčiarska 1, Zvolen 
5  Základné školy  Mgr. Viera Zakuciová  ZŠ 1. – 4. roč., Závadka 
6  Stredné školy  Mgr. Anna Gembalová  Gymnázium M. Hattalu, Trstená 
7  Stredné školy  Mgr. Zuzana Hovancová  SPŠ dopravná, Košice 
8  Stredné školy  Mgr. Jana Valicová  ŠÚV Košice,  
9  Stredné školy  Mgr. Marcela Dolovacká  Spojená škola/gymnázium/ Dubnica nad Váhom 

 
                 
   1. ročník stredných škôl a štvorro čných gymnázií 
                                      (hodinová a dvojhodinová časová dotácia) 
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Ročníková téma: VZ ŤAHY A ZODPOVEDNOSŤ 
 
Ročníkový cie ľ: Spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu. Uvedomiť si dôležitý 
význam rozhodnutia pre vlastný svetonázorový postoj. V trojičnom rozmere budovať ľudský 
rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života. Prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie 
komunikácie. 
 

1. téma: HĽADANIE CESTY 
 

Hodinová dotácia témy: 5 hod.  
Kľúčové pojmy : komunikácia, modlitba, vzťahy, trojrozmernosť človeka, zmysel života, 
Náboženstvo 
 
Obsahový štandard 
Človek tvor komunikatívny. Komunikácia a jej formy, modlitba – komunikácia s Bohom. 
Trojrozmernosť človeka. Celistvosť človeka – harmónia tela, duše a ducha. 
Zmysel života. Človek - jeho otázky a hľadanie odpovedí. Odkrývanie zmyslu života. 
Náboženstvo - rozdelenie, prvky a prejavy náboženstva. 
 
Ciele témy: 
Kognitívny cie ľ: Zdôvodniť význam komunikácie a modlitby v živote človeka. Defi novať a vysvetliť 
trojrozmernosť človeka. V kontexte Svätého písma a na podklade učenia Katolíckej cirkvi vysvetliť 
zmysel života človeka. Charakterizovať prvky náboženstva. Na podklade Katechizmu Katolíckej 
cirkvi (KKC) zdôvodniť vznik a potrebu náboženstva. Vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným 
a nadprirodzeným náboženstvom. 
Afektívny cie ľ: Spoznať sa navzájom a prejaviť záujem o spoluprácu v skupine. Objavovať v sebe 
túžbu po prekročení všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom k transcendentnu. 
Psychomotorický cie ľ: Precvičiť a osvojiť si základné prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie. 
Rozvíjať postoj zmysluplného konania v živote. 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• defi novať komunikáciu a vymenovať druhy komunikácie 
• vnímať neverbálne prejavy komunikácie druhých 
• uplatniť spoločensky vhodné spôsoby komunikácie vo formálnych a neformálnych vzťahoch 
• zdôvodniť dôležitosť správnej komunikácie pre medziľudské vzťahy 
• nájsť analógiu medzi komunikáciou a modlitbou 
• zdôvodniť potrebu modlitby 
• pomenovať a vysvetliť trojrozmernosť človeka 
• rozvíjať svoj telesný, duševný a duchovný rozmer 
• vysvetliť zmysel života človeka v kontexte Svätého písma (Ef 1,5; 1 Jn 4,8.16; 1 Kor 13,1-3) a na podklade 

učenia Katolíckej cirkvi (KKC 356; Redemptor hominis, 45; Evangelium vitae, Úvod 2) 
• dávať svojmu správaniu a životu zmysel 
• zdôvodniť vznik a potrebu náboženstva (KKC 27- 28) 
• vysvetliť pojmy religionistika, monoteizmus, polyteizmus 
• vysvetliť rozdiel medzi prirodzeným a zjaveným náboženstvom 
• uviesť príklady prirodzených náboženstiev a zjavených náboženstiev 
• charakterizovať jednotlivé prvky náboženstva 

 
 
Rozvoj kompetencií: 
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komunika čné 
Žiak 

• chápe význam komunikácie pre tvorivé budovanie pozitívnych medziľudských vzťahov vo svojom živote 
ako naplnenie zmyslu života 

• využíva získané komunikačné zručnosti k vytváraniu plnohodnotných vzťahov 
• volí správne komunikačné stratégie 
 

existenciálne: 
Žiak 

• pozná súvislosti podmieňujúce hľadanie a nachádzanie životného zmyslu a je otvorený pre jeho 
transcendentnú hĺbku 

• je pripravený vnímať hĺbku osobného dialógu s Bohom 
 

občianske: 
Žiak 

• je otvorený pre náboženskú rôznorodosť 
 

kultúrne: 
Žiak 

• chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem 
• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva 
 

sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí 
• využíva možnosti na vytváranie medziľudských vzťahov 
• uvedomuje si význam sebazdieľania 

 
 
2. téma: BOH V ĽUDSKOM SVETE 
Hodinová dotácia témy: 6 hod  
Kľúčové pojmy: metafora, počúvanie, oslovenie, odpoveď, viera, svedomie, Dekalóg, zákon 
 
Obsahový štandard 
Metafora. Metaforická biblická reč - obrazná reč viery. 
Metafora - Boh povedal. Abrahám. Mária. Samuel. 
Morálne svedomie. Formovanie svedomia, Tomáš Morus. 
Dekalóg ako pomoc na ceste pri uskutočňovaní svojho ľudstva. 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cieľ: Uviesť príklad metaforického vyjadrenia vo Svätom písme. Interpretovať oslovenie 
Bohom a dôveru v Boha u Abraháma, Samuela a Márie. Uviesť príklady ľudskej skúsenosti zdieľania 
Boha s človekom. Vysvetliť význam morálneho svedomia pre život človeka na podklade učenia KKC. 
Určiť prvky spravodlivých zákonov na podklade Dekalógu. 
Afektívny cie ľ: Vnímať hodnotu ticha, objavovať hĺbku svojho vnútra. Vnímať metaforickú reč slov. 
Oceniť hodnotu dôvery a zodpovednosti v medziľudských vzťahoch a vo vzťahu k Bohu. 
Psychomotorický cie ľ: Precvičiť pozorné počúvanie a poukázať na komunikačné chyby. Osvojiť si 
pravidlá spolupráce vo vzájomnom dialógu. 
 
 
 
 
Výkonový štandard 
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Žiak vie 
• použiť metafory na vyjadrenie ťažko vyjadriteľných skutočností 
• rozlíšiť aktívne a pasívne počúvanie 
• ohodnotiť význam počúvania v komunikácii 
• aktívne a so záujmom počúvať 
• interpretovať príbeh Božieho oslovenia Abraháma, Samuela a Márie ako príklady skúsenosti zdieľania 

Boha s človekom 
• uviesť iné príklady ľudskej skúsenosti zdieľania Boha s človekom 
• defi novať svedomie (KKC 1796) 
• zdôvodniť potrebu formovania svedomia (KKC 1783-1785) 
• vysvetliť všeobecne platné pravidlá pri neistom rozhodovaní sa podľa svedomia (KKC 1789) 
• rozlíšiť prirodzený a ľudský zákon 
• určiť prvky spravodlivých zákonov na podklade Dekalógu (KKC 1959)  
• vnímať životné situácie, ktoré si vyžadujú zodpovedné rozhodnutie vzhľadom k sebe, k druhým ľuďom a k 

svetu 
• pozitívne oceniť rozhodnutie pre mravne dobrý skutok 
 

Rozvoj kompetencií: 
 
komunika čné: 
Žiak 

• uplatňuje aktívne techniky počúvania s dôrazom na vypočutie si druhých 
• volí správne komunikačné stratégie 
• dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie ich využívať 
• je otvorený pre chápanie metaforickej reči viery 
 

občianske: 
Žiak  

• pozná dokumenty zakotvujúce ľudské práva 
• vníma Dekalóg ako etický princíp pre vznik zákonov riadiacich štát 
 

kultúrne: 
Žiak 

• chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem 
• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva (obraz, literatúra, stavba, hudba), 

vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície 
 

sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• vníma Dekalóg ako spoločnosťou overenú a Bohom garantovanú normu medziľudských vzťahov 
• účinne spolupracuje v skupine 
• ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba 
 

existenciálne: 
Žiak 

• chápe súvislosť Svätého písma s postojom viery a vníma ho ako výzvu pre svoj osobný život 
• je otvorený pre refl exiu vlastného postoja viery 
• pozná pravidlá pri neistom rozhodovaní a dáva ich do súvisu s výchovou svojho svedomia 
• Svätému písmu rozumie ako knihe, ktorej obsahom je svedectvo Boha, ktorý komunikuje s človekom a 

čaká od neho odpoveď viery 
• rozvíja vo svojom živote postoje ponúknutých vzorov 

 
 
3. téma: BY Ť ČLOVEKOM 
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Hodinová dotácia témy: 3 hod.  
Kľúčové pojmy: človek, Ježiš, prirodzenosť, podstata, osoba, bytie 
 
Obsahový štandard 
Ohraničenosť človeka. Ľudská osoba. Pôvod dôstojnosti človeka. 
Ježišovo ľudstvo, historické pramene dokumentujúce historickosť Ježiša z Nazareta. 
Ježišovo božstvo, ponímanie Ježiša Krista v evanjeliách. 
 
Ciele témy: 
Kognitívny cie ľ: Vysvetliť tajomstvo svojho počiatku na vedeckom podklade a v kontexte Svätého 
písma. Vysvetliť pojmy: podstata, prirodzenosť, bytie. Defi novať učenie Katolíckej cirkvi o osobe Ježiša 
Krista Na základe prameňov obhájiť historickosť Ježiša Krista, aplikovaním poznatkov z predošlých 
ročníkov predložiť argumenty viery a Kristovho učenia. Zaujať kritický postoj k spochybňujúcim 
tendenciám kresťanského učenia o Ježišovi Kristovi. 
Afektívny cie ľ: Uvedomiť si dar vlastnej existencie pri počatí. Vnímať ohraničenosť a priestor svojho života. 
Psychomotorický cie ľ: Zostaviť charakteristiku ľudskej osoby. Vyhľadať v rôznych vyjadrovacích 
prostriedkoch, médiách, tendencie spochybňujúce kresťanské učenie o Ježišovi Kristovi. 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• defi novať učenie cirkvi o ľudskej osobe (KKC 357) 
• defi novať učenie cirkvi o osobe Ježiša Krista (KKC 471, 480) 
• obhájiť dôstojnosť ľudského života od počatia 
• vážiť si hodnotu ľudského života 
• uvedomiť si dar vlastnej existencie 
• obhájiť historickosť Ježiša Krista 
• kriticky posúdiť informácie v médiách 
 

Rozvoj kompetencií 
komunika čné: 
Žiak 

• účinne sa zapája do diskusie, vhodne argumentuje, na základe prameňov obháji historickosť Ježiša a na 
základe evanjeliového poňatia Ježiša Krista predloží argumenty viery 

• dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie zaujať k nim kritický postoj 
 

kompetencie k riešeniu problémov: 
Žiak 

• analyzuje a prehodnotí komponenty problémovej situácie spochybňovania Ježišovej ľudskej alebo božskej 
prirodzenosti 

občianske: 
Žiak 

• uznáva ľudskú osobu ako nositeľa ľudských práv 
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• účinne spolupracuje v skupine 
• má pozitívny vzťah k druhým ľuďom 

existenciálne: 
Žiak 

• rozumie kresťanskému pohľadu na hodnotu a dôstojnosť ľudskej osoby od počatia 
 
 
4. téma: NA CESTE K OSOBNOSTI – ŠANCE A RIZIKÁ 
Hodinová dotácia témy: 3 hod  
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Kľúčové pojmy : osobnosť, vývoj osobnosti, deformácia osobnosti, legenda o sv. Krištofovi 
 
Obsahový štandard 
Osobnosť - vývoj osobnosti; deformácia osobnosti – závislosti. 
Legenda a jej symbolická výpoveď (sv. Krištof – pútnik hľadajúci zmysel života). 
 
Ciele témy: 
Kognitívny cie ľ: Charakterizovať vývoj osobnosti. Uviesť predpoklady k úspešnému utváraniu 
vlastnej osobnosti. Zdôvodniť negatívne vplyvy (závislosti) na dozrievanie osobnosti. Charakterizovať 
legendu ako literárny útvar, rozlíšiť ju od historickej správy. V legende o sv. Krištofovi objaviť výzvu 
pre hľadanie a odkrývanie zmyslu svojho života. 
Afektívny cie ľ: Uvedomiť si dôležitosť vnútorného rastu a zrelosti osobnosti. Vnímať význam 
životného zmyslu pri vytváraní životného štýlu. Oceniť nachádzanie zmyslu a vlastného človečenstva 
v stretnutí s Ježišom Kristom. 
Psychomotorický cie ľ: Vedome spolupracovať na formovaní vlastnej osobnosti spytovaním 
svedomia. 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• porovnať a rozlíšiť pojmy osoba a osobnosť 
• vymenovať znaky zrelej osobnosti 
• vie zaradiť obdobie, v ktorom sa nachádza, do vývinového obdobia osobnosti 
• vymenovať a zdôvodniť negatívne vplyvy na dozrievanie osobnosti (drogy, gemblérstvo...) 
• ohraničiť pravdivosť legendy voči historickým faktom 
• vysvetliť zmysel vzniku kresťanských stredovekých legiend 
• interpretovať zmysel symbolickej reči legendy o sv. Krištofovi 
• vysvetliť znaky a pravdivosť kresťanských stredovekých legiend 
• objaviť v legende o sv. Krištofovi výzvu pre hľadanie a naplnenie zmyslu svojho života 
 

Rozvoj kompetencií 
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• cení si vlastnú jedinečnosť a rešpektuje jedinečnosť ostatných 
• kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich vplyvov) 
• objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, a zodpovednosť za sebaurčenie 

existenciálne: 
Žiak 

• chápe svoj život nielen ako dar, ale aj ako úlohu vnútorné rásť 
• osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je pripravený na tomto základe 

stanoviť si nové životné ciele 
kultúrne: 
Žiak 

• rozumie znakom a pravdivosti kresťanských stredovekých legiend 
 
5. téma: BOH A ČLOVEK 
Hodinová dotácia témy: 2 hod.  
Kľúčové pojmy : sviatosti, znaky, život, vzťahy, Trojica, človek 
 
Obsahový štandard 
Sviatosti – aktuálne pôsobenie Boha v živote človeka od narodenia až po smrť. 
Človek žijúci vo vzťahoch ako obraz Trojice. 
 
 
Ciele témy: 
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Kognitívny cie ľ: Vysvetliť schopnosť vytvárať vzťahy na základe spätného pohľadu na svoj počiatok. 
Defi novať učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade KKC. Nájsť analógiu medzi vzťahmi 
Najsvätejšej Trojice a schopnosťou človeka vytvárať vzťahy. Posúdiť svoju sieť vzťahov. Defi novať 
sviatosti. 
Afektívny cie ľ: Oceniť hodnotu osobných vzťahov. Uvedomiť si prítomnosť Božej blízkosti vo 
sviatostiach spôsobom, ktorý oslovuje zmysly. 
Psychomotorický cie ľ: Nakresliť sieť svojich vzťahov. Na ceste svojho života znázorniť dôležité 
udalosti a priradiť k nim sviatosti sprevádzajúce tieto udalosti 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• opísať schopnosť človeka vytvárať vzťahy na základe spätného pohľadu na svoj počiatok 
• vytvárať plnohodnotné vzťahy 
• nájsť analógiu medzi vzťahmi Najsvätejšej Trojice a schopnosťou človeka vytvárať vzťahy 
• defi novať učenie o vzťahoch Najsvätejšej Trojice na podklade KKC. 
• defi novať sviatosti 
• disponovať sa pre prítomnosť Božej blízkosti vo sviatostiach spôsobom, ktorý oslovuje zmysly človeka 
 

Rozvoj kompetencií 
 
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch 
• nachádza si svoje miesto v spoločnosti iných ľudí 
•  

existenciálne: 
Žiak 

• sviatosti vníma ako symbolické znaky sprítomňujúce aktuálne Božie pôsobenie vo svojom živote a prijíma 
ich ako pomoc pri prekonávaní životných prekážok 

• Božiu trojjedinosť chápe ako symbol kvality Božieho bytia a kvality medziľudských vzťahov, je otvorený pre 
uvedenú skutočnosť 

 
 
6. téma: ČLOVEK V SPOLOČENSTVE 
Hodinová dotácia témy: 4 hod.  
Kľúčové pojmy : sexualita, muž, žena, povolanie, slávenie, spoločenstvo 
 
Obsahový štandard 
Boží obraz človeka ako muža a ženy, sexualita ako dar a úloha, sociálne role muža a ženy, rizikové 
sexuálne správanie. 
Povolanie ako služba ľuďom (manželstvo, kňazstvo, zasvätený život) 
Podstata slávenia v spoločenstve (vzťah k času, k ľudskému spoločenstvu, k transcendentnu). 
Zmysel slávenia kresťanskej nedele – deň Pána a deň pre človeka, sviatky, farské spoločenstvo. 
 
Ciele témy: 
Kognitívny cie ľ: Vysvetliť úlohu a význam sexuality človeka. Vysvetliť črty a význam pohlavnosti 
človeka v manželstve a rodine. Vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní, ich prínos pre cirkev 
a spoločnosť. Uviesť ľudský, náboženský a kresťanský dôvod na potrebu slávenia v živote človeka aj 
ľudského spoločenstva. Zdôvodniť kresťanské slávenie nedele a sviatkov. 
Afektívny cie ľ: Oceniť hodnotu otcovstva a materstva. Upevniť vedomie zodpovednosti za vlastné 
správanie a za svoju budúcnosť. Oceniť hodnotu jednotlivých povolaní. Vnímať slávnosť ako hodnotu, 
ktorá dáva životu hlbší rozmer. 
Psychomotorický cie ľ: Podieľať sa v skupine na hraní životných rolí potrebných k stabilite 
vzťahu. Hľadať si svoje miesto v cirkvi. Formovať návyk modlitby za spoznanie svojho životného 
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povolania. 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• vysvetliť úlohu, význam a črty sexuality človeka v manželstve a rodine 
• zdôvodniť dôležitosť kultivovanej sexuality 
• na základe Božieho obrazu človeka ako muža a ženy vie oceniť vzťah medzi mužom a ženou a zdôvodniť 

rovnoprávnosť ich životných rolí 
• oceniť hodnotu otcovstva a materstva 
• upevniť vedomie zodpovednosti za vlastné správanie, za svoju budúcnosť 
• vymenovať škálu povolaní v cirkvi 
• povolanie vysvetliť z pohľadu služby človeku 
• vysvetliť poslanie jednotlivých povolaní a ich prínos pre cirkev a spoločnosť 
• demonštrovať ľudský, náboženský a kresťanský dôvod potreby slávenia v živote človeka aj ľudského 

spoločenstva 
• vnímať slávnosť ako hodnotu, ktorá dáva životu hlbší rozmer 
• zdôvodniť kresťanské slávenie nedele a sviatkov. 
• aktívne sa podieľať na slávení liturgie vo farskom spoločenstve 
•  

Rozvoj kompetencií 
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri 
riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí 

•  
občianske: 
Žiak 

• je otvorený pre aktívnu účasť na slávnostiach v spoločnosti ako aj na liturgických sláveniach vo farskom 
spoločenstve 

 
existenciálne 
Žiak 

• v medziľudských vzťahoch vníma túžbu človeka po prekročení samého seba, uvedomuje si 
• možnosť jej zneužitia 
• rozumie kresťanskému pohľadu na ľudskú sexualitu, jej úlohu v manželstve a rodičovstve a vníma ju ako 

výzvu pre svoju osobnú prípravu na zodpovedné rodičovstvo 
• vyberá si z alternatív s uvedomovaním si následkov rizikového sexuálneho správania 
• stanovuje si životné ciele, svoj život chápe ako výzvu pre voľbu životného povolania 
• žiak oceňuje hodnotu času, ktorý nie je naplnený výkonom alebo únikom z reality, ale stretnutím so sebou, 

s druhými a s Bohom 
• rozumie štruktúre a podstate slávenia kresťanskej nedele a oceňuje jej prínos pre rozvoj vlastnej spirituality 

a kresťanského spoločenstva 

 
 
 2. ročník stredných škôl  
 
Ročníková téma: HODNOTY A ROZHODNUTIA 

Žiaka charakterizuje vytváranie obrazu o sebe samom. Hovoríme o hľadaní vlastnej identity, ktorej 
predstupňom je zvnútornenie hodnôt. Podľa náboženského pedagóga O. Betza by mladý človek počas tohto 
hľadania mal nájsť svoj stred, potom z tohto stredu vyjsť, a takto dať svojmu životu celistvosť. Nájsť svoje miesto 
v spoločenstve, zmysel svojho života, trvalú životnú orientáciu, a to všetko na základe svojho vlastného 
rozhodnutia. Tento proces hľadania a nachádzania seba sťažuje tlak okolitého sveta, ktorý nalieha na 
prispôsobenie sa  mladého človeka móde, či životnému štýlu. Mladý človek má súčasne problémy s vlastným 
vnútrom, so svojimi neistotami a úzkosťami.  
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Viera žiaka sa v tomto období môže stať hlbšou, osobnejšou, ale aj kritickejšou. Boh sa pre život mladého 
človeka môže stať mimoriadne dôležitou hodnotou, ale do veľkého rozmeru môže prerásť aj v sklamanie. 
V každom prípade platí, že spojenie vlastného presvedčenia so životnými hodnotami podporuje identitu a posilňuje 
pocit spolupatričnosti s ostatnými ľuďmi. Ak sa v živote žiaka Boh stane najvyššou hodnotou, potom všetky ostatné 
hodnoty dostanú vzhľadom naň svoje správne miesto a význam. 
 
Ročníkovým symbolom sú RUKY  
nielen ako nástroj práce, ale aj nástroj komunikáci e. Ruky zvidite ľňujú to, čo je v srdci. Ruky ako 
symbol prijímania a dávania, ale aj zodpovednosti z a to, čo nám bolo zverené. Ježišove ruky, 
z ktorých vychádzala uzdravujúca sila, ale aj gestá  rúk pri ude ľovaní sviatosti, cez ktoré sa nás 
dotýkajú Ježišove ruky dnes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.téma: MOJE HODNOTY 

 
Hodinová dotácia témy: 2 hod  
Kľúčové pojmy: hodnoty, životný štýl 
 
Obsahový štandard 
Hodnoty. Reflexia vlastného rebríčka hodnôt. 
Životný štýl. 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cie ľ: Vysvetliť pojem hodnota. Posúdiť podiel výberu hodnôt na tvorbu životného štýlu.  
Afektívny cie ľ: Prejaviť záujem o pravé hodnoty vo svojom živote. 
Psychomotorický cie ľ: Zostaviť rebríček svojich hodnôt. Vytvoriť profily rôznych životných štýlov. 
 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• vysvetliť pojem hodnota 
• usporiadať vlastný rebríček hodnôt 
• posúdiť podiel výberu hodnôt na tvorbu životného štýlu 
• na konkrétnych príkladoch porovnať rôzne životné štýly 

 
Rozvoj kompetencií: 
komunika čné 
Žiak 

• volí správne komunikačné stratégie  
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• oceňuje pravé hodnoty. 
• je schopný transformovať možné dopady svojich rozhodnutí 

existenciálne: 
Žiak 

• na základe poznania a skúsenosti vníma ako dôležité rozhodnutie pre vlastný svetonázorový postoj 
• je pripravený zamerať sa na pozitívne hodnoty 

 
2. téma: HODNOTY ŽIVOTA 

Ročníkový cie ľ: Objavovať hodnotu človeka stvoreného na Boží obraz. Zdôvodniť  
potrebu budovania plnohodnotného života. Formovať návyk  kritického myslenia 
a hodnotenia pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti a v cirkvi. Oceniť úlohu cirkvi 
pri odovzdávaní hodnôt. Vnímať potrebu vlastnej angažovanosti pri vytváraní Európy 
s ľudskou tvárou. Nadobudnúť základné zručnosti interiorizácie  kresťanských hodnôt. 
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Hodinová dotácia témy: 6 hod  
Kľúčové pojmy: 
stvorenie, mýtus (mýtos), veda (logos), správcovstvo človeka, pohlavnosť, hodnota čistoty, hodnota života, 
manželstvo, rodina 
 
Obsahový štandard 
Obraz sveta v mýte a v logu. Biblická správa o stvorení (Gn 1,1–2,4).  
Veda a viera – dve nezávislé odvetvia hľadajúce pravdu.  
Správcovstvo Zeme človekom. Etika životného prostredia z kresťanského pohľadu. 
Človek ako spoločenstvo osôb. Manželstvo - jeho zmysel a význam z pohľadu štátu a cirkvi. Liturgia sviatosti 
manželstva. Manželský sľub. Plodnosť.  
Hodnota života. Riešenie problémovej úlohy - príbeh s mravnou dilemou (potrat). 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cie ľ:  Položiť si základné existenciálne otázky. Vysvetliť chápanie mýtickosti mýtu, to znamená jeho 
pravdivosti, vo vzťahu k biblickému textu o stvorení sveta a človeka. Na podklade biblického textu vyvodiť závery 
pre život človeka ako muža a ženy v ich nerozlučnom spoločenstve. Obhájiť právo človeka na život od počatia, na 
vedeckom podklade a na základe učenia KKC. Posúdiť hodnotu rodiny a pomenovať jej ohrozenia  
v súčasnosti. 
Afektívny cie ľ: Uvedomiť si aktuálnosť biblického posolstva správy o stvorení sveta a človeka pre dnešnú dobu. 
Vnímať túžbu človeka po prekročení samého seba ako základ túžby človeka po láske k človeku a k Bohu. 
Pozorovať zvláštnosti, krásu a dobro vyplývajúce z vlastnej pohlavnosti a plodnosti. Prejaviť zdravú sebaúctu 
a vzájomnú úctu. Uvedomiť si dôstojnosť ľudského života ako prvej hodnoty, za ktorú sme zodpovední. 
Psychomotorický cie ľ: Pozorovať snahu človeka v každej dobe, hľadať odpovede na základné existenciálne 
otázky. Vytvoriť pravidlá pre jednotlivcov aj pre spoločnosť na ochranu prírody. Podieľať sa na aktivitách na 
ochranu života od počatia. 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• zdôvodniť snahu človeka v každej dobe, hľadať odpovede na základné nemenné existenciálne otázky 
• vysvetliť chápanie mýtickosti mýtu - jeho pravdivosti, vo vzťahu k biblickému textu o stvorení sveta 

a človeka 
• opísať historické pozadie vzniku obidvoch  správ o stvorení sveta a človeka  

vo Svätom písme  
• porovnať vedu a vieru ako dve cesty vedúce k pravde 
• vysvetliť správcovstvo Zeme človekom na pozadí Gn1,27-30 
• sformulovať posolstvo biblického textu o správcovstve Zeme človekom a porovnať ho s myšlienkami 

platnými v zákonoch krajín a v myslení ľudí 
• vnímať súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu  
• sformulovať možné riešenia pre zdravé životné prostredie 
• uvedomiť si aktuálnosť posolstva biblickej správy o stvorení sveta a človeka pre dnešnú dobu 
• vnímať túžbu človeka po prekročení samého seba ako základ túžby človeka po láske k človeku a k Bohu 
• na podklade biblického textu vyvodiť závery pre život človeka ako muža a ženy v ich nerozlučnom 

spoločenstve 
• vysvetliť symbolické úkony liturgie sviatosti manželstva 
• vysvetliť úlohu a poslanie manželstva 
• zdôvodniť úlohu štátu a cirkvi pri ochrane rodiny a jej morálnych hodnôt  
• posúdiť hodnotu rodiny a pomenovať jej ohrozenia v súčasnosti 
• oceniť zvláštnosti,  krásu a dobro vyplývajúce z vlastnej pohlavnosti a plodnosti 
• prejaviť zdravú sebaúctu a vzájomnú úctu 
• vysvetliť morálny aspekt abortu 
• uviesť následky abortu na telesné a duševné zdravie ženy 
• vymenovať dokumenty cirkvi o nedotknuteľnosti života 
• vysvetliť kresťanský pohľad na hodnotu individuálneho ľudského života 
• obhájiť právo človeka na život  od počatia, na vedeckom podklade a na podklade učenia KKC  
• uvedomiť si dôstojnosť ľudského života ako prvej hodnoty, za ktorú sme zodpovední 
• zapojiť sa do aktivít za ochranu ľudského života pred narodením 
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Rozvoj kompetencií: 
komunika čné 
Žiak 

• rozumie mýtickosti mýtu – teda jeho pravdivosti, vo vzťahu k biblickému textu, integruje náboženský 
spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu 

• kladie si otázky, porovnáva, oponuje, argumentuje 
• získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych informačných prameňov  

kompetencie k u čeniu sa 
Žiak 

• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania  jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáže integrovať náboženský 
spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu,  súbežne s pohľadom prírodných 
a humanitných vied, prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito odbormi aj 
v ďalšom živote  

kultúrne 
Žiak 

• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim z kresťanstva (obraz), vníma ich ako výraz 
kresťanského učenia a kresťanskej tradície 

 
 
občianske kompetencie 
Žiak  

• oceňuje životné vzory, prijíma  ich morálne postoje pre svoj ďalší rozvoj a reálny život 
sociálne a interpersonálne 
Žiak 

• rozumie pohľadu na ľudskú lásku vo svetle kresťanskej viery a oceňuje ju ako hodnotu 
• na základe poznania človeka ako Božieho obrazu ocení vzťah medzi mužom a ženou a akceptuje 

rovnoprávnosť ich životných rolí  otcovstva a materstva 
• pozná princípy a úlohu plodnosti človeka, plodnosť chápe ako výzvu k zodpovednému prežívaniu 

rodičovstva 
• je pripravený vnímať rôzne podoby života podľa kritérií Božieho slova a podľa nich charakterizovať 

kresťanský životný štýl 
pracovné 
Žiak 

• dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje                 výsledky 
a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov 

existenciálne 
Žiak 

• na základe poskytnutých vedeckých dôkazov a biblických prameňov vytvorí záver - pohľad na človeka a 
svet vo svetle kresťanskej viery 

• uvedie dôvody pre uvedený záver s využitím poskytnutých údajov z pohľadu vedy a biblických prameňov 
ako výzvy pre hlboko ekologický postoj k sebe, k druhým ľuďom a k prírode.  

• oceňuje právo na dôstojnosť človeka od počatia 
• prevzatím zodpovednosti za rozvoj vlastného života uplatňuje úctu k právu na dôstojnosť človeka   
• posúdi mravný aspekt umelého potratu a je pripravený zapojiť sa do aktivít za ochranu ľudského života 

pred narodením 
 
Prierezová téma mediálna výchova 
Žiak 

• osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, hodnotné  
a pozitívne obsahy a dokáže sa brániť negatívnym vplyvom médií 

Prierezová téma ochrana života a zdravia 
Žiak 

• oceňuje zvláštnosti,  krásu a dobro vyplývajúce z vlastnej pohlavnosti a plodnosti        a rozhoduje sa 
v záujme podpory a ochrany zdravia 

Prierezová téma environmentálna výchova 
Žiak 
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• na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi a biblického posolstva, chápe, analyzuje 
a hodnotí vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím  

• vníma stvorenie ako dar, človeka ako dielo Božej lásky a ústredný bod Božieho záujmu, je pripravený 
zodpovedne prijať svoj podiel na spoluvytváraní sveta 

• chápe základné ekologické súvislosti a environmentálne problémy, rešpektuje požiadavky na kvalitné 
životné prostredie 

 
 
3. téma: ŠÍRENIE KRES ŤANSKÝCH HODNÔT V EURÓPE 
 
Dotácia hodín:  6 hod  
Kľúčové pojmy: autorita, hierarchia, obrazy cirkvi, šírenie kresťanstva, prenasledovanie kresťanov, vznik 
mníšstva, kríza hodnôt – osvietenstvo, sekularizmus, konzumizmus, hodnoty v súčasnej Európe 
 
Obsahový štandard 
Hierarchia v cirkvi. Autorita. Reflexia vlastného postoja k autoritám.  
Biblické  obrazy cirkvi: Boží ľud na ceste, ovčinec, roľa, stavba, vinica, telo... 
Šírenie kresťanstva, prenasledovanie kresťanov (sv. Pavol).  
Legendy o mučeníkoch a symbolický význam legendy. Milánsky edikt a jeho dôsledky. 
Vznik mníšstva (sv. Benedikt). 
Kresťanské korene Európy a kríza hodnôt v súčasnosti (sekularizmus, konzumizmus). 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cie ľ: Položiť si otázky o vonkajšej povahe cirkvi (hierarchia, autorita). Vysvetliť úlohu hierarchie v 
cirkvi. Prostredníctvom biblických obrazov cirkvi vyjadriť vnútornú povahu cirkvi. Opísať šírenie kresťanstva  
v prvých storočiach  a vznik mníšstva. Ohraničiť pravdivosť  kresťanskej legendy voči historickým faktom. 
Analyzovať dôsledky osvietenstva, konzumizmu a sekularizmu na život človeka v súčasnosti.  
Afektívny cie ľ: Oceniť úlohu cirkvi pri šírení kresťanských hodnôt v Európe. Pozorovať znaky a pravdivosť 
kresťanských legiend. Prejaviť záujem o dianie v cirkvi.  
Psychomotorický cie ľ: Formovať návyk  kritického myslenia a hodnotenia pozitívnych aj negatívnych javov 
v spoločnosti a v cirkvi. 
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• definovať cirkev 
• vymenovať a definovať znaky cirkvi  
• opísať biblické obrazy cirkvi  
• zdôvodniť založenie cirkvi Ježišom Kristom 
• zdôvodniť potrebu autority 
• porovnať hierarchiu s anarchiou a vyvodiť závery pre život v ľudskom spoločenstve 
• vysvetliť hierarchické usporiadanie v cirkvi 
• opísať šírenie kresťanstva  sv. Pavlom 
• vnímať  prepojenie židovskej a helenistickej kultúry vďaka sv. Pavlovi 
• zhrnúť šírenie kresťanstva v prvých troch storočiach 
• charakterizovať legendu ako literárny útvar, rozlíšiť ju od historickej správy a rozumie spracovaniu 

historických faktov v symbolickej reči legendy o stotníkovi Félixovi 
• opísať počiatky vzniku mníšstva 
• pozorovať cirkev v jej dejinnom zápase pri uskutočňovaní Ježišovho odkazu 
• aplikovať poznatky z dejepisu a posúdiť osvietenstvo ako dejinný jav 
• pomenovať prvky konzumného spôsobu života v súčasnosti 
• analyzovať dôsledky osvietenstva, sekularizmu  a konzumizmu na život súčasného človeka 
• uvedomiť si dôvody pre súčasné myslenie človeka na pozadí vývinu európskeho myslenia 
• zaujať vlastný kritický postoj k pozitívnym aj negatívnym javom v spoločnosti a v cirkvi 

 
Rozvoj kompetencií: 
komunika čné 
Žiak 

• získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych informačných prameňov  
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• dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie ich využívať 
 
kompetencie k u čeniu sa 
Žiak 

• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania  jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáže integrovať náboženský 
spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu,  súbežne s pohľadom prírodných 
a humanitných vied, prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito odbormi aj 
v ďalšom živote  

občianske: 
Žiak 

• chápe úlohu autority  a osvojí si kritický prístup k autoritám 
• vníma napätie medzi vnútornou poslušnosťou voči autoritám a nutnosťou odmietnuť poslušnosť pri zneužití 

autority 
• vzhľadom na poskytnuté historické fakty európskeho kresťanstva posúdi dôležité pozitívne a negatívne 

udalosti, zhodnotí interpretáciu z pohľadu cirkvi a vyvodí závery pre svoj kritický postoj 
• kultivuje vlastný vzťah ku kultúre v jej historickom a kultúrnom kontexte 
• integruje náboženský rozmer života do celku kultivácie vlastného vzťahu ku kultúre  
• oceňuje životné vzory, prijíma  ich morálne postoje pre svoj ďalší rozvoj a reálny život 

kompetencie k  riešeniu problémov: 
Žiak 

• prednesie argumentácie  k súčasnému mysleniu človeka na pozadí vývinu európskeho myslenia 
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• uskutočňuje vo svojom živote kresťanské princípy v duchu solidarity a lásky 
kultúrne: 
Žiak 

• oceňuje prínos kresťanskej kultúry pre Európu v jej histórii a rozvíja vedomie spolupatričnosti 
k európskemu civilizačnému a kultúrnemu okruhu 

• prejavuje záujem o minulosť a súčasnosť európskej civilizácie 
• v legende o stotníkovi Félixovi objaví posolstvo pre svoj život 
• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz), vníma ich ako výraz 

kresťanského učenia a kresťanskej tradície 
existenciálne: 
Žiak  

• analyzuje dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl súčasného človeka, je schopný vyvodiť 
závery pre svoj život 

 
Prierezová téma mediálna výchova 
Žiak 

• osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, hodnotné  
a pozitívne obsahy a dokáže sa brániť negatívnym vplyvom médií 

Prierezová téma multikultúrna výchova   
Žiak 

• akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu 
• rozvíja postoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

 
 
4. téma: KRES ŤANSKÉ HODNOTY V SPOLOČNOSTI 
 
Dotácia hodín:  2 hod  
Kľúčové pojmy: politika, štát, cirkev 
 
Obsahový štandard 
Človek ako súčasť celku. 
Úloha cirkvi, úloha politiky. 
Vzťah štátu a cirkvi v dejinách (konštantínovský obrat, investitúra, pápežský štát,   francúzska revolúcia a jej 
dôsledky pre vzťah cirkvi a štátu, obdobie totality, súčasný vzťah cirkvi a štátu v SR). 
KKC 1878 – 1912 
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Ciele témy:  
Kognitívny cie ľ: Zdôvodniť spoločenskosť človeka. Posúdiť vzťah cirkvi a štátu v dejinách. Rozlíšiť úlohu cirkvi 
a úlohu politiky.  
Afektívny cie ľ:  Uvedomiť si slobodu ale aj zodpovednosť jedinca voči ostatným. Oceniť úlohu cirkvi a úlohu štátu 
v spoločnosti.  
Psychomotorický cie ľ: Podieľať sa na spoločnej práci v triede. Navrhnúť  osobné možnosti zodpovednosti za 
spoločenské a politické dianie.  
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• zdôvodniť spoločenskosť človeka 
• definovať úlohu cirkvi a politiky 
• vymenovať rozdiely medzi štátom a cirkvou 
• rozlíšiť  úlohu cirkvi a úlohu politiky 
• aplikovať poznatky z dejepisu a posúdiť vzťah cirkvi a štátu v dejinách 
• vymenovať pozitívne prvky demokratického systému a jeho riziká 
• oceniť prínos štátu a cirkvi pre dobro jednotlivca a spoločnosti 
• uviesť príklady pre vlastné možnosti ovplyvnenia spoločenského diania v obci, štáte, vo farnosti a v cirkvi 

 
Rozvoj kompetencií: 
komunika čné 
Žiak 

• získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych informačných prameňov 
• volí správne komunikačné stratégie  

občianske: 
Žiak 

• vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti 

• uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie 
• pozná základné demokratické princípy, vlastnosti a hranice demokratickej vlády, je otvorený pre možnosť 

vlastného rozhodovania v demokracii a z toho vyplývajúcej zodpovednosti (príprava na účasť vo voľbách) 
• vníma napätie medzi vnútornou poslušnosťou voči autoritám a nutnosťou odmietnuť poslušnosť pri zneužití 

autority 
• oceňuje životné vzory, prijíma  ich morálne postoje pre svoj ďalší rozvoj a reálny život 
• je pripravený rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania 

 
5. téma: PRAMENE PLNOHODNOTNÉHO ŽIVOTA 
 
Dotácia hodín:  6 hod  
Kľúčové pojmy: modlitba, vlastný stred, Otče náš, modlitba viery, okultizmus, zázraky, sviatosti 
 
Obsahový štandard 
Modlitba ako mlčanie pred Bohom (cesta z vonkajšieho do vnútorného sveta, KKC 2563)  
Modlitba Otče náš. 
Ježiš vypočuje modlitbu (zázraky – Ježišove uzdravenia dotykom rúk) 
Sviatosti (Ježišove uzdravenia cez ruky a gestá vysluhovateľa sviatosti) 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cie ľ: Položiť si kritické otázky o svojej vlastnej viere v Boha a vzťahu k nemu. Opísať jednotlivé formy 
modlitby. Pomenovať podmienky dobrej modlitby a ťažkosti v modlitbe. Vysvetliť štruktúru modlitby Otče náš 
a charakterizovať jednotlivé prosby tejto modlitby. Opísať zázraky vyliečenia v príbehoch prírodných a antických 
národov, zázraky v kresťanstve a vysvetliť biblické chápanie zázraku. Analyzovať negatívne vplyvy okultizmu. 
Zdôvodniť význam sviatostí pre osobný rast vo viere. 
Afektívny cie ľ:  Vnímať svoj vlastný stred. Prehĺbiť vlastné hľadanie Boha do osobného vzťahu s ním v modlitbe. 
Oceniť hodnotu stretnutia sa s Bohom v modlitbe. Vnímať sviatosti ako dotyk Ježišovej prítomnosti v dnešnej dobe.  
Psychomotorický cie ľ:  Rozvíjať schopnosť  stíšenia a načúvania, ako základných schopností k chápaniu 
skutočnosti, v ktorej môže objaviť hlbšiu dimenziu. Písomne vyjadriť  svoj postoj k zázrakom. Formovať návyk 
pravidelnej modlitby a pristupovania k sviatostiam. 
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Výkonový štandard 
Žiak vie 

• položiť si kritické otázky k svojej vlastnej viere v Boha a vzťahu k nemu 
• definovať modlitbu na podklade KKC 
• zdôvodniť potrebu  modlitby pre svoj  život 
• vymenovať podmienky dobrej modlitby 
• pomenovať ťažkosti, s ktorými sa človek stretáva na ceste modlitby 
• rozlíšiť rôzne druhy modlitieb 
• stíšiť sa a načúvať 
• prehĺbiť vlastné hľadanie Boha do osobného vzťahu s ním v modlitbe 
• vysvetliť štruktúru modlitby Otče náš 
• charakterizovať jednotlivé prosby modlitby Otče náš 
• vysvetliť význam modlitby pre život človeka 
• písomne vyjadriť  svoj postoj k zázrakom 
• opísať zázraky vyliečenia v príbehoch prírodných a antických národov, zázraky v kresťanstve a vysvetliť 

biblické chápanie zázraku 
• vysvetliť význam sviatostného života pre svoj duchovný život 
• vnímať sviatosti ako dotyk Ježišovej prítomnosti v dnešnej dobe 
• analyzovať negatívne vplyvy okultizmu 

 
Rozvoj kompetencií: 
komunika čné 
Žiak 

• dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie ich využívať 
• je pripravený rozvíjať symbolické vnímanie sveta,  na základe ktorého dokáže charakterizovať konkrétne 

sviatosti v kontexte Božieho pôsobenia v živote človeka 
• rozumie symbolickému výrazu rúk a je pripravený pre hlbšie chápanie Božej prítomnosti vo sviatostiach 
• rozumie symbolickému vyjadrovaniu v kresťanských  rituáloch a slávnostiach a tvorivo ich využíva pre svoj 

spirituálny rozvoj 
 
kompetencie k u čeniu sa: 
Žiak 

• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania  jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáže integrovať náboženský 
spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, prejavuje ochotu venovať sa 
ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito odbormi aj v ďalšom živote  

kompetencie k  riešeniu problémov: 
Žiak 

• vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému 
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• osvojí si kritéria pre rozlíšenie negatívnych javov okultizmu, špiritizmu a mágie 
kultúrne: 
Žiak 

• chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem 
• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, literatúra, stavba), vníma 

ich ako výraz kresťanského učenia 
existenciálne: 
Žiak 

• je pripravený vnímať hĺbku osobného dialógu s Bohom  
• reflektuje svoje životné situácie v kontexte hodnôt formulovaných v modlitbe Otče náš 
• aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky spirituality 
• je presvedčený o procese nachádzania zmyslu a vlastného človečenstva v stretnutí s Bohom, ktorého 

výrazom je kresťanský životný štýl 
 
 
Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 
Žiak 
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• na základe skúsenosti vnútornej koncentrácie a meditácie je schopný hlbšej reflexie pri vytváraní vlastného 
sebaobrazu 

• uskutočňuje vo svojom živote kresťanské princípy v duchu solidarity a lásky 
 
 
6. téma:  PLNOS Ť ŽIVOTA 
 
Dotácia hodín:  3 hod  
Kľúčové pojmy:  utrpenie, choroba, eutanázia, paliatívna starostlivosť, smrť, posmrtný život,  reinkarnácia 
 
Obsahový štandard 
Právo na dôstojné umieranie (paliatívna liečba). Možnosti a hranice paliatívnej liečby. Kresťanský zmysel utrpenia. 
Mravný aspekt eutanázie.  
KKC 2276 – 2279.  
Sviatosť pomazania chorých.  
Smrť (klinická, biologická). Obrady kresťanského pohrebu. 
Učenie cirkvi o posmrtnom živote: osobitný súd, nebo, očistec, peklo.  
KKC 1051 -1060. 
Nový Jeruzalem. 
 
Ciele témy:  
Kognitívny cie ľ: Položiť si otázky o živote a smrti. Uviesť rozdielne pohľady na starobu a chorobu človeka 
v súčasnej spoločnosti, porovnať ich s kresťanským pohľadom na hodnotu človeka a vyvodiť závery pre svoj život. 
Posúdiť mravný aspekt eutanázie. Interpretovať učenie cirkvi o smrti a posmrtnom živote. Vysvetliť význam 
sviatosti pomazania chorých, orientovať sa v obradoch kresťanského pohrebu a rozoznať v nich znamenia 
kresťanskej viery vo vzkriesenie mŕtvych.  
Na rôznych ukážkach myslenia ľudí v rôznej dobe a kultúre, zdôvodniť túžbu po nesmrteľnosti, ktorú v sebe nosí 
každý človek. Porovnať kresťanské učenie o posmrtnom živote s učením iných náboženstiev.  Vyvodiť závery pre 
svoj život z apokalyptického rozmeru sveta z pohľadu kresťanstva.  
Afektívny cie ľ: Integrovať do svojho života jeho konečnosť, zmysel utrpenia a otázky o živote po smrti. Vnímať 
paradox smrti a nového života. Oceniť kresťanské posolstvo nádeje o posmrtnom živote. 
Psychomotorický cie ľ:  Výtvarne vyjadriť  abstraktné pojmy: smrť a život. Spoločne vytvoriť propagačný materiál 
(nástenka, www stránka...) na tému: Kresťan a večný život.  
 
Výkonový štandard 
Žiak vie 

• položiť si otázky o živote a smrti 
• uviesť rozdielne pohľady na starobu a chorobu v súčasnej spoločnosti 
• porovnať ich s kresťanským učením a vyvodiť závery pre svoj život 
• charakterizovať sviatosť pomazania chorých, orientovať sa v obradoch kresťanského pohrebu a rozoznať 

v nich znamenia kresťanskej viery vo vzkriesenie mŕtvych 
• pomenovať príčiny najčastejšieho nepochopenia  sviatosti pomazania chorých u veriacich 
• na rôznych ukážkach myslenia ľudí v rôznej dobe a kultúre zdôvodniť túžbu po nesmrteľnosti, ktorú v sebe 

nosí každý človek 
• interpretovať učenie cirkvi o smrti a posmrtnom živote 
• vysvetliť eschastologické pojmy (nesmrteľná duša, osobitný a posledný súd, posmrtný život, odpustky) 
• vnímať paradox smrti a nového života  
• integrovať do svojho života jeho konečnosť, zmysel utrpenia a otázky o živote po smrti 
• definovať  reinkarnáciu 
• vysvetliť rozdiely aj spoločné prvky v učení svetových náboženstiev k problematike utrpenia a smrti 
• porovnať a vysvetliť učenie cirkvi  o večnom živote s učením iných náboženstiev  
• oceniť kresťanské posolstvo nádeje o posmrtnom živote 
• vyvodiť závery pre svoj život z apokalyptického rozmeru sveta z pohľadu kresťanstva 

 
Rozvoj kompetencií: 
komunika čné 
Žiak 

• získava informačné zdroje a informácie, vie vyberať a triediť informácie z rôznych informačných prameňov 
kompetencie k  riešeniu problémov: 
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Žiak 
• samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k chorým a starým ľuďom, kriticky myslí, hľadá 

kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy svojich riešení s ohľadom na učenie cirkvi 
kompetencie k u čeniu sa: 
Žiak 

• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania  jazyka Biblie a jazyka cirkvi, dokáže integrovať náboženský 
spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu,  súbežne s pohľadom prírodných 
a humanitných vied, prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj 
v ďalšom živote  

 
 
sociálne a interpersonálne: 
Žiak 

• vníma životnú situáciu starého a chorého človeka, uvažuje nad hodnotami, ktoré môže uskutočniť starý, 
chorý a hendikepovaný človek 

• vníma zodpovednosť dospelej generácie za starnúcu generáciu, ktorej patrí úcta 
•  je schopný vyjadriť svoj postoj k utrpeniu druhého človeka, potešiť ho a pomôcť mu 

kultúrne: 
Žiak 

• osvojí si tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim s kresťanstva (obraz, literatúra, stavba, 
hudba), vníma ich ako výraz kresťanského učenia a kresťanskej tradície 

• chápe vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem 
existenciálne: 
Žiak 

• hospicovú starostlivosť chápe ako možnosť dôstojného zomierania a paliatívnu medicínu ako spojenie 
vedy a ľudskosti 

• uznáva hodnotu individuálneho ľudského života a dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať 
výkon 

• je pripravený klásť si otázky o zmysle utrpenia vo svete a reflektovať postoj vlastnej viery v konfrontácii 
s kresťanskou odpoveďou spojenou s vierou a nádejou  
vo vzkriesenie 

• rozvíja vo svojom živote rozmer večnosti 
 
Prierezová téma mediálna výchova 
Žiak 

• osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, vie objaviť  hodnotné a pozitívne 
obsahy a dokáže sa brániť negatívnym vplyvom médií 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 
Žiak 

• integruje do svojho života prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy 
uskutočňuje vo svojom živote kresťanské princípy v duchu solidarity a lásky 
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Názov predmetu Dejepis 
Časový rozsah výu čby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

 
Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,   3650 6 staviteľstvo 

 3692 M geodézia, kartografia a kataster 
3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 
Vyučovací predmet dejepis spolu s občianskou náukou tvorí vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. 
Je v nej však samostatným predmetom a spolu s ňou predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu 
humanizácie žiakov na stredných odborných školách. 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. Dôraz kladie na dejiny 19. a 20. storočia, v  
ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov.  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. 

Predmet dejepis svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah 
je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek, 
hodnoty a spoločnosť“ ŠVP 36 Staviteľstvo. Učivo predmetu je zložené zo 7 kapitol: „Význam histórie pre 
jednotlivca a ľudstvo“, „Starovek“, „Stredovek“,“ Na ceste k novoveku“, „Premeny spoločnosti v 17. a 18.storočí“, 
„Po cestách revolúcií“ a „Formovanie moderného slovenského národa“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1 
hodinu týždenne v súlade s poznámkou f) rámcového učebného plánu. Preto sme pri výbere učiva veľmi citlivo 
pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v iných všeobecnovzdelávacích predmetoch a s prihliadnutím na 
vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností 
žiakov.  

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

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

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu dejepis patria aj dejepisné vychádzky i 
exkurzie do najbližšie okolia s cieľom hlbšieho spoznávania svojej minulosti, návštevy múzeí či galérií ako aj 
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poznávací výlet s historickou tematikou do Poľska ( Osvienčim). Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania dejepisu sú 
aj referáty spracované na danú historickú problematiku či práca s internetom. 

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

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede. Žiaci absolvujú jednodňovú exkurziu do  Technického múzea v Košiciach 
ako aj dvoj- až trojdňový poznávací výlet s historickým zameraním do Osvienčimu.  

Ciele vyu čovacieho 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 (mnohostranných) 

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 je prekonávať 
transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevažne 
explikačnými (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 

 
Tieto náročné ciele sa usilujeme splniť čo v najväčšej miere, a preto sa zároveň snažíme, aby bol dejepis: 

� pútavý – žiak musí byť vtiahnutý do deja, musí byť jeho účastníkom 
� prehľadný – historické fakty musia byť prekladané chronologicky a logicky. Je nutné viesť žiakov 

k vystihnutiu podstatných znakov. Dejepis má naučiť triediť fakty. 
� etický – dejepis má predkladať vzory, má učiť hodnotiť správanie druhých, má učiť premýšľať o dobre a zle. 

Morálna výchova je nesmierne dôležitá. 
� živý – má byť o živých ľuďoch. Má viesť k tomu, že uvažovať a pochybovať je normálne. 
�   blízky – dejepis nie je len o veľkých dejinách, o evolúciách či vojnách, ale aj o mieste, kde bývam, 

o pamiatkach, ktoré tu nachádzam. Je potrebné klásť do popredia dôraz na regionálne dejiny, na rodinné 
tradície. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

� sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý 
každému porozumel, 

� vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
� kriticky hodnotiť informácie (historické pramene, časopis, internet), 
� správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

� rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
� osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
� hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 
� rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov na dejepisnom vyučovaní 
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� rozpoznávať problémy využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu 
k dispozícii (pozorovanie, meranie, experimentovanie, matematické prostriedky, grafické prostriedky 
a pod.), 

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

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu. 
 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

� získavať informácie v priebehu ich dejepisného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

� zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

� formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich dejepisného vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

 
PRVÝ ROČNÍK: 
 
Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Význam histórie pre jednotlivca a ľudstvo Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s textom 
Demonštrácia 

Starovek Motivačné rozprávanie 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s dejepisným atlasom 
Demonštrácia  

Stredovek Motivačné rozprávanie 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia  

Na ceste k novoveku Motivačné rozprávanie 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s dejepisným atlasom 
Demonštrácia  

Premeny spoločnosti v 17. a 18. storočí Motivačné rozprávanie 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s dejepisnou mapou 
Demonštrácia  

Po cestách revolúcií Motivačné rozprávanie Frontálna výučba 
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Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s dejepisnou mapou 
Demonštrácia  

Formovanie moderného slovenského národa Motivačné rozprávanie 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia  

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Význam dejepisu pre 
jednotlivca a ľudstvo  

Dejepis pre SOS a SOU – 1. diel / 
Od praveku k novoveku, Bratislava 
1997 
 

Tabuľa 
 

Rôzne 
historické 
pramene 

Internet  
časopisy 

Starovek 
 

Dejepis pre SOS a SOU – 1. diel / 
Od praveku k novoveku, Bratislava 
1997 
Dejepis pre 1. ročník gymnázií. 
Bratislava 2006 

PC 
dataprojektor  
Tabuľa 
  

Dejepisný atlas 
Dejepisná 
mapa 
Pracovný list 
Prezentácia 

Internet 
Film 

Stredovek Dejepis pre SOS a SOU – 1. diel / 
Od praveku k novoveku. Bratislava 
1997 
Kronika Slovenska 

PC 
dataprojektor 
Tabuľa 
 

Dejepisný atlas 
Dejepisná 
mapa 

Internet 
Film 

Na ceste k novoveku Dejepis pre SOS a SOU – 2. diel / 
Dejiny novoveku do revolučných 
rokov 1848-1849. Bratislava 1997 
Dejepis pre 2. ročník – svetové 
dejiny. Bratislava 2003 

Tabuľa 
PC 
dataprojektor 

Dejepisný atlas 
Dejepisná 
mapa 

Internet 
Film 

Premeny spoločnosti 
v 17. a 18. storočí 

Dejepis pre SOS a SOU – 2. diel / 
Dejiny novoveku do revolučných 
rokov 1848-1849. Bratislava 1997 
Kronika Slovenska 

Tabuľa 
PC 
dataprojektor 
 

Dejepisný atlas 
Dejepisná 
mapa 

Internet 
Film 

Po cestách revolúcií Dejepis pre SOS a SOU – 2. diel / 
Dejiny novoveku do revolučných 
rokov 1848-1849. Bratislava 1997 
Dejepis pre 2. ročník – svetové 
dejiny. Bratislava 2003 

Tabuľa 
dataprojektor 
PC 

Dejepisný atlas 
Dejepisná 
mapa 
 

Internet 
 

Formovanie 
moderného 
slovenského národa 

Dejepis pre SOS a SOU – 2. diel / 
Dejiny novoveku do revolučných 
rokov 1848-1849. Bratislava 1997 
Kronika Slovenska 

Tabuľa 
PC 

Dejepisný atlas 
Dejepisná 
mapa 

Internet 
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ROČNÍK: PRVÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   DEJEPIS 1 hodina týždenne, spolu 33 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Význam histórie pre 
jednotlivca a ľudstvo 2 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

� Úvod do štúdia dejepisu 1  
� Vedieť vysvetliť pojmy 

história, dejepis 
� Rozpoznať rôzne druhy 

historických prameňov 
� Uviesť, aké inštitúcie 

zbierajú, ochraňujú 
a sprístupňujú historické 
pramene 

� Uvedomiť si, že 
v spoločnosti existujú 
rôzne interpretácie 
minulosti  

� Vedel vysvetliť pojmy 
história, dejepis 

� Rozpoznal rôzne druhy 
historických prameňov 

� Uviedol, aké inštitúcie 
zbierajú, ochraňujú 
a sprístupňujú historické 
pramene 

� Si uvedomil, že 
v spoločnosti existujú 
rôzne interpretácie 
minulosti  

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

� Periodizácia dejín 1 
� Sa orientovať 

v historickom čase 
a priestore 

� Zaraďovať historické 
udalosti chronologicky 

� Používať periodické 
termíny - medzníky 

� Sa orientoval 
v historickom čase 
a priestore 

� Zaraďoval historické 
udalosti chronologicky 

� Používal periodické 
termíny - medzníky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Starovek 11 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

� Najstaršie civilizácie - 
Mezopotámia 

1 Geografia – určenie polohy 
a povrchu krajiny 

 

Ekológia – prírodné podmienky 
krajiny 

 

Technika – prvé vynálezy a ich 
význam pre ľudstvo 

� Charakterizovať 
predpoklady vzniku prvých 
civilizácií 

� Vysvetliť pojmy chrámové 
a palácové hospodárstvo, 
redistribúcia 

� Uviesť dva znaky, ktoré sú 
typické pre mestský štát 

� Vymenovať štyri technické 
vynálezy, ktoré sa zrodili 
v najstarších štátoch 

� Charakterizoval 
predpoklady vzniku 
prvých civilizácií 

� Vysvetlil pojmy chrámové 
a palácové hospodárstvo, 
redistribúcia 

� Uviedol dva znaky, ktoré 
sú typické pre mestský 
štát 

� Vymenoval štyri technické 
vynálezy, ktoré sa zrodili 
v najstarších štátoch 

Ústne skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Prezentácia - 
referát 
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� Staroveký Egypt 2  
Matematika – čísla, matematické 
úkony 

 

 

Náboženská výchova – 
náboženské rituály, uctievanie 
bohov 

 

Estetická výchova – staroveká 
architektúra 

 

 

 

 

 

 

 

Náuka o spoločnosti – počiatky 
vzniku demokracie, prvé reformy 

 

 

� Vymenovať predpoklady 
vzniku jednotného 
egyptského štátu 

� Charakterizovať sociálne 
rozvrstvenie egyptskej 
spoločnosti 

� Uviesť rozdiel medzi 
polyetistickým 
a monoteistickým 
náboženstvom 

� Vymenovať významných 
panovníkov 

� Vymenovať sedem 
starovekých divov sveta 

� Vymenoval predpoklady 
vzniku jednotného 
egyptského štátu 

� Charakterizoval sociálne 
rozvrstvenie egyptskej 
spoločnosti 

� Uviedol rozdiel medzi 
polyetistickým 
a monoteistickým 
náboženstvom 

� Vymenoval významných 
panovníkov 

� Vymenoval sedem 
starovekých divov sveta 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 
 
 
 
 
Dejepisná tajnička 
Projekt 

� Staroveké Grécko – vznik 
mestských štátov 

 

1 
� Opísať prírodné 

podmienky Stredomoria 
� Vysvetliť príčiny 

a dôsledky gréckej 
kolonizácie 

� Vymenovať významné 
grécke mestské štáty – 
Atény a Sparta a porovnať 
ich 

� Opísal prírodné 
podmienky Stredomoria 

� Vysvetlil príčiny 
a dôsledky gréckej 
kolonizácie 

� Vymenoval významné 
grécke mestské štáty – 
Atény a Sparta a porovnal 
ich 

Ústne skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

� Vznik aténskej 
demokracie 

1 
� Vysvetliť podstatu 

demokracie 
� Vymenovať tri osobnosti, 

ktoré sú späté so 
zavedením demokracie 

� Zhodnotiť význam 
aténskej demokracie 

� Vysvetlil podstatu 
demokracie 

� Vymenoval tri osobnosti, 
ktoré sú späté so 
zavedením demokracie 

� Zhodnotil význam 
aténskej demokracie 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

� Vojenské konflikty Grékov 1 
Etická výchova – riešenie 
medziľudských vzťahov 
 
 
 
 
 
 
 
 
Náuka o spoločnosti – formy vlády 
 
 
 
 
 
 
 

� Vedieť určiť rozdiely medzi 
grécko-perzskými vojnami 
a peloponézskou vojnou 

� Vyvodiť z týchto udalostí 
poučenie pre súčasnosť 

� Vedel určiť rozdiely medzi 
grécko-perzskými vojnami 
a peloponézskou vojnou 

� Vyvodil z týchto udalostí 
poučenie pre súčasnosť 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

� Helenistické obdobie 1 
� Vysvetliť pojem 

helenizmus 
� Opísať obdobie výbojov 

Alexandra Macedónskeho 

� Vysvetlil pojem 
helenizmus 

� Opísal obdobie výbojov 
Alexandra Macedónskeho 

Písomné 
skúšanie 

Písomné odpovede 

Referát 

� Staroveký Rím – od 
kráľovstva k republike 

1 
� Vymenovať formy vlády, 

ktoré sa vystriedali 
v starovekom Ríme 

� Charakterizovať etruskú 
civilizáciu na Apeninskom 
polostrove 

� Uviesť príčiny výbojných 
vojen starovekých 
Rimanov – punské vojny 

� Vymenoval formy vlády, 
ktoré sa vystriedali 
v starovekom Ríme 

� Charakterizoval etruskú 
civilizáciu na Apeninskom 
polostrove 

� Uviedol príčiny výbojných 
vojen starovekých 
Rimanov – punské vojny 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardný 
didaktický test 
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� Občianske vojny a vznik 
cisárstva 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estetická výchova – historické 
pamiatky, umenie 
 
Telesná výchova – zrod 
olympijských hier 
 
Slovenský jazyk a literatúra – 
literárne pamiatky 
 
Náuka o spoločnosti - filozofia 

� Objasniť politický systém 
rímskej republiky 

� Uviesť príčiny krízy 
rímskej republiky 

� Vymenovať tri osobnosti, 
ktoré sa snažili  vzniknutú 
krízu riešiť  

� Vysvetliť pojem triumvirát 

� Objasnil politický systém 
rímskej republiky 

� Uviedol príčiny krízy 
rímskej republiky 

� Vymenoval tri osobnosti, 
ktoré sa snažili  vzniknutú 
krízu riešiť  

� Vysvetlil pojem triumvirát 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Skupinová práca 

 

� Obdobie cisárstva a zánik 
rímskeho impéria 

1 
� Vymenovať najznámejších 

rímskych cisárov 
� Určiť polohu Rímskej ríše 
� Uviesť príčiny  a dôsledky 

zániku rímskeho impéria 
� Vysvetliť pojem limes 

romanus 
� Opísať kontakty Rimanov 

s  našim územím  

� Vymenoval najznámejších 
rímskych cisárov 

� Určil polohu Rímskej ríše 
� Uviedol príčiny  

a dôsledky zániku 
rímskeho impéria 

� Vysvetlil pojem limes 
romanus 

� Opísal kontakty Rimanov 
s  našim územím  

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

� Antická kultúra 1 
� Vymenovať známe 

pamiatky gréckej a rímskej 
architektúry 

� Zhodnotiť význam 
kalokagatie pre súčasnosť 

� Opísať vznik olympijských 
hier 

� Vysvetliť slovné spojenia 
známe z gréckej mytológie 

� Vymenoval známe 
pamiatky gréckej a 
rímskej architektúry 

� Zhodnotil význam 
kalokagatie pre súčasnosť 

� Opísal vznik olympijských 
hier 

� Vysvetlil slovné spojenia 
známe z gréckej 
mytológie 

Písomné 
skúšanie 

Písomné odpovede 

Stredovek 7 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

� Slovania v strednej 
Európe 

1 Geografia – určenie polohy 
pravlasti Slovanov 
 
 
Etická výchova – medziľudské 
vzťahy 
 
 
 

� Vymedziť pravlasť 
Slovanov 

� Rozpoznať migračné 
prúdy Slovanov 

� Charakterizovať slovansko 
– avarské spolužitie 

� Opísať život na 
slovanskom hradisku 

� Vysvetliť vznik Samovej 
ríše 

� Vymedzil pravlasť 
Slovanov 

� Rozpoznal migračné prúdy 
Slovanov 

� Charakterizoval slovansko 
– avarské spolužitie 

� Opísal život na 
slovanskom hradisku 

� Vysvetlil vznik Samovej 
ríše 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Skupinová práca 
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� Slovensko v období 
Veľkej Moravy 

2 
 
 
Slovenský jazyk a literatúra – 
literárne pamiatky, písmo, jazyk 
 
 
 
Náboženská výchova – prijatie 
kresťanstva 
 
 
Náuka o spoločnosti – 
spolunažívanie viacerých národov 
a národnosti 

� Vysvetliť okolnosti vzniku 
Veľkej Moravy 

� Charakterizovať vzťahy 
medzi Veľkou Moravou 
a Franskou ríšou 

� Opísať pôsobenie 
Konštantína a Metóda na 
Veľkej Morave 

� Uviesť dve príčiny zániku 
Veľkej Moravy 

� Vysvetlil okolnosti vzniku 
Veľkej Moravy 

� Charakterizoval vzťahy 
medzi Veľkou Moravou 
a Franskou ríšou 

� Opísal pôsobenie 
Konštantína a Metóda na 
Veľkej Morave 

� Uviedol dve príčiny zániku 
Veľkej Moravy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Skupinová práca 

 

� Slovensko za vlády 
Arpádovcov 

1 
� Opísať proces formovania 

uhorského kráľovstva 
� Uviesť výhody a nevýhody 

mnohonárodnostného 
uhorského štátu 

� Charakterizovať vnútornú 
politiku Štefana I. 

� Zhodnotiť význam Zlatej 
buly 

� Uviesť dôsledky tatárskeho 
vpádu do Uhorska 

� Opísal proces formovania 
uhorského kráľovstva 

� Uviedol výhody 
a nevýhody 
mnohonárodnostného 
uhorského štátu 

� Charakterizoval vnútornú 
politiku Štefana I. 

� Zhodnotil význam Zlatej 
buly 

� Uviedol dôsledky 
tatárskeho vpádu do 
Uhorska 

Písomné 
skúšanie 

Skupinová práca 

 

� Rozkvet Slovenska za 
vlády Anjouovcov 

1 Ekonomika – rozvoj hospodárstva 
� Charakterizovať vnútorné 

pomery v Uhorsku na 
začiatku 14. storočia 

� Vysvetliť pojmy oligarchia, 
personálna únia 

� Opísať hospodársky 
rozkvet Slovenska za vlády 
Anjouovcov 

� Charakterizoval vnútorné 
pomery v Uhorsku na 
začiatku 14. storočia 

� Vysvetlil pojmy oligarchia, 
personálna únia 

� Opísal hospodársky 
rozkvet Slovenska za 
vlády Anjouovcov 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

� Stredoveké mestá na 
Slovensku 

1 Estetická výchova – 
architektonické stavby  

 

 

 

� Vysvetliť pojem nemecká 
kolonizácia, mestské 
privilégium, cech 

� Vymenovať základné 
práva a povinnosti 
stredovekých miest 

� Opísať život 
v stredovekom meste 

� Charakterizovať význam 
stredovekých miest 

� Zistiť základné údaje o svoj 
meste, resp. o najbližšom 
okresnom meste 

� Vysvetlil pojem nemecká 
kolonizácia, mestské 
privilégium, cech 

� Vymenoval základné práva 
a povinnosti stredovekých 
miest 

� Opísal život v stredovekom 
meste 

� Charakterizoval význam 
stredovekých miest 

� Zistil základné údaje o svoj 
meste, resp. o najbližšom 
okresnom meste 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

� Vláda Mateja Korvína 
a Jagelovci 

 

 

1 Estetická výchova – rozvoj kultúry  

 

Slovenský jazyk a literatúra – 
rozvoj vzdelanosti 

� Uviesť dôsledky husitských 
vpádov do Uhorska 

� Opísať postavenie 
uhorských magnátov 

� Charakterizovať vnútorné 
pomery a zahraničnú 
politiku za vlády Mateja 

� Uviesl dôsledky husitských 
vpádov do Uhorska 

� Opísal postavenie 
uhorských magnátov 

� Charakterizoval vnútorné 
pomery a zahraničnú 
politiku za vlády Mateja 

Písomné 
skúšanie 

Písomné odpovede 
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Korvína a Jagelovcov 
� Zhodnotiť kultúrny rozvoj 

Uhorska za vlády Mateja 
Korvína 

Korvína a Jagelovcov 
� Zhodnotil kultúrny rozvoj 

Uhorska za vlády Mateja 
Korvína 

Na ceste k novoveku 5 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

� Slovensko po moháčskej 
katastrofe 

1 Etická výchova – spolunažívanie 
viacerých národov a menšín 

 

 

 

 

 

 

Geografia – objavovanie nových 
krajín 

 

 

Technika – technické a vedecké 
predpoklady námorných plavieb 
 
 
 
 
 
 
 
Náboženská výchova – reformy 
cirkvi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Zhrnúť dôsledky 
moháčskej katastrofy 

� Uviesť politické, 
hospodárske a sociálne 
zmeny po nástupe 
Habsburgovcov na uhorský 
trón 

� Objasniť postavenie 
Slovenska v habsburskej 
monarchii 

� Charakterizovať 
postavenie Slovenska 
v susedstve  Turkov 

� Zhrnul dôsledky 
moháčskej katastrofy 

� Uviedol politické, 
hospodárske a sociálne 
zmeny po nástupe 
Habsburgovcov na 
uhorský trón 

� Objasnil postavenie 
Slovenska v habsburskej 
monarchii 

� Charakterizoval 
postavenie Slovenska 
v susedstve Turkov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

� Zámorské objavy 2 
� Určiť príčiny a predpoklady 

zámorských objavov 
� Porozprávať,  ako 

Európania prenikali na 
mimoeurópske územia 

� Ukázať na mape objavné 
plavby Portugalcov a 
Španielov 

� Vymenovať troch 
významných moreplavcov 

� Zhodnotiť význam 
zámorských objavov pre 
Európu i novoobjavené 
krajiny 

� Určil príčiny a predpoklady 
zámorských objavov 

� Porozprával,  ako 
Európania prenikali na 
mimoeurópske územia 

� Ukázal na mape objavné 
plavby Portugalcov a 
Španielov 

� Vymenoval troch 
významných moreplavcov 

� Zhodnotil význam 
zámorských objavov pre 
Európu i novoobjavené 
krajiny 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Skupinová práca 

 

 

� Reformácia a 
protireformácia 

1 
� Vysvetliť pojem reformácia 

a rekatolizácia 
� Objasniť príčiny 

reformačného hnutia 
v cirkvi 

� Vymenovať dvoch 
významných predstaviteľov 
reformácie 

� Analyzovať požiadavky 
reformného učenia 

� Zhodnotiť význam 
a dôsledky reformačného 
hnutia v Európe 

� Vysvetlil pojem reformácia 
a rekatolizácia 

� Objasnil príčiny 
reformačného hnutia 
v cirkvi 

� Vymenoval dvoch 
významných 
predstaviteľov reformácie 

� Analyzoval požiadavky 
reformného učenia 

� Zhodnotil význam 
a dôsledky reformačného 
hnutia v Európe 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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� Náboženské vojny v 
Európe 

1 
 
 
Etická výchova – riešenie 
medziľudských vzťahov 

� Uviesť príčiny 
náboženských vojen  

� Objasniť príčiny a dôsledky 
nizozemskej revolúcie 

� Popísať príčiny 
tridsaťročnej vojny 

� Zhodnotiť výsledky 
Vestfálskeho mieru 

� Uviedol príčiny 
náboženských vojen  

� Objasnil príčiny a dôsledky 
nizozemskej revolúcie 

� Popísal príčiny 
tridsaťročnej vojny 

� Zhodnotil výsledky 
Vestfálskeho mieru 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Premeny spolo čnosti 
v 17. a 18. storo čí 

3  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

� Európa v období 
absolutizmu 

1 Náuka o spoločnosti – reformy 
v prospech ľudí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slovenský jazyk a literatúra – 
rozvoj vzdelanosti 
 
 
 
 
 
Náuka o spoločnosti – vznik prvej 
demokratickej ústavy 

� Vysvetliť pojem 
osvietenský absolutizmus 

� Uviesť rozdiel medzi 
absolutistickou 
a konštitučnou monarchiou 

� Vymenovať osvietenských 
panovníkov v európskych 
monarchiách 

� Zhodnotiť význam 
osvietenských reforiem 

� Vysvetlil pojem 
osvietenský absolutizmus 

� Uviedol rozdiel medzi 
absolutistickou 
a konštitučnou monarchiou 

� Vymenoval osvietenských 
panovníkov v európskych 
monarchiách 

� Zhodnotil význam 
osvietenských reforiem 

Písomné 
skúšanie 
 
 

Skupinová práca 
 

Prezentácia - 
referát 

� Mária Terézia a Jozef II. 1 
� Uviesť najvýznamnejšie 

reformy Márie Terézie 
a Jozefa II. 

� Zhodnotiť význam povinnej 
školskej dochádzky 

� Zhodnotiť život roľníka po 
zrušení nevoľníctva v 
Uhorsku 

� Uviedol najvýznamnejšie 
reformy Márie Terézie 
a Jozefa II. 

� Zhodnotil význam povinnej 
školskej dochádzky 

� Zhodnotil život roľníka po 
zrušení nevoľníctva v 
Uhorsku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Skupinová práca 

� Vznik USA 1 
� Opísať kolonizáciu 

Severnej Ameriky 
� Uviesť príčiny sporu 

amerických osád 
s Anglickom 

� Vysvetliť proces vzniku 
USA 

� Opísal kolonizáciu 
Severnej Ameriky 

� Uviedol príčiny sporu 
amerických osád 
s Anglickom 

� Vysvetlil proces vzniku 
USA 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Po cestách revolúcií  
3  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

� Veľká francúzska 
revolúcia 

1 Náuka o spoločnosti – boj za 
práva občana 

� Analyzovať situáciu vo 
Francúzsku pred 
vypuknutím revolúcie 

� Určiť príčiny vypuknutia 
revolúcie 

� Definovať základné pojmy 
národné zhromaždenie, 
republika, jakobínsky teror 

� Opísať priebeh Veľkej 
francúzskej revolúcie 

� Vymenovať významných 
predstaviteľov revolúcie 

� Posúdiť klady a zápory 

� Analyzoval situáciu vo 
Francúzsku pred 
vypuknutím revolúcie 

� Určil príčiny vypuknutia 
revolúcie 

� Definoval základné pojmy 
národné zhromaždenie, 
republika, jakobínsky teror 

� Opísal priebeh Veľkej 
francúzskej revolúcie 

� Vymenoval významných 
predstaviteľov revolúcie 

� Posúdil klady a zápory 

Písomné 
skúšanie 

Písomné odpovede 
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revolúcie revolúcie 

� Napoleon Bonaparte 1 Geografia – poloha krajiny 

Ekonomika – hospodárska 
situácia Francúzska 

� Charakterizovať 
napoleonské Francúzsko 

� Vysvetliť pojem 
kontinentálna blokáda 

� Uviesť dva zlomové 
vojnové konflikty, ktoré 
rozhodli o ďalšom osude 
Napoleona 

� Charakterizoval 
napoleonské Francúzsko 

� Vysvetlil pojem 
kontinentálna blokáda 

� Uviedol dva zlomové 
vojnové konflikty, ktoré 
rozhodli o ďalšom osude 
Napoleona 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

� Storočie techniky 
a vedeckých objavov 

1 Technika – vedci a ich vynálezy a 
objavy 

� Vysvetliť pojem 
priemyselná revolúcia, 
manufaktúra 

� Vymenovať významných 
vedcov a ich objavy 

� Zhodnotiť význam 
jednotlivých objavov 
a vynálezov pre ľudstvo 

� Vysvetlil pojem 
priemyselná revolúcia, 
manufaktúra 

� Vymenoval významných 
vedcov a ich objavy 

� Zhodnotil význam 
jednotlivých objavov 
a vynálezov pre ľudstvo 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Formovanie moderného 
slovenského národa 

2  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

� Slovenské národné 
obrodenie 

1 
 
Slovenský jazyk a literatúra – 
uzákonenie spisovnej slovenčiny 
 

� Vysvetliť pojmy národ, 
národné obrodenie 

� Vymenovať 
najvýznamnejších 
predstaviteľov katolíckeho 
a evanjelického prúdu 
národného obrodenia 

� Opísať zápas za spisovný 
jazyk 

� Analyzovať Žiadosti 
slovenského národa 

� Posúdiť význam 
dobrovoľníckych výprav 

� Charakterizovať  význam 
a výsledky revolúcie 1848-
1849 pre Slovákov 

� Vysvetlil pojmy národ, 
národné obrodenie 

� Vymenoval 
najvýznamnejších 
predstaviteľov katolíckeho 
a evanjelického prúdu 
národného obrodenia 

� Opísal zápas za spisovný 
jazyk 

� Analyzovať Žiadosti 
slovenského národa 

� Posúdil význam 
dobrovoľníckych výprav 

� Charakterizoval význam 
a výsledky revolúcie 1848-
1849 pre Slovákov 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Didaktický test 

� Poznávanie 
historického 
a kultúrneho dedi čstva 
svojho kraja. Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 

1 
 � Vymenovať kultúrne 

a historické pamiatky 
svojho mesta a regiónu 

� Pochopiť potrebu 
spolunažívania 
a spolupráce národov na 
celom svete 

� Opísať v krátkosti históriu 
svojho mesta 

� Spoznať kultúru národov 
s iným náboženstvom 
a inej rasy 

� Vymenovať kultúrne 
a historické pamiatky 
svojho mesta a regiónu 

� Pochopiť potrebu 
spolunažívania 
a spolupráce národov na 
celom svete 

� Opísal v krátkosti históriu 
svojho mesta 

� Spoznal kultúru národov      
 iným náboženstvom 
a inej rasy 

Frontálne 
skúšanie 

Referát 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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  DRUHÝ ROČNÍK:  

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Význam histórie pre jednotlivca a 
ľudstvo 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Zápis poznámok 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s textom 
Demonštrácia 

Starovek Motivačné rozprávanie 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s dejepisným atlasom 
Demonštrácia  

Stredovek Motivačné rozprávanie 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia  

Na ceste k novoveku Motivačné rozprávanie 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s dejepisným atlasom 
Demonštrácia  

Premeny spoločnosti v 17. a 18. 
storočí 

Motivačné rozprávanie 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s dejepisnou mapou 
Demonštrácia  

Po cestách revolúcií Motivačné rozprávanie 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s dejepisnou mapou 
Demonštrácia  

Formovanie moderného 
slovenského národa 

Motivačné rozprávanie 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Zápis poznámok 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia  
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Učebné zdroje 

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

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Slovensko po revolúcii 
a za dualizmu 

Dejepis pre SOS a SOU – 3. diel /  
Slovensko a svet v rokoch 1849-
1939 
 

Tabuľa 
PC 
dataprojektor 
 

Rôzne 
historické 
pramene 
prezentácia 

Internet  
 

Prvá svetová vojna 
 

Dejepis pre SOS a SOU – 3. diel /  
Slovensko a svet v rokoch 1849-
1939 
 

PC 
dataprojektor 
Tabuľa 
  

Dejepisný atlas 
Dejepisná 
mapa 

Internet 
Film 

Medzi svetovými 
vojnami 

Dejepis pre SOS a SOU – 3. diel /  
Slovensko a svet v rokoch 1849-
1939 
Kronika Slovenska 

Tabuľa 
 

Dejepisný atlas 
Dejepisná 
mapa 

Internet 
Film 

Svet a II. svetová 
vojna 

Dejepis pre SOS a SOU – 4. diel / 
Od 2. svetovej vojny k dnešku 
Dejepis pre 2. ročník – svetové 
dejiny 

Tabuľa 
PC 
dataprojektor 

Dejepisný atlas 
Dejepisná 
mapa 
prezentácia 

Internet 
Film 

Slovensko a II. 
svetová vojna 

Dejepis pre SOS a SOU – 4. diel / 
Od 2. svetovej vojny k dnešku 
Kronika Slovenska 

Tabuľa 
 

Dejepisný atlas 
Dejepisná 
mapa 

Internet 
Film 

 
Bipolárny svet 

 

Dejepis pre SOS a SOU – 4. diel / 
Od 2. svetovej vojny k dnešku 
Vladimír Nálevka - Kapitoly z dejín 
studenej vojny. 

Tabuľa Dejepisný atlas 
Dejepisná 
mapa 

Film 

Pod červenou 
hviezdou 

Dejepis pre SOS a SOU – 4. diel / 
Od 2. svetovej vojny k dnešku 
Dejepis pre 2. ročník – svetové 
dejiny.  

Tabuľa 
PC 
dataprojektor 

Dejepisný atlas 
Dejepisná 
mapa 

Internet 
 

Prebudenie tretieho 
sveta 

Dejepis pre SOS a SOU – 4. diel / 
Od 2. svetovej vojny k dnešku 

Tabuľa 
 

Dejepisný atlas 
Dejepisná 
mapa 

Internet 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   DEJEPIS 1 hodina týždenne , spolu 33 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

� Úvodná hodina 1      

Slovensko po revolúcii 
a za dualizmu 5 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

� Vznik Matice slovenskej 1 Slovenský jazyk a literatúra – 
vznik literárnych spolkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra – 
vznik novín, literárnych pamiatok 

 

� Vedieť vysvetliť pojmy 
absolutizmus, 
centralizmus 

� Uviesť, ktoré inštitúcie 
a dokumenty pomohli 
Slovákom pri 
osamostatnení 

� Rozpoznať úlohu MS v 
dejinách 

� Vedel vysvetliť pojmy 
absolutizmus, 
centralizmus 

� Uviedol, ktoré inštitúcie 
a dokumenty pomohli 
Slovákom pri 
osamostatnení 

� Rozpoznal úlohu MS v 
dejinách  

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

� Občianska vojna v USA 1 
� Popísať zmeny 

v americkej spoločnosti 
v 18. storočí 

� Vysvetliť rozpory medzi 
severom a juhom 

� Vysvetliť dôsledky 
občianskej vojny 

� Popísal zmeny 
v americkej spoločnosti 
v 18. storočí 

� Vysvetlil rozpory medzi 
severom a juhom 

� Vysvetlil dôsledky 
občianskej vojny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

� Slovensko za dualizmu 1 
� Vedieť vysvetliť pojmy 

dualizmus, maďarizácia, 
rusofilstvo 

� Popísať rozdiely medzi 
rakúskou a uhorskou 
časťou krajiny 

� Charakterizovať život 
Slovákov v R-U počas 
dualizmu 

� Vysvetliť vznik národného 
hnutia po vyrovnaní 

� Vedel vysvetliť pojmy 
dualizmus, maďarizácia, 
rusofilstvo 

� Popísal rozdiely medzi 
rakúskou a uhorskou 
časťou krajiny 

� Charakterizoval život 
Slovákov v R-U počas 
dualizmu 

� Vysvetlil vznik národného 
hnutia po vyrovnaní 

Ústne skúšanie Skupinová práca 

� Zjednotenie Talianska 
a Nemecka  

1 
� Vedieť uviesť základné 

rozdiely v zjednocovacom 
procese Talianska 
a Nemecka 

� Popísať proces 
zjednotenia v oboch 
krajinách 

� Vedel uviesť základné 
rozdiely v zjednocovacom 
procese Talianska 
a Nemecka 

� Popísal proces 
zjednotenia v oboch 
krajinách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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� Konflikty na Balkáne 
a súperenie veľmocí 

 

 

 

 

1 
 
� Vymenovať príčiny 

konfliktu na Balkánskom 
poloostrove 

� Popísať Balkánske vojny 
� Charakterizovať 

zahraničnú politiku štátov 
prenikajúcich do 
mimoeurópskych oblastí 

� Vymenovať vojenské bloky 
 
 

 
� Vymenoval príčiny 

konfliktu na Balkánskom 
poloostrove 

� Popísal Balkánske vojny 
� Charakterizoval 

zahraničnú politiku štátov 
prenikajúcich do 
mimoeurópskych oblastí 

� Vymenoval vojenské 
bloky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Prvá svetová vojna 5 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

� Vznik I. svetovej vojny 1 Geografia – určenie polohy krajín 

 

Ekonomika – hospodárske 
podmienky  

 

 

 

 

Technika – mechanizmy  

 

 

 

 

 

 

Náuka o spoločnosti – potreba 
reforiem 

 

 

 

� Vysvetliť príčiny I. svetovej 
vojny 

� Uviesť štáty bojujúce proti 
sebe 

� Charakterizovať priebeh 
vojny vo svete 

� Popísať vplyv vojnových 
udalostí na jednotlivé 
krajiny 

� Zhodnotiť výsledky I. 
svetovej vojny 

� Vysvetlil príčiny I. svetovej 
vojny 

� Uviedol štáty bojujúce 
proti sebe 

� Charakterizoval priebeh 
vojny vo svete 

� Popísal vplyv vojnových 
udalostí na jednotlivé 
krajiny 

� Zhodnotil výsledky I. 
svetovej vojny 

Ústne skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 I. svetová vojna a Slováci 
– vznik spoločného štátu  

 

 

 

2 
� Popísať priebeh I. svetovej 

vojny na Slovensku 
� Vysvetliť jej sociálne a 

hospodárske dôsledky na 
krajinu 

� Charakterizovať ciele 
domáceho a zahraničného 
odboja 

� Uviesť významné politické 
inštitúcie a politických 
predstaviteľov  1. ČSR 

� Popísal priebeh I. svetovej 
vojny na Slovensku 

� Vysvetlil jej sociálne a  
hospodárske dôsledky na 
krajinu 

� Charakterizoval ciele 
domáceho a zahraničného 
odboja 

� Uviedol významné 
politické inštitúcie 
a politických 
predstaviteľov  1. ČSR 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 
 
 
 
 
Dejepisná tajnička 

� Rusko a I. svetová vojna 

 

1 
 
� Vedieť vysvetliť pojmy 

totalita, puč, diktatúra, 
samoderžavie 

� Vymenovať udalosti, ktoré 
viedli k vzniku revolúcie 
v Rusku 

� Charakterizovať priebeh 
revolúcie a jej vplyv na 
ďalší vývoj krajiny 

 
� Vedel vysvetliť pojmy 

totalita, puč, diktatúra, 
samoderžavie 

� Vymenoval udalosti, ktoré 
viedli k vzniku revolúcie 
v Rusku 

� Charakterizoval priebeh 
revolúcie a jej vplyv na 
ďalší vývoj krajiny 

Ústne skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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� Koniec I. svetovej vojny 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

� Vysvetliť príčiny vstupu 
USA do vojny 

� Popísať novembrovú 
revolúciu v Nemecku 

� Uviesť príčiny porážky 
centrálnych mocností 

� Zhodnotiť výsledky I. 
svetovej vojny a jej 
následky 

 
 
 
 

� Vysvetlil príčiny vstupu 
USA do vojny 

� Popísal novembrovú 
situáciu v Nemecku 

� Uviedol príčiny porážky 
centrálnych mocností 

� Zhodnotil výsledky I. 
svetovej vojny a jej 
následky 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Medzi svetovými vojnami 6 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

� Versailský systém 1 Náuka o spoločnosti – vznik 
politických štruktúr 
 
 
Etická výchova – medziľudské 
vzťahy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geografia – určenie polôh štátov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Vedieť popísať situáciu na 
politickej scéne svetových 
veľmocí po I. svetovej 
vojne 

� Vysvetliť pojmy reparácie, 
revanšizmus 

� Objasniť výsledky 
Parížskej mierovej 
konferencie 

� Popísať potrestanie 
Nemecka 

� Zhodnotiť funkciu a  
význam Spoločnosti 
národov 

� Vedel popísať situáciu na 
politickej scéne svetových 
veľmocí po I. svetovej 
vojne 

� Vysvetlil pojmy reparácie, 
revanšizmus 

� Objasnil výsledky 
Parížskej mierovej 
konferencie 

� Popísal potrestanie 
Nemecka 

� Zhodnotil funkciu a  
význam Spoločnosti 
národov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Skupinová práca 

 

� Medzinárodné postavenie 
Československa 
a Slovenska po I. 
svetovej vojne 

1 
� Uviesť príčiny závislosti 

ČSR na západných 
veľmociach 

� Objasniť pojmy politika 
appeasamentu, kolektívna 
bezpečnosť 

� Charakterizovať situáciu  
Československa a 
Slovenska vo vzťahu 
k susedným štátom 

 

� Uviedol príčiny závislosti 
ČSR na západných 
veľmociach 

� Objasnil pojmy politika 
appeasamentu, kolektívna 
bezpečnosť 

� Charakterizoval situáciu  
Československa a 
Slovenska vo vzťahu 
k susedným štátom 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Skupinová práca 
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� Vnútorné problémy 
Československa 
a Slovenska po I. 
svetovej vojne 

1 
 
Náuka o spoločnosti – 
spolunažívanie viacerých národov 
a národnosti 

 
� Popísať politický systém 

v ČSR a na Slovensku 
a porovnať ho s dnešným 
systémom 

� Vymenovať dôležité 
politické strany a ich 
predstaviteľov 

� Objasniť postavenie 
národnostných menšín 
v ČSR 

� Popísať cestu Slovákov na 
získanie autonómie 

 

 
� Popísal politický systém 

v ČSR a na Slovensku 
a porovnal ho s dnešným 
systémom 

� Vymenoval dôležité 
politické strany a ich 
predstaviteľov 

� Objasnil postavenie 
národnostných menšín 
v ČSR 

� Popísal cestu Slovákov na 
získanie autonómie 

Písomné 
skúšanie 

Skupinová práca 

 

� Demokracia vs totalita 1 Náuka o spoločnosti – politické 
systémy 

 

 

Etická výchova – výchova 
k tolerancii národov a národností 

� Objasniť termíny 
komunizmus a vymenovať 
aspoň tri znaky tohto 
systému 

� Objasniť vojnový 
komunizmus v Sovietskom 
Rusku 

� Charakterizovať spôsob 
vlády Stalina 

� Zhodnotiť pozitívne 
a negatívne stránky 
komunizmu v porovnaní 
s demokraciou 

 

� Objasnil termíny 
komunizmus a vymenoval 
aspoň tri znaky tohto 
systému 

� Objasnil vojnový 
komunizmus v Sovietskom 
Rusku 

� Charakterizoval spôsob 
vlády Stalina 

� Zhodnotil pozitívne 
a negatívne stránky 
komunizmu v porovnaní s 
demokraciou 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

� Fašizmus v Taliansku 
a nacizmus v Nemecku 

1 Náuka o spoločnosti – vznik 
nových politických štruktúr 

 

 

 

� Vysvetliť pojmy fašizmus, 
nacizmus, uviesť  
predpoklady a príčiny ich 
vzniku a porovnať ich 
s komunizmom 

� Vedieť charakterizovať 
situáciu v Taliansku po I. 
svetovej vojne 

� Vymenovať dôvody, prečo 
sa Nemecko chystá na 
ďalšiu vojnu 

� Rozanalyzovať postavu 
a ambície Adolfa Hitlera 

� Vysvetlil pojmy fašizmus, 
nacizmus, uviesť  
predpoklady a príčiny ich 
vzniku a porovnať ich 
s komunizmom 

� Vedel charakterizovať 
situáciu v Taliansku po I. 
svetovej vojne 

� Vymenoval dôvody, prečo 
sa Nemecko chystá na 
ďalšiu vojnu 

� Rozanalyzoval postavu 
a ambície Adolfa Hitlera 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Projektová práca - 
referát 

� Rozpad ČSR 

 

 

 

 

 

 

1  
� Charakterizovať plány 

susedných štátov s ČSR 
� Objasniť vznik 2. ČSR 
� Vysvetliť jej význam pre 

ďalší vývoj krajiny 
 
 
 

� Charakterizoval plány 
susedných štátov s ČSR 

� Objasnil vznik 2. ČSR 
� Vysvetlil jej význam pre 

ďalší vývoj krajiny 
 

Písomné 
skúšanie 

Písomné odpovede 
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II. svetová vojna a svet 3 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

� Vznik II. svetovej vojny 1  

Geografia – určenie polôh 
najväčších bitiek 

 

 

 

 

Náuka o spoločnosti – vznik OSN 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika – hospodárska 
situácia v krajinách 
 

� Vysvetliť a pochopiť príčiny 
II. svetovej vojny 

� Vymenovať najväčšie 
vojnové bitky, akcie 
a prelomové situácie 

� Popísať útok Nemecka na 
Sovietsky zväz 

� Vysvetliť príčiny vstupu 
USA do vojny 

� Vysvetlil a pochopil príčiny 
II. svetovej vojny 

� Vymenoval najväčšie 
vojnové bitky, akcie 
a prelomové situácie 

� Popísal útok Nemecka na 
Sovietsky zväz 

� Vysvetlil príčiny vstupu 
USA do vojny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede 

 

� Priebeh II. svetovej vojny 
v rokoch 1943 - 1945 

1 
� Vymenovať konferencie 

Veľkej trojky 
� Popísať situáciu na 

frontoch v rokoch 1943-45 
� Pochopiť význam operácie 

Overlord 
� Charakterizovať vznik OSN 
 

� Vymenoval konferencie 
Veľkej trojky 

� Popísal situáciu na 
frontoch v rokoch 1943-45 

� Pochopil význam operácie 
Overlord 

� Charakterizoval vznik OSN 
 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Skupinová práca 

 

 

� Koniec II. svetovej vojny 1 
� Rozanalyzovať kapituláciu 

Nemecka 
� Popísať koniec II. svetovej 

vojny v Tichomorí 
� Objasniť výsledky a vplyv 

II. svetovej vojny na krajiny 

� Rozanalyzoval kapituláciu 
Nemecka 

� Popísal koniec II. svetovej 
vojny v Tichomorí 

� Objasnil výsledky a vplyv 
II. svetovej vojny na krajiny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

II. svetová vojna a 
Slovensko 3 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

� Slovensko a vojna 1 
 
 
 
Ekonomika – hospodárstvo krajín, 
ekonomická situácia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Popísať politický vývoj  
Československa pred II. 
svetovou vojnou 

� Vymenovať predstaviteľov 
politického života v ČSR 

� Zhodnotiť význam 2. ČSR 
� Porovnať vývoj na 

Slovensku a v Čechách 
pred II. svetovou vojnou 

� Pochopiť význam 
Medzinárodného dňa 
študenstva 

� Popísal politický vývoj  
Československa pred II. 
svetovou vojnou 

� Vymenoval predstaviteľov 
politického života v ČSR 

� Zhodnotil význam 2. ČSR 
� Porovnal vývoj na 

Slovensku a v Čechách 
pred II. svetovou vojnou 

� Pochopil význam 
Medzinárodného dňa 
študenstva 

�  

Písomné 
skúšanie 
 
 

Skupinová práca 
 

Prezentácia - 
referát 

� Domáci a zahraničný 
odboj 

1 
� Popísať 3 etapy vývoja 

Slovenskej republiky počas 
vojny 

� Popísať rozdelenie 
domáceho politického 
odboja 

� Vymenovať niekoľkých 
predstaviteľov domáceho 
a zahraničného odboja 

� Popísal 3 etapy vývoja 
Slovenskej republiky 
počas vojny 

� Popísal rozdelenie 
domáceho politického 
odboja 

� Vymenoval niekoľkých 
predstaviteľov domáceho 
a zahraničného odboja 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Skupinová práca 
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� Obnovenie ČSR a vznik 
SNP 

1 
� Charakterizovať vznik SNP 

a jeho priebeh 
� Popísať koniec II. svetovej 

vojny v ČSR 
� Pochopiť význam KVP – 

Košického vládneho 
programu 

� Charakterizoval vznik SNP 
a jeho priebeh 

� Popísal koniec II. svetovej 
vojny v ČSR 

� Pochopil význam KVP – 
Košického vládneho 
programu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Bipolárny svet  
4  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

� Studená vojna a otázka 
Nemecka 

2 Ekonomika – hospodárske 
štruktúry, menová reforma 

� Uviesť príčiny vzniku OSN, 
popísať jej štruktúru a jej 
úlohu v dnešnom svete 

� Objasniť príčiny vzniku 
studenej vojny 

� Popísať priebeh studenej 
vojny 

� Vymenovať opatrenia, 
ktoré znepriatelené štáty 
zaviedli 

� Uviedol príčiny vzniku 
OSN, popísal jej štruktúru 
a jej úlohu v dnešnom 
svete 

� Objasnil príčiny vzniku 
studenej vojny 

� Popísal priebeh studenej 
vojny 

� Vymenoval opatrenia, 
ktoré znepriatelené štáty 
zaviedli 

Písomné 
skúšanie 

Písomné odpovede 

 

� Porážka demokracie v 
Československu 

1  
� Porovnať vývoj Slovenska 

a Čiech v spoločnom štáte 
� Vysvetliť a popísať 

postavenie národnostných 
menšín 

� Charakterizovať ciele 
komunistického prevratu 
v ČSR 

 

� Porovnal vývoj Slovenska 
a Čiech v spoločnom štáte 

� Vysvetlil a popísať 
postavenie národnostných 
menšín 

� Charakterizoval ciele 
komunistického prevratu v 
ČSR 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

�  Politika koexistenice 1 Náuka o spoločnosti – rozdiely 
rôznych spoločenských systémov 

 

Etická výchova – tolerancia 
náboženstiev a národností 

� Popísať príčiny vzniku 
medzinárodného napätia 
a jeho postupné 
uvoľňovanie 

� Vysvetliť berlínsku krízu, 
karibskú krízu 

� Charakterizovať vývoj 
Vietnamu, Laosu, 
Kambodže 

� Pochopiť návrat studenej 
vojny 

 

� Popísal príčiny vzniku 
medzinárodného napätia 
a jeho postupné 
uvoľňovanie 

� Vysvetlil berlínsku krízu, 
karibskú krízu 

� Charakterizoval vývoj 
Vietnamu, Laosu, 
Kambodže 

� Pochopil návrat studenej 
vojny 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Pod červenou hviezdou  
 

4  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   
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� Sovietsky blok 1 
 
 
Geografia – určenie polohy štátov 
 
 
Politológia – vznik politických 
štruktúr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika – potreba reforiem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
� Vysvetliť pojmy sovietsky 

blok, sovietizácia, 
kolektivizácia 

� Uviesť členské štáty RVHP 
a Varšavskej zmluvy 

� Popísať život v štátoch 
sovietskeho bloku  

� Pochopiť vplyv KSČ na 
spoločnosť 

 
� Vysvetlil pojmy sovietsky 

blok, sovietizácia, 
kolektivizácia 

� Uviedol členské štáty 
RVHP a Varšavskej 
zmluvy 

� Popísal život v štátoch 
sovietskeho bloku  

� Pochopil vplyv KSČ na 
spoločnosť 

Písomné 
skúšanie 

Písomné odpovede 

� Nádeje a rozčarovanie 1 
� Vedieť porovnať vývoj 

v ZSSR za Stalina a za 
Chruščova 

� Vymenovať reformy 
v sovietskom bloku 

� Zdôvodniť príčiny krízy 
komunistických režimov 
v Poľsku a Maďarsku 

� Vedel porovnať vývoj 
v ZSSR za Stalina a za 
Chruščova 

� Vymenoval reformy 
v sovietskom bloku 

� Zdôvodnil príčiny krízy 
komunistických režimov 
v Poľsku a Maďarsku 

Ústne skúšanie Skupinová práca 

� Reformy v ČSR 1 
� Vysvetliť termíny revolúcia, 

kontrarevolúcia, 
normalizácia 

� Pochopiť  neúspech 
reformného procesu 
v Československu 

� Formulovať svoj vlastný 
názor na socializmus 
s ľudskou tvárou 

� Vysvetliť prínos a význam 
Akčného plánu 

� Popísať obdobie 
normalizácie 

 

� Vysvetlil termíny revolúcia, 
kontrarevolúcia, 
normalizácia 

� Pochopil  neúspech 
reformného procesu 
v Československu 

� Formuloval svoj vlastný 
názor na socializmus 
s ľudskou tvárou 

� Vysvetlil prínos a význam 
Akčného plánu 

� Popísal obdobie 
normalizácie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

� Od stagnácie k zmenám 1 
 
� Popísať sovietsko-čínsky 

konflikt 
� Objasniť krízu v krajinách 

východného bloku 
� Opísať vývoj ZSSR pod 

vedením M. Gorbačova 
� Pochopiť termíny glasnosť, 

perestrojka, gerontokracia 
� Uvedomiť si príčiny 

rozpadu sovietskeho bloku 
� Popísať situáciu vo svete 

po roku 1989 

 
� Popísal sovietsko-čínsky 

konflikt 
� Objasnil krízu v krajinách 

východného bloku 
� Opísal vývoj ZSSR pod 

vedením M. Gorbačova 
� Pochopil termíny glasnosť, 

perestrojka, gerontokracia 
� Uvedomil si príčiny 

rozpadu sovietskeho bloku 
� Popísal situáciu vo svete 

po roku 1989 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Skupinová práca 
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Prebudenie tretieho 
sveta 

1 
 
 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

� Dekolonizácia sveta 1 
 
Náboženská výchova - islam 

� Pochopiť pojmy 
diskriminácia, apartheid, 
asimilácia, islamský 
fundamentalizmus 

� Vyvodiť dôsledky potreby 
vzniku 
národnooslobodzovacích 
hnutí v kolonizovaných 
krajinách 

� Opísať arabsko-izraelský 
konflikt 

� Pochopil pojmy 
diskriminácia, apartheid, 
asimilácia, islamský 
fundamentalizmus 

� Vyvodil dôsledky potreby 
vzniku 
národnooslobodzovacích 
hnutí v kolonizovaných 
krajinách 

� Opísal arabsko-izraelský 
konflikt 

 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

� Poznávanie 
historického 
a kultúrneho 
dedičstva svojho 
kraja. Rozvoj 
a vzájomná úcta 
národov 

1 
 � Vymenovať kultúrne 

a historické pamiatky 
svojho mesta a regiónu 

� Pochopiť potrebu 
spolunažívania 
a spolupráce národov na 
celom svete 

� Opísať v krátkosti históriu 
svojho mesta 

� Spoznať kultúru národov 
s iným náboženstvom 
a inej rasy 

� Vymenovať kultúrne 
a historické pamiatky 
svojho mesta a regiónu 

� Pochopiť potrebu 
spolunažívania 
a spolupráce národov na 
celom svete 

� Opísal v krátkosti históriu 
svojho mesta 

� Spoznal kultúru národov 
s iným náboženstvom 
a inej rasy 

 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Prezentácia 
Referát 

 
 
 
 
 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom 
teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi 
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 
Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka. 
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Názov predmetu Občianska náuka 
Časový rozsah výu čby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a  názov študijné ho odboru  3650 M staviteľstvo,   3650 6 staviteľstvo 

 3692 M geodézia, kartografia a kataster 
3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Náuka o spolo čnosti  preferuje aktívne občianstvo, rôzne postupy riešenia problémov každodennej praxe, 
pochopenie zložitosti sociálnych vzťahov, uvedomenie si hodnoty vzdelania a vzdelanostnej mobility. 

Vzdelávacia oblasť má v odbornom školstve významnú antropocentrickú orientáciu, a to v stanovení cieľov, ďalej 
v obsahu a rozsahu učiva a tak isto pri voľbe prostriedkov, foriem a metód práce vo výučbe. Oblasť vzdelávania 
obsahuje učivo z rôznych humanitných a sociálno-vedných disciplín, ako sú psychológia, sociálna psychológa, 
sociológia, politológia, teória štátu a práva, ekonómia, etika, estetika, náboženská výchova, filozofia, história 
a čiastočne i geografia.  

Na 3. stupni vzdelania sú rozdiely v proporciách medzi cieľmi kognitívnymi (vedomosti, zručnosti) a cieľmi 
socioefektívnymi (záujmy, postoje, hodnotová orientácia) zdôraznené najviac, pretože ide o úplné stredné odborné 
vzdelanie. Na obidvoch stupňoch sú však určité vedomosti  a zručnosti nutné, aby bolo vôbec možné naplniť 
formatívne ciele. Výchova k estetickému vnímaniu tvorí pre svoj syntetický charakter a špecifický obsah dôležitú 
súčasť všeobecnej vzdelanosti. Podieľa sa na kultivácii človeka, na schopnosti plne prežiť život, má poznávaciu, 
integračnú a kreatívnu funkciu, pripravuje človeka na život aj pracovný proces, na vytváranie materiálnych 
a kultúrnych hodnôt, pomáha pri hodnotovej a vkusovej orientácii a pri formovaní postojov človeka. Umožňuje 
zážitkové učenie vnímavého a aktívneho poslucháča hudby, návštevníka galérií a divadiel, ... . Rozvíja estetické 
cítenie žiaka aj v umeleckej oblasti, a to prostredníctvom poznávania konkrétnych umeleckých diel  literárnych 
a diel v iných umeleckých žánroch. Vzdelávacia oblasť rozvíja zručnosti a vedomosti získané na základnej škole na 
vyššej intelektuálnej úrovni, pričom východiskom je veku primeraný zážitok z vnímania umeleckého diela, ktoré 
žiak dokáže verbalizovať. Jednotlivé druhy umenia vedú v konečnom dôsledku k pozitívnemu svetonázoru a k úcte 
k životu vôbec. 

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

 

Absolvent má: 

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

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

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

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

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

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

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

- mať predpoklady na aktívne občianske správanie a konanie, 

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



 

 328 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Prehľad obsahových štandardov 

1. Úvod do spoločenskovedného vzdelania. Psychológia osobnosti. 

2. Sociálna psychológia a základy komunikácie. 

3. Demokracia a jej fungovanie. 

4. Dejepis. 

5. Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy. 

6. Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života. 

7. Filozoficko-etické základy hľadania zmyslu života. 

8. Estetika životného prostredia. 

9. Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života. 

 
Popis obsahových štandardov 

Úvod do spolo čenskovedného vzdelávania. Psychológia osobnosti  
Vzdelávací okruh má žiakov motivovať k získaniu nových vedomostí k rozvíjaniu schopností, aby sa aktívne 
uplatnili v živote a zabezpečili si pre seba a pre svoju rodinu životné prostriedky. Žiaci sa zoznámia s technikou 
učenia sa  a dostanú praktický návod na prípravu na výučbu. Poznatky z psychológie osobnosti napomáhajú 
žiakom poznať vlastnú osobnosť a vyrovnávať sa so zmenami, ktoré sú pre ich vek typické, odhaľovať psychické 
diania predovšetkým vo vlastnej osobnosti, porozumieť im, čo by malo viesť k ich sebauvedomeniu a následnej 
sebavýchove. 
 
Sociálna psychológia a základy komunikácie 
Obsahový okruh oboznamuje žiakov so sociálnym prostredím a sociálnou interakciou. Učí žiakov nadväzovať 
kontakt s ľuďmi, aby boli schopní počúvať ľudí a porozumieť im, komunikovať s nimi. Ďalej je sem zaradená 
problematika socializácie, sociálnych skupín, sociálnych rôl a sociálneho statusu. Žiaci sa zoznamujú s rôznymi 
ľudskými vzťahmi podriadenosti a nadriadenosti (medzi vrstovníkmi, v rodine, v škole, na pracovisku, ...). 
Uvedomujú si nutnosť regulovať správanie, aby často nedochádzalo ku konfliktom a k napätiu medzi ľuďmi. 
Prakticky si precvičia zásady spoločenského správania. 
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Demokracia a jej fungovanie 
Obsahový okruh pomáha žiakom pochopiť podstatu demokracie. Učivo obsahuje základné informácie o ústave SR, 
o voľbách a politických stranách, o rôznych druhoch zastupiteľských zborov (parlament, región, obce). Žiaci 
poznajú nutnosť prevencie konfliktov i umenie riešiť konflikty. Žiaci si budú prakticky nacvičovať demokratické 
prístupy k dianiu v triede, v činnosti školskej samosprávy, záujmových  organizáciách a podobne. 
 
Dejepis 
Vzdelávací okruh tvorí učivo zo slovenských a všeobecných dejín. Je vybraný tak, aby žiaci mohli lepšie 
porozumieť súčasnosti, preto sa hlavný dôraz kladie na najnovšie dejiny až do súčasnosti. Zo všeobecných dejín je 
zaradené do výučby to, čo znamenalo významnú zmenu s veľkým dosahom (svetovým alebo európskym), ďalej to, 
čo výrazne ovplyvnilo naše dejiny a takisto to, čo patrilo k základnému „kultúrnemu“ vybaveniu človeka dnešnej 
doby. Žiak má poznať, akým historickým vývinom vznikala dnešná podoba spoločnosti, aby sa lepšie orientoval 
v súčasnosti.  Výučba má posilniť žiakovo vedomie národnej príslušnosti, prispieť k jeho mravnému vybaveniu 
a k príprave na občiansky život v demokratickej spoločnosti. Žiak nemá mať len vedomosti, ale má získať a prehĺbiť 
si rad schopností, napríklad schopnosti čerpať informácie z rôznych zdrojov, zhromažďovať ich, porovnávať, triediť, 
interpretovať, spracovať do referátov, výkladov, pripravovať diskusiu. 
 
Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vz ťahy. 
Žiaci poznajú nutnosť zodpovedného mravného rozhodovania (okruh zahŕňa učivo o etických otázkach dobra – zla, 
lásky – nenávisti, násilia – slobody, zločinnosti, o vine a odčinení viny a o treste). Ďalej je sem zaradené učivo 
o ľudských právach prirodzených a dohodnutých, o právnej regulácii života spoločnosti, o právnych vzťahoch 
medzi občanmi v rodine, o ochrane zdravia, života a majetku.  Žiaci sa zoznámia s nezávislosťou súdov a polície, 
získajú vedomosti o funkciách štátneho zastupiteľstva, advokácie a notárstiev. Porozumejú rozdielom medzi 
trestným činom a priestupkom. Poznajú hlavné príčiny kriminality mládeže. Budú vedieť rešpektovať práva 
(prevencia kriminality). Obsahový okruh obsahuje aj  učivo o zodpovednosti človeka za seba, za svoju rodinu 
(výchova deti a prostredie, ktoré ho obklopuje). 
 
Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života. 
Žiaci si pomocou učiva uvedomia, ako majetok a bohatstvo ovplyvňuje spôsob života ľudí. Poznajú rozdiely medzi 
podnikaním a zamestnaním. Uvedomia si zásady súkromného podnikania, kvalitu a korektnosť. Poznajú rôzne 
sociálne triedy s rozdielnym spôsobom života. Žiaci sa zoznámia so sociálnou politikou a sociálnou starostlivosťou 
štátu a neštátnych inštitúcií. 
 
Filozoficko–etické zásady h ľadania zmyslu života. 
Žiaci sa oboznámia so sociálnou politikou a významom filozofie a s otázkou vzťahu človeka k svetu. Budú 
uvažovať o pravde ako o filozofickom probléme a o nefilozofickom chápaní pravdy (v politike, v terminológii, atď.). 
Ďalej okruh obsahuje otázky slobody a nutnosti v ľudskom konaní a problematiku   hodnôt. Obsahový okruh 
povedie žiakov k premýšľaniu o šťastí v ľudskom živote, aby pochopili, aký môže mať zmysel a prečo má mať 
každý život rád. Okruh má ťažisko v otázkach praktickej etiky (základná slušnosť, poctivosť, mravná zodpovednosť 
v bežných a v medzných situáciách). 
 
Estetika životného prostredia.  
V obsahovom okruhu sú témy: príroda ako inšpiračný zdroj umenia, človek medzi ľuďmi, medziľudská komunikácia 
v každodennom styku, človek v predmetnom prostredí, úžitkové umenie, dizajn, interiérová kultúra, kultúra 
odievania, kultúra a estetika práce, vzťah techniky a umenia. Žiaci sa oboznámia so zmenou estetických noriem 
v historickom priereze a naučia sa ich aplikovať v každodennej praxi. Žiaci sa naučia usilovať sa o vytvorenie 
vlastného estetického hodnotového systému (krása, vkus). 
 
Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry.  
Naučiť sa hľadať paralely v umení a v kultúre, navštevovať kultúrne podujatia, prezentovať  individuálne aktivity, 
organizovať zábavné podujatia v škole i mimo nej, orientovať sa v oblasti módy a vkusu, módnych trendov, 
farebných harmónií, rozvíjať kultúru správania a medziľudských vzťahov. 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Vo vyučovacom predmete náuka o spoločnosti využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
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Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo,) tak, aby každý každému 
porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich spoločenského vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,  

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

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného spoločenského problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené a správne zvolené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich spoločenského vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich spoločenského vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

PRVÝ ROČNÍK: 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Pramene európskej právnej 
kultúry 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Ľudské práva Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna-rozhovor, diskusia 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Odvetvia práva Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna-rozhovor, diskusia 
Praktická metóda-písomná práca 
(referát) 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odborným textom 
Učebný rozhovor 
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Právny štát Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Ochrana spotrebiteľa Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna-rozhovor, diskusia 
Praktická -písomná práca (referát) 
Názorná-demonštr.,pozorovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Pramene európskej 
právnej kultúry  

Krsková A., Krátka D.: Základy 
práva a ochrana spotrebiteľa 
Ústava SR  

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa  

 Internet  
 

Ľudské práva  Krsková A., Krátka D.: Základy 
práva a ochrana spotrebiteľa 
Ústava SR 
Bagalová Ľ., Gogolová D.: Ľudské 
práva a zručnosti na ich uplatnenie 

Dataprojektor 
PC 
Videotechnika 
Tabuľa 
  

 Internet 
Masovokomunikačné 
prostriedky 

Odvetvia práva  Krsková A., Krátka D.: Základy 
práva a ochrana spotrebiteľa 
Ústava SR 
Schultz I., Schultzova A.: Právna 
náuka pre obchodné a hotelové 
akadémie 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

 Zákon o rodine 
Trestný  zákon 
Obchodný zákonník 
Občiansky zákonník 
Zákonník práce 
Masovokomunikačné 
prostriedky 

Právny štát Krsková A., Krátka D.: Základy 
práva a ochrana spotrebiteľa 
Ústava SR 
Schultz I., Schultzova A.: Právna 
náuka pre obchodné a hotelové 
akadémie 

Tabuľa 
PC 

 Internet 
Masovokomunikačné 
prostriedky 

Ochrana spotrebiteľa Krsková A., Krátka D.: Základy 
práva a ochrana spotrebiteľa 
Ústava SR 
Schultz I., Schultzova A.: Právna 
náuka pre obchodné a hotelové 
akadémie 

Tabuľa 
PC 

Obaly 
spotrebných 
tovarov 
Spotrebné 
tovary 

Internet 
Zákon o ochrane 
spotrebiteľa 
Masovokomunikačné 
prostriedky 

 

 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a 
frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický 
test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu 
štúdia žiaka. 
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ROČNÍK: PRVÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Občianska náuka 
 

1 hodina týždenne, spolu 33 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Pramene európskej 
právnej kultúry 

6   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Úvodná hodina, oboznámenie 
žiakov o obsahovom zameraní 
predmetu a potreby práva 
a právneho vedomia. 

1  

 

 

 

 

Dejepis 

 byť oboznámený s cieľmi 
a úlohami, ktoré ho 
očakávajú v daný školský 
rok. 

  
  

Potreba právneho poriadku, 
právo a iné normatívne 
systémy, výlučnosť práva. 

1 
 vedieť, aký je vzťah medzi 

civilizáciou, kultúrou a 
poriadkom v spoločnosti  

 vedel vysvetliť aký je vzťah 
medzi civilizáciou, kultúrou 
a poriadkom v spoločnosti. 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Právna kultúra a myšlienkové 
zdroje európskej právnej 
kultúry 

2 
 vedieť čo je to právna 

kultúra spoločnosti, 
  osvojiť si z akých 

myšlienkovych  zdrojov 
vyrastá európska právna 
kultúra. 

 vedel vysvetliť čo je to 
právna kultúra  

 si osvojil myšlienkové 
zdroje európskej právnej 
kultúry. 

ústne frontálne 
skúšanie  

písomné skúšanie 

písomná práca 

Systém práva. Verejné 
a súkromné právo. 

1 
 vedieť čo znamená, že 

právo je systém, a aké 
prvky tvoria jeho štruktúru. 

 vedel vysvetliť že právo je 
systém a aké prvky tvoria 
jeho štruktúru. 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Ústavné právo 1 
 vedieť vysvetliť význam 

ústavy SR 
a charakterizovať jej 
obsahové zameranie 

 vedel, čo je ústava a jej 
obsahové zameranie ústne frontálne 

skúšanie 
ústne odpovede 

Ľudské práva  
5  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné pojmy – ľudské 
práva, zmluvná koncepcia a jej 
prvky 

1  

 

 

Dejepis 

Ekonomika 

 vedieť vysvetliť základné 
pojmy 

 vedel vysvetliť základné 
pojmy ústne skúšanie ústne odpovede 

Štruktúra ľudských práv, práva 
1. generácie 

1 
 vedieť charakterizovať 

osobné práva a slobody 
 vedel charakterizovať 

osobné práva a slobody ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Štruktúra ľudských práv, práva 
2. a 3. generácie 

1 
 vedieť charakterizovať 

sociálno – ekonomické 
a sociálne práva 

 vedel charakterizovať 
sociálno – ekonomické 
a sociálne práva 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Ochrana ľudských práv 2 
 vedieť charakterizovať 

vnútroštátne prostriedky 
a vymenovať možnosti 
medzinárodnej ochrany 

 vedel charakterizovať 
vnútroštátne prostriedky 
a vymenovať možnosti 
medzinárodnej ochrany 

ústne frontálne 
skúšanie  

písomné skúšanie 

písomná práca 

Odvetvia práva  
12  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Rodinné právo, zákon o rodine 1  

 

 

 

 

Dejepis 

Ekonomika 

 vedieť vymenovať 
základné ustanovenia 
zákona o rodine 

 vedel vymenovať základné 
ustanovenia zákona o 
rodine 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Manželstvo - vznik, manželské 
vzťahy a zánik manželstva 

1 
 osvojiť si podmienky 

a spôsob vzniku a zániku 
manželstva  

 osvojil si podmienky 
a spôsob vzniku a zániku 
manželstva 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Rodičovstvo a náhradné 
rodinnoprávne vzťahy 

1 
 vysvetliť úlohu rodičov pri 

výchove detí a vedieť 
vymenovať formy 
náhradnej rodinnej 
starostlivosti 

 vysvetlil úlohu rodičov pri 
výchove detí a vedel 
vymenovať formy 
náhradnej rodinnej 
starostlivosti 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Trestné právo – základné 
pojmy 

1 
 vysvetliť pojmy trestný čin, 

obvinený, obhajca, 
poškodený, trestné 
stíhanie, vyšetrovanie, 
deliktuálna spôsobilosť 

 vysvetlil pojmy trestný čin, 
obvinený, obhajca, 
poškodený, trestné 
stíhanie, vyšetrovanie, 
deliktuálna spôsobilosť 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Súdnictvo, konanie pred 
súdom a opravné prostriedky 

1 
 vedieť klasifikovať súdy 

a opravné prostriedky 
 vedel klasifikovať súdy 

a opravné prostriedky ústne skúšanie ústne odpoveď 

Prezentácia referátov žiakov 
z oblasti trestného práva 

1 
 aplikovať teoretické 

poznatky  
 prezentoval referát 

ústna prezentácia  prezentácia - 
referát 

Predmet pracovné práva 
a jeho normatívne právne akty 

1 
 vysvetliť pojmy práca, 

pracovný pomer; 
vymenovať zákonné 
normy týkajúce  sa 
pracovnoprávnych vzťahov  

 vysvetlil pojmy práca, 
pracovný pomer; 
vymenoval zákonné normy 
týkajúce  sa 
pracovnoprávnych vzťahov 

ústne skúšanie ústne odpoveď 

Zákonník práce /ZP/ a jeho 
obsahové zameranie 

1 
 vedieť charakterizovať 

obsah. zameranie /ZP/  
 vedel charakterizovať 

obsah. zameranie /ZP/ ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Prezentácia referátov žiakov 
z vybraných kapitol ZP 

1 
 vedieť pracovať s knihou 

a vybrať základný obsah 
 prezentoval referát 

ústna prezentácia  prezentácia - 
referát 

Občianske právo – Občiansky 
zákonník /OZ/ a jeho 
obsahové zameranie 

1 
 vedieť vymenovať 

a charakterizovať 
občianske vzťahy 
upravené v /OZ/ 

 vymenoval 
a charakterizoval 
občianske vzťahy 
upravené v /OZ/ 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Účastníci občianskoprávnych 
vzťahov a zastúpenie 

2 
 vedieť vymenovať subjekty 

občianskoprávnych 
vzťahov a formy 
zastúpenia 

 vedel vymenovať subjekty 
občianskoprávnych 
vzťahov a formy 
zastúpenia 

ústne frontálne 
skúšanie  

písomné skúšanie 

písomná práca 

Právny štát 
5  

 
 Žiak má:  

 
 Žiak:  

  

Charakteristika právneho štátu 
/PŠ/ 

1 Dejepis 

Etická výchova 

 vedieť vymenovať 
a charakterizovať znaky 
/PŠ/  

 vedel vymenovať 
a charakterizovať znaky 
/PŠ/ 

ústne skúšanie ústne odpoveď 

Výkon moci v PŠ 1  

 

Dejepis 

Etická výchova 

 vedieť vysvetliť základné 
princípy spravodlivého 
procesu 

 vedel vysvetliť základné 
princípy spravodlivého 
procesu 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Pramene poznania práva 
a potreba právnikov 

1 
 vedieť vymenovať spôsoby 

získavania informácii 
a porovnať ich výhody a 
nevýhody 

 vedel vymenovať spôsoby 
získavania informácii 
a porovnať ich výhody a 
nevýhody 

ústne skúšanie ústne odpoveď 
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Uskutočňovanie práva 
v spoločenských vzťahoch 

2 
 vedieť vysvetliť pojmy 

právny vzťah, právna 
povinnosť 
a zodpovednosť, právna 
subjektivita, svojprávnosť 

 vedel vysvetliť pojmy 
právny vzťah, právna 
povinnosť 
a zodpovednosť, právna 
subjektivita, svojprávnosť 

ústne frontálne 
skúšanie  

písomné skúšanie 

písomná práca 

Ochrana spotrebite ľa 
5  

Žiak má:  Žiak:  
  

Práva spotrebiteľa 1  

 

 

Etická výchova 

Ekonomika 

Marketing 

ENV 

 vedieť vymenovať 
a charakterizovať práva 
spotrebiteľa 

 vedel vymenovať a 
charakterizovať práva 
spotrebiteľa 

ústne skúšanie ústne odpoveď 

Právo uspokojovania 
základných potrieb 

2 
 vedieť vymenovať 

základné charakteristiky 
kupovaného tovaru; vedieť 
prakticky aplikovať 
poznatky 

 vedel vymenovať základné 
charakteristiky 
kupovaného tovaru; vedel 
prakticky aplikovať 
poznatky 

ústne frontálne 
skúšanie  

praktická 
prezentácia 

ústne odpovede 

praktická 
prezentácia 

Formy predaja a reklamovanie 
tovaru 

1 
 vedieť vymenovať 

a porovnať formy predaja 
tovaru 

 vedel vymenovať 
a porovnať formy predaja 
tovaru 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Systém ochrany spotrebiteľa v 
SR 

1 
 vedieť charakterizovať 

úlohy štátneho 
skúšobníctva a Slovenskej 
obchodnej inšpekcie 

 vedel charakterizovať 
úlohy štátneho 
skúšobníctva a Slovenskej 
obchodnej inšpekcie 

ústne skúšanie ústne odpoveď 
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DRUHÝ ROČNÍK: 

Stratégia vyu čovania 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Občan a štát Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

- rozhovor, diskusia 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Učebný rozhovor 

Základné ekonomické problémy a 
ich riešenie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

- rozhovor, diskusia 
Fixačné metódy 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Učebný rozhovor 

Trhový mechanizmus Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

- rozhovor, diskusia 
 
Fixačné metódy 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Učebný rozhovor 

Trh práce, nezamestnanosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 

- rozhovor, diskusia 
Fixačné metódy 
Expozičné metódy 
Motivačné metódy 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Učebný rozhovor 
 

 

Učebné zdroje 
 
Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Občan a štát 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základné ekonomické 
problémy a ich 
riešenie 
Trhový mechanizmus 
Trh práce, 
nezamestnanosť 
 

Rastislav Tóth: Základy 
politológie; Vydavateľstvo 
SNP-Mladé letá, 2009   
Ján Sopóci; Bohumil 
Búzik: Základy sociológie; 
Vydavateľstvo SNP-Mladé 
letá, 2009                    
Jana Miedzgová, Dáša 
Vargová: Základy etiky; 
Vydavateľstvo SNP-Mladé 
letá, 2009 

Rudolf Šlosár a kol.: 
Základy ekonómie 
a ekonomiky; 
Vydavateľstvo SNP-Mladé 
letá, 2006                 
Jaromír Novák, Rudolf 
Šlosár: Základy ekonómie 
a ekonomiky pre stredné 
školy; Vydavateľstvo SNP-
Mladé letá, 2008      
Rastislav Kotulič, Renáta 
Madzinová: Náuka 
o spoločnosti – Cvičebnica 
zo základov ekonómie 
a ekonomiky; 
Vydavateľstvo IURA 
Edition, 2005 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

 Internet  
Masovokomunikačné 
prostriedky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet 
Masovokomunikačné 
prostriedky 
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ROČNÍK: DRUHÝ                                                                                                                               
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Občianska náuka  

1 hodina týždenne, spolu 33 vyu čovacích 
hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové  
vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Občan a štát  9   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Demokracia a diktatúra, 
priama a nepriama 
demokracia 

1  

 

 

Etická výchova, 
Dejepis, Filozófia, 

Ekonómia  

 
 

 vedieť vysvetliť podstatu 
demokracie a podstatu 
deľby štátnej moci 

 vedel vysvetliť podstatu 
demokracie a podstatu 
deľby štátnej moci 

ústne 
frontálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Politický systém - pojem 
a zložky politického 
systému 

1 
 vedieť vymenovať zložky 

politického systému 
a vysvetliť ich úlohu 

 vedel vymenovať zložky 
politického systému 
a vysvetliť ich úlohu 

ústne 
individuálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Štátna moc – pojem, pojem 
a princíp deľby štátnej moci  

1 
 vedieť vymenovať 

nezávislé zložky štátnej 
moci v SR a vysvetliť ich 
úlohu 
 

 vedel vymenovať 
nezávislé zložky štátnej 
moci v SR a vysvetliť ich 
úlohu 
 

ústne 
individuálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Horizontálna a vertikálna 
deľba štátnej moci 

1 
 vedieť vysvetliť princíp 

horizontálnej 
a vertikálnej štátnej moci  

 vedel vysvetliť princíp 
horizontálnej 
a vertikálnej štátnej moci 

ústne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Opakovanie a upevňovanie 
učiva 

1 
 vedieť definovať pojmy 

demokracia, diktatúra, 
priama a nepriama 
demokracia, politický 
systém, politický 
pluralizmus, štátna moc 

 vedel definovať pojmy 
demokracia, diktatúra, 
priama a nepriama 
demokracia, politický 
systém, politický 
pluralizmus, štátna moc 

písomné 
skúšanie 

písomná 
práca 

Voľby a volebné systémy 2 
 vedieť objasniť podstatu 

a význam politického 
pluralizmu pre život v 
štáte  

 vedieť vymenovať 
spôsoby volieb a popísať 
ich podstatu 

 vedel objasniť podstatu 
a význam politického 
pluralizmu pre život v 
štáte  

 vedel vymenovať 
spôsoby volieb a popísať 
ich podstatu 

ústne 
frontálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Riešenie zadaných 
problémových situácií  

1 
 vedieť vysvetliť, ako 

môže občan ovplyvňovať 
spoločenské dianie 
v mieste svojho bydliska 
a v štáte 
 

 vedel vysvetliť, ako 
môže občan ovplyvňovať 
spoločenské dianie 
v mieste svojho bydliska 
a v štáte 

  

ústne 
skupinové 
skúšanie 

ústne 
odpovede 
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Riešenie zadaných 
problémových situácií 

1 
 vedieť sa orientovať pri 

výbere štátnych inštitúcií, 
ktoré majú kompetencie 
riešiť konkrétne okruhy 
problémov pre občana 

 vedel sa orientovať pri 
výbere štátnych 
inštitúcií, ktoré majú 
kompetencie riešiť 
konkrétne okruhy 
problémov pre občana 

ústne 
skupinové 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Základné ekonomické 
problémy a ich riešenie 

5 
Žiak má:  Žiak:  

  

Pojmy – ekonómia, 
ekonomika 

1  

 

 

 

 

 

 

Etická výchova, 
Ekonómia, 
Ekonomika 

ENV 

 

 vedieť definovať 
a vysvetliť rozdiely medzi 
ekonómiou a 
ekonomikou 

 vedel definovať 
a vysvetliť rozdiely 
medzi ekonómiou a 
ekonomikou 

ústne 
frontálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Základné ekonomické 
otázky 

1 
 vedieť vymenovať 

a vysvetliť podstatu troch 
základných 
ekonomických otázok 

 vedel vymenovať 
a vysvetliť podstatu troch 
základných 
ekonomických otázok 

ústne 
individuálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Typy ekonomík a ich 
spôsob riešenia základných 
ekonomických otázok 

2 
 vedieť vymenovať 

a charakterizovať typy 
ekonomík a vysvetliť 
rozdiely v  riešení 
základných 
ekonomických otázok v 
nich 

 vedel vymenovať 
a charakterizovať typy 
ekonomík a vysvetliť 
rozdiely v  riešení 
základných 
ekonomických otázok v 
nich 

ústne 
frontálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Opakovanie a upevňovanie 
učiva 

1 
 vedieť definovať pojmy 

ekonómia, ekonomika, 
príkazová, trhová, 
zmiešaná, národná 
a svetová ekonomika 

 vedel definovať pojmy 
ekonómia, ekonomika, 
príkazová, trhová, 
zmiešaná, národná 
a svetová ekonomika 

písomné 
skúšanie 

písomná 
odpovede 

Trhový mechanizmus 9 
Žiak má:  Žiak: 

  

Trh – pojem, základné 
trhové subjekty a objekty  

1  

 

 

 

 

 

Etická výchova, 
Ekonómia, 
Ekonomika 

 vedieť definovať trh, 
vymenovať 
a charakterizovať 
základné trhové subjekty 
a objekty 

 vedel definovať trh, 
vymenovať 
a charakterizovať 
základné trhové subjekty 
a objekty 

ústne 
individuálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Typy trhov a ich 
charakteristika 

1 
 vedieť vymenovať 

a charakterizovať typy 
trhov 

 vedel vymenovať 
a charakterizovať typy 
trhov 

ústne 
frontálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 
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Proces tvorby dopytu, 
ponuky a ceny na trhu 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 vedieť vysvetliť 
správanie sa subjektov 
na trhu a ich 
rozhodovanie v rôznych 
situáciách na trhu 

 vedel vysvetliť správanie 
sa subjektov na trhu 
a ich rozhodovanie 
v rôznych situáciách na 
trhu 

ústne 
individuálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Trhový mechanizmus - 
 diagram ponuky a dopytu, 
trhová rovnováha 

2 
 vedieť graficky znázorniť 

a vysvetliť princíp 
fungovania trhového 
mechanizmu 

 vedel graficky znázorniť 
a vysvetliť princíp 
fungovania trhového 
mechanizmu 

ústne 
frontálne 
skúšanie  

 

ústne 
odpovede 

Trhová konkurencia – 
pojem, význam 
konkurencie na trhu  

1 
 vedieť definovať 

konkurentov na trhu 
a význam ich pôsobenia, 
odlíšiť ich od partnerov 
na trhu 

 vedel definovať 
konkurentov na trhu 
a význam ich pôsobenia, 
odlíšiť ich od partnerov 
na trhu 

ústne 
individuálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Upevňovanie učiva – 
navrhovanie možných 
riešení praktických 
problémov z oblasti 
fungovania trhovej 
ekonomiky 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etická výchova, 
Ekonomika, 
Ekonómia 

 

 

 vedieť navrhnúť riešenia 
a vybrať najoptimálnejšie 
pre zadaného problému 

 vedel  navrhnúť riešenia 
a vybrať najoptimálnejšie 
pre zadaného problému 

ústne 
skupinové 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Opakovanie učiva 1 
 vedieť definovať 

základné pojmy 
tematického celku 

 vedel  definovať 
základné pojmy 
tematického celku 

písomné 
skúšanie 

písomná 
práca 

Trh práce, 
nezamestnanos ť 

10 
Žiak má:  Žiak:  

  

Práca , pracovná sila – 
charakteristika, význam 
práce, druhy prác  

1 
 vedieť definovať pojmy 

práca, pracovná sila, 
duševná a fyzická práca 

 vedel definovať pojmy 
práca, pracovná sila, 
duševná a fyzická práca 

ústne 
frontálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Dopyt po práci a ponuka 
práce na trhu 

1 
 vedieť vysvetliť 

a porovnať záujmy 
trhových subjektov na 
trhu práce 

 vedel vysvetliť 
a porovnať záujmy 
trhových subjektov na 
trhu práce 

ústne 
individuálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Cena práce – mzda a jej 
formy; mzdová 
diskriminácia 

1 
 vedieť vymenovať 

a popísať jednotlivé 
formy odmeňovania za 
vykonanú prácu 

 vedel vymenovať 
a popísať jednotlivé 
formy odmeňovania za 
vykonanú prácu 

ústne 
individuálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Nezamestnanosť – pojem 
a príčiny nezamestnanosti 

1 
 vedieť vymenovať 

objektívne a subjektívne 
nezamestnanosti 

 vedel vymenovať 
objektívne a subjektívne 
príčiny nezamestnanosti 

ústne 
frontálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 
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Formy nezamestnanosti 
a možnosti ich riešenia 

1  

 

 

 

 

 vedieť charakterizovať 
úlohu občana, strán, 
hnutí, združení a štátu 
pri znižovaní 
nezamestnanosti a jej 
negatívnych vplyvov 

 vedel charakterizovať 
úlohu občana, strán, 
hnutí, združení a štátu 
pri znižovaní 
nezamestnanosti a jej 
negatívnych vplyvov 

ústne 
frontálne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 

Upevňovanie učiva  1 
 vedieť definovať 

základné pojmy 
tematického celku 

 vedel  definovať 
základné pojmy 
tematického celku 

písomné 
skúšanie 

písomná 
práca 

Písomné materiály 
uchádzača o zamestnanie 

2  
 vedieť vypracovať 

potrebné dokumenty 
k uchádzaniu sa 
o zamestnanie – žiadosť 
o prijatie, motivačný list, 
profesijný životopis 

 vedel vypracovať 
potrebné dokumenty 
k uchádzaniu sa 
o zamestnanie – žiadosť 
o prijatie, motivačný list, 
profesijný životopis 

písomné 
skúšanie 

písomná 
práca 

Záverečné opakovanie a 
klasifikácia 

2 
  

ústne 
skúšanie 

ústne 
odpovede 
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TRETÍ ROČNÍK  

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Názov tematického celku  Stratég ia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Základy psychológie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Osobnosť a typológia  Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna-rozhovor, diskusia 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Dynamika psychiky Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna-rozhovor, diskusia 
Praktická metóda-písomná práca 
(referát) 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odborným textom 
Učebný rozhovor 

Sociológia ako veda Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Náboženstvo a náboženské 
organizácie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna-rozhovor, diskusia 
Praktická -písomná práca (referát) 
Názorná-demonštr.,pozorovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Základy psychológie Marián Košč: „ Základy 
psychológie“ 
Jám Sopóci, Bohumil Búzik: 
„Základy sociológie“  

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa  

 Internet  
 

Osobnosť a typológia Marián Košč: „ Základy 
psychológie“ 
Jám Sopóci, Bohumil Búzik: 
„Základy sociológie“ 

Dataprojektor 
PC 
Videotechnika 
Tabuľa 
  

 Internet 
Masovokomunikačné 
prostriedky 

Dynamika psychiky Marián Košč: „ Základy 
psychológie“ 
Jám Sopóci, Bohumil Búzik: 
„Základy sociológie“ 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

 Zákon o rodine 
Trestný  zákon 
Obchodný zákonník 
Občiansky zákonník 
Zákonník práce 
Masovokomunikačné 
prostriedky 

Sociológia ako veda Marián Košč: „ Základy 
psychológie“ 
Jám Sopóci, Bohumil Búzik: 
„Základy sociológie“ 

Tabuľa 
PC 

 Internet 
Masovokomunikačné 
prostriedky 

Náboženstvo 
a náboženské 
organizácie 

Marián Košč: „ Základy 
psychológie“ 
Jám Sopóci, Bohumil Búzik: 
„Základy sociológie“ 

Tabuľa 
PC 

Obaly 
spotrebných 
tovarov 
Spotrebné 
tovary 

Internet 
Zákon o ochrane 
spotrebiteľa 
Masovokomunikačné 
prostriedky 
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ROČNÍK: TRETÍ                                                                                                                                 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Občianska náuka  
1 hodina týždenne, spolu 33 vyu čovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základy Psychológie  16   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné pojmy z psychológie: 
psychika, prežívanie, 
správanie 

1  

 

 

Etická výchova, Estetická 
výchova, Sociológia, Biológia  

 
ENV 

 pochopiť vlastné 
prežívanie a správanie 
podmienené vplyvom 
prostredia a dedičnosti 

 vedel aplikovať teoretické 
poznatky na modelové 
situácie z praxe 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Definícia psychológie, 
psychické procesy a oblasti 
praktického využitia 
psychológie 

1 
 vedieť vyšpecifikovať, čím 

môže byť psychológia 
užitočná každému človeku 

 vedel vyšpecifikovať, čím 
môže byť psychológia 
užitočná každému človeku 

ústne individuálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Vývin psychiky človeka, vplyv 
dedičnosti a prostredia 

1 
 vedieť vysvetliť vzťah 

medzi genetickými 
a činiteľmi prostredia 
 

 vedel  vysvetliť vzťah 
medzi genetickými 
a činiteľmi prostredia 

písomné skúšanie písomná práca 

Osobnosť a typológia 
osobností podľa klasických 
temperamentov 

1 
 vedieť zaradiť svojho 

spolužiaka a seba samého 
medzi klasické typy 
osobnosti podľa 
temperamentu  

 vedel  zaradiť svojho 
spolužiaka a seba samého 
medzi klasické typy 
osobnosti podľa 
temperamentu 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Schopnosti osobnosti -
klasifikácia, charakteristika 

1 
 vedieť vyšpecifikovať 

druhy schopnosti potrebné 
pre profesijné uplatnenie v 
praxi 

 vedel vyšpecifikovať druhy 
schopnosti potrebné pre 
profesijné uplatnenie v 
praxi 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Inteligencia, tvorivosť a 
nadanie 

1 
 vedieť vysvetliť obsah 

pojmov inteligencia, 
tvorivosť a nadanie 
a vzťah medzi nimi  

 vedel vysvetliť obsah 
pojmov inteligencia, 
tvorivosť a nadanie 
a vzťah medzi nimi 

písomné skúšanie písomná práca 

Dynamika psychiky – 
motivácia a konflikt 

1 
 vedieť vysvetliť význam 

motivácie a konfliktu na 
správanie sa človeka 

 vedel vysvetliť význam 
motivácie a konfliktu na 
správanie sa človeka 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Dynamika psychiky – potreby  
záujmy 

1 
 vedieť klasifikovať potreby 

a určiť vzťah medzi 
potrebami a záujmami 
človeka 

 vedel  klasifikovať potreby 
a určiť vzťah medzi 
potrebami a záujmami 
človeka 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Dynamika psychiky – postoje 
a hodnotové orientácie 

1 
 vedieť vysvetliť vzťah 

medzi hierarchiou potrieb 
a hodnotovou orientáciou 
človeka a zmyslom života 

 vedieť vysvetliť vzťah 
medzi hierarchiou potrieb 
a hodnotovou orientáciou 
človeka a zmyslom života 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Dynamika psychiky – emócie, 
afekty a nálady 

1 Etická a  estetická výchova, 
Sociológia, Biológia 

 vedieť vysvetliť význam 
výchovy a sebavýchovy na 
správanie človeka 

 vedel vysvetliť význam 
výchovy a sebavýchovy na 
správanie človeka 

ústne skúšanie ústne odpovede 
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Opakovanie základných 
pojmov 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENV 

 vedieť definovať základné 
pojmy 

 vedel definovať základné 
pojmy písomné skúšanie písomná práca 

Psychické zdravie,  stres 
a jeho príznaky 

1 
 vedieť vymenovať 

a charakterizovať zložky 
duševného zdravia 

 vedieť vymenovať 
a charakterizovať zložky 
duševného zdravia 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Bio-psycho-sociálne  faktory 
zdravia a choroby 

1 
 vedieť vymenovať faktory 
ľudského správania 
podmieňujúce druhy 
jednotlivých 
ochorení(fajčenie, alkohol, 
stravovanie, fyzická 
aktivita, ...) 

 vedieť vymenovať faktory 
ľudského správania 
podmieňujúce druhy 
jednotlivých ochorení 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Duševná hygiena a jej 
prostriedky 

1 
 vedieť vybrať vhodné 

prostriedky duševnej 
hygieny na prekonanie 
konkrétne  zadaných 
problémov 

 vedel vybrať vhodné 
prostriedky duševnej 
hygieny na prekonanie 
konkrétne  zadaných 
problémov 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Zdravý životný štýl - príprava 
na referát a vyhodnotenie 

2 
 vedieť logicky spájať 

súvislosti a základné 
pojmy z prebratého učiva 

 vedel logicky spájať 
súvislosti a základné 
pojmy z prebratého učiva 

referát písomné odpovede 

Základy sociológie  
17  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Sociológia ako veda, úrovne 
jej skúmania a vzťah k iným 
spoločenským vedám  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychológia, Politológia, 
Ekonómia, Etická a estetická 

výchova 

 vedieť vysvetliť rozdiel 
medzi mikro-
a makroekonomickou 
úrovňou skúmania 
sociológie 

 vedieť vysvetliť rozdiel 
medzi mikro-
a makroekonomickou 
úrovňou skúmania 
sociológie 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Kultúra – pojem, klasifikácia 
a prvky kultúry 

1 
 vedieť vymenovať 

a charakterizovať hlavné 
prvky nemateriálnej kultúry 

 vedieť vymenovať 
a charakterizovať hlavné 
prvky nemateriálnej kultúry 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Socializácia – pojem a funkcie 1 
 vedieť vysvetliť význam 

socializácie pre utváranie 
a rozvíjanie individuality 
človeka 

 vedieť vysvetliť význam 
socializácie pre utváranie 
a rozvíjanie individuality 
človeka 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Socializácia a sociálna rola 1 
 vedieť vysvetliť sociálny 

status človeka v rôznych 
sociálnych skupinách 
v závislosti od pohlavia, 
spoločenského 
a profesijného postavenia 

 vedel vysvetliť sociálny 
status človeka v rôznych 
sociálnych skupinách 
v závislosti od pohlavia, 
spoločenského 
a profesijného postavenia 

ústne frontálne 
skúšanie  

 

ústne odpovede 

Socializácia a jej fázy; 
resocializácia 

1 
 vedieť charakterizovať 

prejavy socializácie 
jedinca v primárnej 
a sekundárnej fáze 

 vedel charakterizovať 
prejavy socializácie 
jedinca v primárnej 
a sekundárnej fáze 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Deviácia, konformita, 
unkonformita a sociálna 
kontrola 

1  

 

 

 vedieť vysvetliť rozdiely 
medzi funkčnou 
a disfunkčnou deviáciou, 
konformitou 
a unkonformitou a úlohu 
sociálnej kontroly 

 vedel  vysvetliť rozdiely 
medzi funkčnou 
a disfunkčnou deviáciou, 
konformitou 
a unkonformitou a úlohu 
sociálnej kontroly 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 
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Vytváranie a upevňovanie 
morálnych hodnôt, zvyšovanie 
sociálnych kompetencií detí 
a mládeže, rozvoj znalostí 
a skúsenosti, vedúcich 
k odmietaniu všetkých foriem 
sebadeštrukcie, prejavom 
agresivity  a porušovaniu 
zákona 

2  

ENV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psychológia, Politológia, 
Ekonómia, Etická a estetická 

výchova 

 vedieť vyšpecifikovať 
rôzne prejavy deviantného 
správania v súčasnej 
modernej spoločnosti, 
príčiny ich vzniku 
a možnosti ich eliminácie 

 vedel  vyšpecifikovať 
rôzne prejavy deviantného 
správania v súčasnej 
modernej spoločnosti, 
príčiny ich vzniku 
a možnosti ich eliminácie 

ústne frontálne 
skúšanie, 

referát 

písomná odpoveď 

Sociálna skupina – pojem, 
znaky a štruktúra skupiny 

1 
 vedieť priradiť konkrétne 

charakteristiky 
k jednotlivým znakom a 
štruktúre sociálnych 
skupín 

 vedel priradiť konkrétne 
charakteristiky 
k jednotlivým znakom a 
štruktúre sociálnych 
skupín 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Klasifikácia sociálnych skupín 
podľa rôznych hľadísk 

1 
 vedieť vymenovať znaky 

konkrétne zadaných 
sociálnych skupín 
a zaradiť ich podľa 
klasifikácie 

 vedel vymenovať znaky 
konkrétne zadaných 
sociálnych skupín 
a zaradiť ich podľa 
klasifikácie 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Organizácia ako sociálna 
skupina – charakteristika, 
druhy a ich usporiadanie 

1 
 vedieť vysvetliť podstatu 

byrokracie ako spôsobu 
usporiadania organizácií 

 vedel vysvetliť podstatu 
byrokracie ako spôsobu 
usporiadania organizácií 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Komunita ako sociálna 
skupina – charakteristika, 
druhy komunít a ich odlišnosti 

1 
 vedieť charakterizovať 

pozitívne a negatívne 
následky urbanizácie ako 
základného znaku 
modernej spoločnosti 

 vedel charakterizovať 
pozitívne a negatívne 
následky urbanizácie ako 
základného znaku 
modernej spoločnosti 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Náboženstvo a náboženské 
organizácie 

1 
 vedieť definovať 

náboženstvo 
a charakterizovať 
základné náboženské 
organizácie: cirkvi, sekty, 
kulty 

 vedel definovať 
náboženstvo 
a charakterizovať 
základné náboženské 
organizácie: cirkvi, sekty, 
kulty 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Systemizácia základných 
pojmov 

1 
 vedieť zaradiť a stručne 

definovať základné pojmy 
 vedel zaradiť a stručne 

definovať základné pojmy písomné skúšanie písomná práca 

Definícia ostatných pojmov 
z pohľadu sociológie  

1 
 vedieť definovať pojmy: 

ekonomický systém, 
práca, povolanie, 
spokojnosť a odcudzenie, 
moc a politicky systém, 
štát 

 vedel definovať pojmy: 
ekonomický systém, 
práca, povolanie, 
spokojnosť a odcudzenie, 
moc a politicky systém, 
štát 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Príprava na skupinové práce – 
vypracovať referát na určenú 
tému 

1  
 vedieť systemizovať pojmy 

a hľadať logické súvislosti 
medzi nimi 

 vedel systemizovať pojmy 
a hľadať logické súvislosti 
medzi nimi 

hromadné ústne 
skúšanie 

ústne odpovede 

Rozbor referátov a záverečné 
hodnotenie 

1 
 vedieť zaujať vlastné 

stanovisko k vypracovanej 
téme 

 vedel zaujať vlastné 
stanovisko k vypracovanej 
téme 

ústne skúšanie ústne odpovede 
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Názov predmetu  Ekológia  
Časový rozsah výu čby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 
Ročník prvý 
Kód a  názov študijného odboru  
 

3650 M staviteľstvo 
3692 M geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 
 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti prírodovedných predmetov ŠVP 36 stavebníctvo, geodézia, 
kartografia a kataster. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu ekológie a chémie. Na 
túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1 hodinu. Jeho výučba je orientovaná do prvého ročníka štúdia. 
 
Prírodovedný predmet ekológia rozširuje a prehlbuje učivo chémie a biológie. Jeho obsah je štruktúrovaný do 
tematických celkov ( téma a podtémy ). 
 
Vyučovací predmet ekológia poskytne žiakom základné vedomosti o živých systémoch a ich funkciách, na základe 
ktorých si žiaci môžu vytvoriť predpoklady pre uplatnenie ekologických princípov v každodennom živote. 
Predmet popri výukovom charaktere má mať hlavne motivačný charakter, aby vzbudil záujem žiakov 
o environmentálnu kultúru a prispel k riešeniu problémov prostredia hlavne z aspektu študovaného odboru. 
V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami 
organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom vzájomnej spolupráce všetkých 
prírodovedných odborov. Oboznámia sa s významom chemickej vedy pre spoločnosť, hospodárstvo a prírodu. 
Budú sa viesť k hospodárnemu využívaniu prírodných zdrojov. 
 
Učivo je rozdelené do dvoch častí: 

- v prvej časti žiaci získajú poznatky o živých organizmoch vo vzťahu k človeku, o javoch a procesoch, ktoré 
prebiehajú v živej prírode a o vzťahu človeka k životnému prostrediu 

- v druhej časti sa žiaci oboznámia s poznatkami z organickej chémie, o zákonitostiach a o ich  využívaní 
v praxi 

 
Prírodovedný predmet ekológia je medzipredmetovo previazaný s prírodovedným predmetom fyzikou 
a s odbornými vyučovacími predmetmi stavebné materiály, ekonomika,pozemné staviteľstvo, prax. 
 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania ekológie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť, tvorivosť a rozvíjať schopnosť získané poznatky aplikovať 
v odborných predmetoch. Žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať a učiteľ má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať 
jeho aktivity. Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá prepojenie praktického a teoretického poznávania. 
 
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu ekológia patria ukážky na CD nosičoch, videu 
a využívanie internetu. 
 
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenie v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenie tohto školského vzdelávacieho programu. Používajú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia. 
Výučba bude prebiehať v bežnej triede. Žiaci absolvujú v rámci vyučovania predmetu ekológie dve exkurzie do 
Mestského parku a okolia rieky Hornád. 
 
Ciele vyu čovacieho predmetu  
 
Cieľom vyučovacieho predmetu ekológia je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, formovať vzťah k ochrane prírody 
a využívaniu prírodných zdrojov uplatnením nových výrobných technológii. Získať vedomosti z organickej chémie, 
ktoré sú významné pre život na Zemi, uplatňujú sa v technickej praxi, v každodennom živote alebo odbore. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  
 
Vo vyučovacom predmete ekológia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Schopnosti riešiť problémy 
 

- rozpoznať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii 

- vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu 
a symboliku, porozumieť prírodným zákonom 

- aplikovať získané prírodovedné poznatky aj mimo oblasti prírodných vied ( napr. v odbornom vzdelávaní 
v praxi, každodennom živote ) 

- poznať využitie bežných látok v priemysle a v každodennom živote a poznať ich vplyv na zdravie človeka 
a životné prostredie 

- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti a efektívnosti 
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 
 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 

- získať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom 
okamihu k dispozícii 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 
Stratégia vyu čovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického 
celku 

Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Ekológia ako vedecká disciplína Informačnoreceptívna-výklad 
Reproduktívna-rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Chémia a ekológia Informačnoreceptívna-výklad 
Reproduktívna-rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Organické zlúčeniny Informačnoreceptívna-výklad 
Reproduktívna-rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Mikroorganizmy Informačnoreceptívna-výklad 
Reproduktívna-rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Človek a prostredie Informačnoreceptívna-výklad 
Reproduktívna-rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Učebné zdroje 
 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 
 
Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky  

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Ekológia ako vedecká 
disciplína 

Riman, J., Brtek, Ľ., Základy 
ekológie, Bratislava 1995 
Kvasničková, D., Základy 
ekológie, Bratislava, 1991 
Blažek, J., Fabini, J., 
Chémia, Bratislava, 2005 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Fotografie Internet 
Odborný 
časopis 
 

Chémia a ekológia Riman, J., Brtek, Ľ., Základy 
ekológie, Bratislava 1995 
Kvasničková, D., Základy 
ekológie, Bratislava, 1991 
Blažek, J., Fabini, J., 
Chémia, Bratislava, 2005 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Chemické 
tabuľky 

Odborný 
časopis 
 

Organické zlúčeniny Blažek, J., Fabini, J., 
Chémia, Bratislava, 2005 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Chemické 
tabuľky 
Schéma 

Odborný 
časopis 
 

Mikroorganizmy Riman, J., Brtek, Ľ., Základy 
ekológie, Bratislava 1995 
Kvasničková, D., Základy 
ekológie, Bratislava, 1991 
Blažek, J., Fabini, J., 
Chémia, Bratislava, 2005 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Obrázky Odborný 
časopis 
Internet 
 

Človek a prostredie Riman, J., Brtek, Ľ., Základy 
ekológie, Bratislava 1995 
Kvasničková, D., Základy 
ekológie, Bratislava, 1991 
Blažek, J., Fabini, J., 
Chémia, Bratislava, 2005 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Obrázky 
Fotografie 
Schéma 

Odborný 
časopis 
Internet 
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ROČNÍK: PRVÝ 
Rozpis u čiva predmetu:   Ekológia  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 
Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Ekológia ako vedecká 
disciplína 

6  Žiak má: Žiak:   

 
- Význam ekológie v živote 
   človeka 

 
 
 

 
- Podmienky vzniku života 
 
 
 
 
 
 
 
- Ekosystém 
 
 
 
 
 
 
- Biosféra 
 
 
 

 
 

    
 
 
- Rozdiely medzi živými a 
   neživými zložkami  pro – 
   stredia 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
  
 
1 
 
 
 
 
 
  
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

 
Chémia pre SOŠ 

- základy anorganickej 
chémie 

- základy organickej 
chémie 

Fyzika pre SOŠ 
- v živote človeka 

základné fyzikálne 
zákony 

Stavebné materiály 
     -     prírodné zdroje 
Pozemné staviteľstvo 
Prax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- vysvetliť pojem ekológia 
- popísať význam ekológie 
  v živote človeka 
    
 
 
- uviesť jednotlivé okolnosti 
  za akých môže existovať 
  život na určitej planéte 
- popísať podmienky, ktoré 
  z astronomického hľadiska 
  umožnia život vo vesmíre 
 
 
- vysvetliť dôležitosť jed - 
  notlivých zložiek ekosys- 
  tému 
- má vysvetliť súvislosti 
  medzi zložkami ekosys- 
  tému 
 
- charakterizovať biosféru 
- vysvetliť význam rešpek - 
  tovania zákonov biosféry 
  človekom 
 
 
 
 
 
- popísať rozdiely medzi ži-  
  vými a neživými zložkami 
   prostredia 
- uviesť príklady vlastností 
  živých organizmov, ktorý- 
  mi sa odlišujú od neživých 
  zložiek prostredia 

 
- správne vysvetlil pojem 
  ekológia 
- bez problémov popísal 
  význam ekológie 
  v živote človeka 
 
- uviedol jednotlivé okol - 
   nosti za akých môže exis- 
   tovať život 
- vedel popísať podmienky, 
  ktoré z astronomického 
  hľadiska umožnia život vo 
  vesmíre 
 
- vedel vysvetliť dôležitosť 
  jednotlivých zložiek eko - 
  systému 
- správne vysvetlil súvislos- 
  ti medzi jednotlivými zlož- 
  kami ekosystému 
 
- správne charakterizoval 
   biosféru 
- vedel vysvetliť význam 
  rešpektovania zákonov 
  biosféry človekom 
 
 
 
- popísal rozdiely medzi ži-  
  vými a neživými zložkami 
   prostredia 
- vedel uviesť príklady vla -  
  stností živých organizmov,  
  ktorými sa odlišujú od 
  neživých zložiek prostre- 
  dia 

 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 

 
Neštandardizova-ný 
didaktický test 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neštandardizova-ný 
didaktický test 
 
 
 
 

Chémia a ekológia 5  Žiak má: Žiak:   
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- Vzduch a voda 
 
 
 
 
 
- Vplyv priemyslu a poľno - 
   hospodárstva na životné 
   prostredie 
 
 
 
- Spôsob ochrany prírody 
   pred negatívnymi účinka - 
   mi  chemizácie 
 

2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 

- popísať zloženie vzduchu 
  a jeho význam pre   člo – 
  veka 
- vysvetliť obeh vody v prí- 
   rode 
 
- uviesť ako pôsobí priemy- 
   sel a poľnohospodárstvo 
   na čistotu vody 
- vysvetliť vplyv priemyslu 
   na čistotu ovzdušia 
 
- uviesť spôsoby ochrany 
   prírody pred negatívnymi 
   účinkami chemizácie 
                        

- popísal zloženie vzduchu 
  a jeho význam pre   člo – 
  veka 
- správne vysvetlil obeh  
   vody v prírode 
 
- správne uviedol ako pôso- 
   bí priemysel a poľnohosp. 
   na čistotu vody 
- vedel vysvetliť vplyv prie- 
   myslu na čistotu ovzdušia 
 
- správne uviedol spôsoby 
   ochrany prírody pred ne - 
   gatívnymi účinkami che - 
   mizácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 

Organické zlučeniny 11  Žiak má: Žiak:   
 
- Základy organ.chémie 
 
 
 
 
 
 
 
- Prehľad vybraných skupín 
  uhľovodíkov, ich derivá – 
  tov 
 
 
 
 
- Prehľad ďalších organic - 
  kých zlúčenín, ktoré sú 
  významné pre život na  
  zemi, uplatňujú sa v tech. 
   praxi 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
 

 
- vysvetliť základné pojmy 
 
   organ. chémie 
- uviesť čím sa vyznačujú 
   a odlišujú org. látky od 
   anorganických 
 
 
- rozdeliť uhľovodíky podľa 
  druhu uhľovodíkového 
  reťazca 
- vysvetliť pojem a klasifi – 
  káciu derivátov uhľovodí- 
  kov 
 
- charakterizovať prírodné 
  látky v živých organiz – 
  moch 
- popísať negatívne účinky 
  niektorých alkaloidov na 
  ľudský organizmus 
- uviesť organ. látky, ktoré 
  sa uplatňujú v tech.praxi 

 
- správne vysvetlil základné 
    
   pojmy organ.chémie 
- uviedol vlastnosti, ktorými 
   sa vyznačujú a odlišujú 
   organ. látky od anorganic- 
   kych 
 
- správne rozdelil uhľovodí- 
   ky podľa druhu uhľovo – 
   díkového reťazca 
- vedel vysvetliť pojem a  
   klasifikáciu derivátov 
   uhľovodíkov 
 
- správne chrakterizoval 
  prírod.látky v živých orga- 
  nizmoch 
- vedel popísať účinky niek- 
  torých alkaloidov na ľud- 
  ský organizmus 
- správne uviedol organické 
  látky, ktoré sa uplatňujú 
  v tech.praxi 

 
Ústne frontálne  
 
skúšanie 
 
 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
 
Didaktický test 
 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 

Mikroorganizmy 5  Žiak má: Žiak:   
 
- Vírusy, baktérie, prvoky, 
   huby 
 
- Význam mikroorganizmov 
   v živote človeka 
 
 
 

 
2 
 
 
1 
 
 
 
 

  
- charakterizovať vírusy, 
  baktérie, prvoky, huby 
 
- uviesť dôsledky mikroor- 
  ganizmov na život človeka 
- popísať funkciu mikro - 
  organizmov v prírode, 
  v priemysle a v medicíne 

 
- charakterizoval vírusy, 
  baktérie, prvoky, huby 
 
- vedel uviesť  dôsledky 
  mikroorg. na život človeka 
- správne popísal funkciu 
  mikroorg. v prírode, 
  v priemysle a v medicíne 

 
Písomné skúšanie 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 
 

 
Neštandardizova-ný 
didaktický test 
 
Ústne odpovede 
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- Rovnovážny stav v prírode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Medzidruhové vzťahy 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 
- uviesť akými ekologický- 
  mi mechanizmami je za – 
  bezpečený rovnovážny 
  stav v prírode 
 
- uviesť čo je základným 
  predpokladom prežitia 
  rastlín a živočíchov v 
  biosfére 
 
- vysvetliť aký význam ma- 
  jú záporné medzidruhové 
  vzťahy pri stabilizácií  
  systémov 
 

 
- správne uviedol ekolog. 
  mechanizmy, ktoré zabez- 
  pečujú rovnovážny stav  
  v prírode 
 
- vedel uviesť základ. pred- 
  poklady prežitia rastlín a  
  živočíchov v biosfére 
 
 
- vysvetlil aký význam ma- 
  jú záporné medzidruhové 
  vzťahy pri stabilizácií  
  systémov 
 

 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neštandardizova-ný 
didaktický test 
 

Človek a prostredie 6  Žiak má: Žiak:   
 
- Životné prostredie 
 
 
 
 
- Súčasný vplyv človeka na 
  Prostredie 
 
 
 
 
 
 
- Zdroje znečistenia prostre- 
  dia 
 
 
 
- Prostredie a zdravie člove- 
  ka 
 
 
 
 
- Naša chránená príroda 
 
 
 
 
 
 
- Ľudská populácia 

 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 

  
- vysvetliť pojem ŽP 
- popísať dva filozofické 
  prístupy človeka k ŽP 
 
 
- vysvetliť súčasný vplyv  
  človeka na prostredie 
- uviesť využívanie prírod. 
  zdrojov v jednotlivých 
  odvetviach hospodárstva 
 
 
 
- charakterizovať zdroje  
  znečistenia prostredia 
- uviesť lokality znečistenia 
  ŽP na Slovensku 
 
- vysvetliť rozdelenie prí – 
   rodných zdrojov 
- popísať nepriaznivý vplyv 
  prírod.zložiek na zdravie 
  človeka 
 
- vysvetliť ako u nás zabez- 
  pečujeme ochranu prírody 
 
 
- vymenovať národné parky 
 
 
- vysvetliť pojem populácia 
- uviesť demografické javy, 
  ktoré ovplyvňujú zmeny 
  veľkosti ľudskej populá- 

 
- vedel vysvetliť pojem ŽP 
- správne popísal dva filo – 
  zofické prístupy človeka 
  k ŽP 
 
- správne vysvetlil súčasný 
  vplyv človeka na prostre- 
  die 
- vedel uviesť využívanie 
  prírod.zdrojov v jednotli- 
  vých odvetviach hospo- 
  dárstva 
 
- charakterizoval zdroje  
  znečistenia prostredia 
- vedel uviesť lokality 
  znečistenia ŽP v SR 
 
- bez problémov rozdelil 
  prírodné zdroje 
- vedel popísať nepriaznivý 
  vplyv prírod.zložiek na 
  zdravie človeka 
 
- vedel vysvetliť ako u nás 
  zabezpečujeme ochranu 
 
  prírody 
- správne vymenoval národ- 
  né parky 
 
- vysvetlil pojem populácia 
- bez problémov uviedol  
  demografické javy 
 

 
Ústne skúšanie 
 
 
 
 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
 
Didaktický test 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
Didaktický test 
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  cie 
 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritéria 
hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámený až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 
Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 
a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 



 

 351 

Názov predmetu fyzika 
Časový rozsah výu čby 1. ročník: 1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč.  hod. 

2. ročník: 2 hod týždenne, spolu 66 vyuč. hod 
(1 hod teórie +2hod každý druhý týždeň Fyz-cv) 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,   3650 6 staviteľstvo 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“.  

Na vytvorenie predmetu sme integrovali v prvom ročníku 2 obsahové štandardy „Formy a príčiny mechanického 
pohybu“, „Štruktúra a vlastnosti látok“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1 hodinu týždenne v prvom ročníku 
štúdia. V druhom ročníku sme na vytvorenie predmetu sme integrovali 3 obsahové štandardy „Elektrické 
a magnetické javy“, „Štruktúra a vlastnosti látok“ a „Svetlo a žiarenie“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 
hodiny týždenne. Vzhľadom na technické  a personálne zabezpečenie školy je možné jednu hodinu v týždni 
rozdeliť triedu na dve skupiny žiakov. Toto delenie umožňuje zaradenie laboratórnych i teoretických cvičení do 
osnov. 

Predmet fyzika v študijnom odbore stavebníctvo svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, 
rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti 
a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko korešpondujú s odbornými vedomosťami 
a zručnosťami získanými v predmetoch: ekológia, matematika, informatika, stavebná mechanika a staviteľstvo.  

Učivo sa skladá z poznatkov o pojmoch hmotný objekt, hmota, fyzikálne veličiny – sila, práca, energia,  tlak, 
jednotky SI, mechanický pohyb, vnútorná energia sústavy, teplo, teplota, skupenstvá látok, vzájomné premeny 
jednotlivých foriem energie, druhy a príčiny pohybu, vnútorná energia sústavy, teplo, teplota, skupenstvá látok, 
vzájomné premeny jednotlivých foriem energie, silových poliach a vlastnostiach látok, optických javoch a ich 
zákonitostiach. 

Žiaci si musia uvedomiť, že prírodovedné a zvlášť fyzikálne vzdelanie je významnou súčasťou všeobecnej 
vzdelanosti, vedie žiakov k pochopeniu kvantitatívnych a kvalitatívnych vzťahov v prírode, technickej praxi 
i spoločnosti. 
Prírodovedné vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji  cieľavedomého pozorovania prírodných javov, vlastností 
látok a ich premien, samostatného riešenia jednoduchých problémových prírodovedných situácií, hľadaní 
potrebných informácií a alternatívnych ciest vedúcich  k správnemu riešeniu problémov, korigovaniu chýb, názorov 
a konania. 
Predmet učí rozlišovať fyzikálny a chemický model a realitu. Vybavuje žiakov schopnosťou vedieť opísať osvojené 
prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným 
zákonom,  samostatne pracovať s fyzikálnymi vzťahmi a chemickými rovnicami, príslušnými jednotkami, grafmi a 
diagramami, chápať funkčné závislosti a tieto schopnosti uplatniť na riešenie náročnejších úloh.  Slúži ako základ 
pre ich ďalšie vzdelávanie tým, že ich učí aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied -  
v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote. Preto sme pri výbere učiva veľmi citlivo pristupovali už aj 
vzhľadom k jej aplikácii v odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 
Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania fyziky 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. 

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

Nemenej dôležitou časťou  vyučovania podporujúcou empirické poznávanie budú tematicky zamerané exkurzie  na 
výstavy a expozície v múzeách a na experimentálne pracoviská vysokých škôl a SAV. 

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

Výučba bude prebiehať v laboratóriu fyziky.  

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu fyzika v študijnom odbore stavebníctvo je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 
zručností a kompetencií v rozvoji fyzikálnych a chemických vedomostí, formovať prírodovedné a kritické myslenie 
a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, praxi a občianskom 
živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si fyzikálnu a chemickú terminológiu, budú ovládať 
základné matematické operácie. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a  praktických 
zručností, že prírodovedecké  poznanie má význam pre ich osobnostný rast.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

• Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý každému 
porozumel, 

• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
• správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
• podať výklad a popis konkrétneho objektu, javu alebo deja, 
• vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj exaktne a výstižne, 
• osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
• oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov 

a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej 
komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

• rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
• osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
• hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 
• významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej 

výkonnosti, 
• vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a vyhodnocovať 

zistenia a hypotézy, 
• overovať a interpretovať získané údaje, 
• rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
• rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 
• samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
• predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať 

spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
• samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť 

zodpovednosť aj za prácu druhých, 
• vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
• určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
• stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných 

podmienok, 
• plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, 

sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
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• overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
• prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
• predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,  
• prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 

predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

Schopnosti tvorivo riešiť problémy 

• rozpoznávať problémy v priebehu ich prírodovedného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, experimentovanie, matematické prostriedky, 
grafické prostriedky a pod.), 

• hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

• posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 
základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

• korigovať nesprávne riešenia problému, 
• vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 
• vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
• vybrať fyzikálne alebo chemické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy 

alebo situácie, 
• graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení 

úlohy, 

Spôsobilosti  byť demokratickým občanom 

• formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich prírodovedného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

 

Odborné spôsobilosti   
• Požadované vedomosti 

o mať poznatky o fyzikálnych a chemických pojmoch a laboratórnych meraniach a postupoch 
o samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 

• Požadované zru čnosti  
o aplikovať v praxi základné fyzikálne a chemické metódy a postupy  

• Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a sch opnosti        
o žiak sa vyznačuje vizuálnou a priestorovou pamäťou, praktickým a samostatným 

analytickým a logickým  myslením a rozdeľovaním pozornosti. 
 

 

Prvý ro čník:  

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematickéh o celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou  
Práca s internetom 

Formy a príčiny mechanického 
pohybu 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
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Problémová 
Projektová 

Práca s knihou 
Práca s internetom  
Laboratórna práca 
Demonštračný experiment 

Mechanické kmitanie a vlnenie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s internetom 
Demonštračný experiment 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Úvod do predmetu Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992,  
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Tabuľa 
 Systém 
senzorov, 
pracovisko 
Vernier 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Program 
LoggerPro 
 

Časopis Quark 

Formy a príčiny 
mechanického pohybu 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992,  
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa  
Systém 
senzorov, 
pracovisko 
Vernier 
 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Súprava pre 
mechaniku 
Program 
LoggerPro 
 

Prof.RNDr. J. Vachek CSc. 
a kol.: Fyzika pre 1. roč. 
gymnázií, SPN Bratislava 
1983, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 

Mechanické kmitanie 
a vlnenie 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Systém 
senzorov, 
pracovisko 
Vernier 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Program 
LoggerPro 
 
 

Prof.RNDr. J. Pišút CSc. 
a kol.: Fyzika pre 2. roč. 
gymnázií, SPN Bratislava 
2003, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 
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ROČNÍK: PRVÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   FYZIKA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Krit ériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu  4  Žiak má:  Žiak:    

september 

• Predmet, metódy, 
rozdelenie fyziky 

• Laboratórny poriadok, 
bezpečnosť pri práci,  
chyby merania      

• Fyzikálne veličiny a ich 
jednotky     

 

 
 
 

1 
 
 

1 
 
 

2 
 

Stavebná mechanika:  
• jednotky SI 
• dosadzovanie do vzorcov 
 
Matematika: 
• počítanie s mocninami 10 
 
Ročník: prvý 

• Poznať predmet skúmania 
fyziky, rozdelenie fyziky 

• Poznať formu technického 
zápisu laboratórnej práce, vie 
opísať možné chyby pri 
meraní 

• Poznať sústavu SI, definovať 
a uviesť príklady na skalárnu 
a vektorovú fyzikálnu veličinu 

• Poznal predmet skúmania 
fyziky, rozdelenie fyziky 

• Poznal formu technického 
zápisu laboratórnej práce 
Vedel opísať možné chyby 
pri meraní 

• Poznal sústavu SI, správne 
rozlíšil skalárnu a vektorovú 
fyzikálnu veličinu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 
Laboratórna práca 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
Skupinová práca 
Žiacky referát 

Formy a  príčiny 
mechanického pohybu 

20 ENV Žiak má: Žiak: 
  

október 

Kinematika: 

•  relatívnosť pokoja a 
pohybu      

• Dráha hmotného bodu, 
rýchlosť hmotného bodu 

• Rovnomerný priamočiary 
pohyb 

november 

• Nerovnomerný  pohyb 

• Rovnomerný pohyb 
hmotného bodu po 
kružnici 

• Riešenie úloh 

december 

 

6 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

Stavebná mechanika, 
Matematika: 

• premeny jednotiek 
• dosadzovanie do vzorcov 
• Sila 
• Jednotky sily 
• Skladanie síl 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 
Ročník:  prvý 

• Poznať a uviesť príklady na 
relatívnosť pokoja a pohybu 

• Definovať dráhu HB, 
priemernú a okamžitú rýchlosť, 
rovnomerný priamočiary pohyb 

•  Riešiť úlohy na rovnomerný 
priamočiary pohyb 

• Definovať rovnomerný 
zrýchlený pohyb 

• Poznať a vedieť použiť vzťahy 
pre dráhu a zrýchlenie 
rovnomerne zrýchleného 
pohybu 

• Definovať voľný pád, riešiť 
úlohy na voľný pád 

• Definovať základné veličiny 
opisujúce pohyb po kružnici 

• Riešiť príklady na pohybe HM 
po kružnici 

• Poznal a uviedol príklady na 
relatívnosť pokoja a pohybu 

• Definoval dráhu HB, 
priemernú a okamžitú 
rýchlosť, rovnomerný 
priamočiary pohyb 

•  Riešil úlohy na rovnomerný 
priamočiary pohyb 

• Definoval rovnomerný 
zrýchlený pohyb 

• Poznal a vediel použiť 
vzťahy pre dráhu 
a zrýchlenie rovnomerne 
zrýchleného pohybu 

• Definoval voľný pád, riešil 
úlohy na voľný pád 

• Definoval základné veličiny 
opisujúce pohyb po kružnici 

• Riešil príklady o pohybe po 
kružnici 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 
Laboratórna práca 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
Skupinová práca 
Žiacky referát 
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Dynamika:  

• Vzájomné pôsobenie 
telies 

•  Newtonove pohybové 
zákony    

• Riešenie úloh 

• Hybnosť telesa, impulz 
sily.  

január 

 

• Zákon zachovania 
hybnosti 

• Sily pôsobiace pri pohybe 
HB po kružnici 

• Mechanická práca       

február   

      

• Kinetická a potenciálna 
energia, zákon 
zachovania ME 

• Výkon a účinnosť 

• Riešenie úloh 

11 

1 

 

2 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

Stavebná mechanika, 
Matematika: 

• premeny jednotiek 
• dosadzovanie do vzorcov 
• Sila 
• Jednotky sily 
• Skladanie síl 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou, PC, 
interaktívna tabuľa 

 
 
 
Informatika grafický editor 
GeoGebra – riešenie 
vektorového počtu, skladanie 
a rozklad sily 

Stavebná mechanika 
Matematické a grafické riešenia 
statiky v rovine v predmete  
 
 
 
 
 
Ročník:  prvý 

 
• Poznať a správne formulovať 

Newtonove pohybové zákony 
• Definovať pojmy hybnosť 

telesa a impulz sily, dostredivé 
a odstredivé zrýchlenie 

•  Riešiť úlohy na znázornenie 
a rozklad síl 

• Definovať pojmy trenie, trecia 
sila, mechanická práca,  
kinetická a potenciálna 
energia, výkon a účinnosť 

• vedieť zmerať treciu silu pri 
pohybe telesa po naklonenej 
rovine 

• Poznať zákon zachovania ME 
a vedieť identifikovať prípady 
vzájomnej premeny kinetickej 
a potenciálnej energie 

• použiť vzťahy pre výpočet 
účinnosti rôznych zariadení 

 

 
• Poznal a správne formuloval 

Newtonove pohybové 
zákony 

• Definoval pojmy hybnosť 
telesa a impulz sily, 
dostredivé a odstredivé 
zrýchlenie 

•  Riešil úlohy na znázornenie 
a rozklad síl 

• Definoval pojmy trenie, trecia 
sila, mechanická práca,  
kinetická a potenciálna 
energia, výkon a účinnosť 

• Vedel zmerať treciu silu pri 
pohybe telesa po naklonenej 
rovine 

• Poznal zákon zachovania 
ME a vedel identifikovať 
prípady vzájomnej premeny 
kinetickej a potenciálnej 
energie 

• Použil  správne vzťahy pre 
výpočet účinnosti rôznych 
zariadení 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 
Laboratórna práca 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
Skupinová práca 
Žiacky referát 

marec 

Gravita čné pole 

• Gravitačné pole 

• Gravitačné pole, 
gravitačný zákon y 

apríl 

• Keplerove zákony 

 

3 

1 

 

1 

1 

Stavebná mechanika,  
• dosadzovanie do vzorcov 
• Sila 
• Jednotky sily 
• Skladanie síl 
 
Ročník:  prvý 

 
• Poznať a správne formulovať 

Newtonov gravitačný zákon 
• Definovať pojmy gravitačné 

zrýchlenie, gravitačná sila, 
gravitačná konštanta 

• Poznať a správne formulovať 
Keplerove zákony 

• Vysvetliť ich dôsledok pre život 
na Zemi 

 
• Poznal a správne formuloval 

Newtonov gravitačný zákon 
• Definoval pojmy gravitačné 

zrýchlenie, gravitačná sila, 
gravitačná konštanta 

• Poznal a správne formuloval 
Keplerove zákony 

• Vysvetlil ch dôsledok pre 
život na Zemi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
Žiacky referát 

Mechanické kmitanie a 
vlnenie 

9 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 

Kmitavý pohyb 

• Jednoduchý kmitavý 
pohyb 

 

5 

1 

 

Stavebná mechanika, 
Matematika 
• Perióda 
• Frekvencia 
 

 Vysvetliť pojem kmitavý 
pohyb 

 Vysvetliť na príkladoch pojmy 
frekvencia, vlnová dĺžka 
zvuku 

 Opísať  princíp 
matematického kyvadla 

 Vysvetlil pojem kmitavý 
pohyb 

 Vysvetlil na príkladoch 
pojmy frekvencia, vlnová 
dĺžka zvuku 

 Opísal  princíp 
matematického kyvadla 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Laboratórna práca 

Didaktický test 
Projekt 
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• Mechanické vlnenie 

máj 

• Postupné vlnenie  

• Šírenie vlnenia 

• Stojaté vlnenia 

1 

 

1 

1 

1 

 

Ročník: druhý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ekológia 

 Ochrana životného 
prostredia 

 

Ročník: prvý 

 Vysvetliť pojmy vlnenie, 
vlnoplocha 

 Vysvetlil pojmy vlnenie, 
vlnoplocha  

 

Akustika 

• Zdroj zvuku a jeho 
vlastnosti 

jún  

• Infrazvuk a ultrazvuk 

• Ochrana pred škodlivými 
účinkami zvuku  

• Záverečné opakovanie 

 

4 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 Vedieť na príkladoch 
vymenovať druhy zvukov  

 Vedieť rozlíšiť výšku tónov, 
farbu a intenzitu zvuku 

 Riešiť úlohy s využitím 
vedomostí z akustiky 

 Vysvetliť princíp zvukových 
vnemov- fyziologickú akustiku 

 Ovládal zásady ochrany pred 
škodlivými účinkami zvuku 

 Vie na príkladoch 
vymenovať druhy zvukov  

 Vie rozlíšiť výšku tónov, 
farbu a intenzitu zvuku 

 Riešil úlohy s využitím 
vedomostí z akustiky 

 Vysvetlil princíp zvukových 
vnemov- fyziologickú 
akustiku  

 Ovládal zásady ochrany 
pred škodlivými účinkami 
zvuku 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Laboratórna práca 

Didaktický test 
projekt 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete v každom polroku pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky 
v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. 
Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom 
teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho 
hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Druhý ro čník:  
Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Štruktúra a vlastnosti látok Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a inými zdrojmi 
Práca s internetom 
Demonštračný experiment 

Elektrické a magnetické javy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a inými zdrojmi 
Práca s internetom 
Demonštračný experiment 

Svetlo a žiarenie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a inými zdrojmi 
Práca s internetom 
Demonštračný experiment 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Štruktúra a vlastnosti 
látok 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. 
a kol.: Fyzika pre technické 
odbory SOŠ, SPN  Bratislava,  
1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka 
úloh z fyziky pre SOŠ a študijné 
odbory SOU, SPN  Bratislava, 
1988 
Elementary Science with 
Vernier 
Middle School Science with 
Vernier:-preklad RNDr. 
Spišák  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC Systém 
senzorov, 
pracovisko 
Vernier 
 Interaktívna 
Tabuľa 
 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Súprava pre 
mechaniku 
Laboratórium 
Vernier 
Program 
LoggerPro 
 

Prof. RNDr. J. Vachek, a kol.: 
Fyzika pre 1. roč. gymnázií, SPN 
Bratislava 2001, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 
 
http://www.vernier.com/cmat 

https://sites.google.com/site/ 
spsstavebnaageodeticka/home/ 

Elektrické 
a magnetické javy 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. 
a kol.: Fyzika pre technické 
odbory SOŠ, SPN  Bratislava,  
1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka 
úloh z fyziky pre SOŠ a študijné 
odbory SOU, SPN  Bratislava, 
1988 
Elementary Science with 
Vernier 
Middle School Science with 
Vernier:-preklad RNDr. 
Spišák  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Systém 
senzorov, 
pracovisko 
Vernier 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Súprava pre 
elektrotechniku 
Laboratórium 
Vernier 
Program 
LoggerPro 
 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. 
a kol.: Fyzika pre 2. roč. gymnázií- 
Elektrické pole, elektrický prúd, 
SPN Bratislava 2002, 
doc. RNDr. V. Koubek, CSc., doc, 
RNDr. O. Lepil, CSc.: Fyzika pre 3. 
ročník gymnázií 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 
http://www.vernier.com/cmat/ 
https://sites.google.com/site/ 
spsstavebnaageodeticka/home 

Svetlo a žiarenie Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. 
a kol.: Fyzika pre technické 
odbory SOŠ, SPN  Bratislava,  
1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka 
úloh z fyziky pre SOŠ a študijné 
odbory SOU, SPN  Bratislava, 
1988 
Elementary Science with 
Vernier 
Middle School Science with 
Vernier:-preklad RNDr. 
Spišák  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Systém 
senzorov, 
pracovisko 
Vernier 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Súprava pre 
optiku 
Laboratórium 
Vernier 
Program 
LoggerPro 
 

Prof.RNDr. J. Pišút CSc. a kol.: 
Fyzika pre 4. roč. gymnázií, SPN 
Bratislava 2003, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 
http://www.vernier.com/cmat/ 
https://sites.google.com/site/ 
spsstavebnaageodeticka/home 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   FYZIKA 1 hodin a týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Štruktúra a  vlastnosti 
látok 

 8   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

september 

 Mechanika tuhého telesa 

• Moment sily vzhľadom na 
os otáčania 

• Ťažisko telesa, 
rovnovážne polohy 

• Moment zotrvačnosti 

• Skladanie síl 

• Rozklad sily 

 

3 

1 

 

  

1 

  

1 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

• Informatik a grafický 
editor GeoGebra – riešenie 
vektorového počtu, 
skladanie a rozklad sily 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• Vysvetliť na príkladoch 
moment sily vzhľadom na os 
otáčania 

• Opísať určenie ťažiska telesa, 
rovnovážne polohy 

• Poznať význam pojmu 
moment zotrvačnosti  

• Vysvetliť princíp skladania síl 
a rozkladania síl 

• Správne vysvetlil na 
príkladoch moment sily 
vzhľadom na os otáčania 

• Opísal ako určíme ťažisko 
rôznych predmetov, aké 
rovnovážne polohy poznáme 

• Poznal význam pojmu: 
moment zotrvačnosti 

• Vysvetlil princíp skladania síl 
graficky aj matematicky 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

 

október 

 Mechanika tekutín 

• Pascalov zákon 

• Archimedov zákon 

• Riešenie úloh 

 

 

3 

1 

1 

1 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• Vysloviť Pascalov zákon, 
poznať jeho konkrétne 
aplikácie 

• Vysloviť Archimedov zákon, 
poznať jeho konkrétne 
aplikácie 

• Vyriešiť fyzikálne úlohy 
s využitím Pascalovho alebo 
Archimedovho zákona 

• Vyslovil Pascalov zákon, 
poznal jeho konkrétne 
aplikácie 

• Vyslovil Archimedov zákon, 
poznal jeho konkrétne 
aplikácie 

• Vyriešil fyzikálne úlohy 
s využitím Pascalovho alebo 
Archimedovho zákona 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 

projekt 
 

 Molekulová fyzika a 
termodynamika 

• Kinetická teória látok 

• Zmeny vnútornej energie 

november 

 

 

2 

1 

1 

 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• Vysloviť a vysvetliť kinetickú 
teóriu látok 

• Vymenovať a opísať zmeny 
vnútornej energie telesa 
 

• Vyslovil a vysvetlil kinetickú 
teóriu látok 

• Vymenoval a opísal zmeny 
vnútornej energie telesa 

  

Písomné skúšanie 
Ústne skúšanie 

Projekt 

Didaktický test 
 

Elektrické a  magnetické 
javy 

18 ENV žiak má:  žiak   
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 Elektrické pole 

• Coulombov zákon 

• Práca v el. poli 
Potenciál 

• Kapacita kondenzátora 

• Spájanie kondenzátorov 

3 

1 

1 

 

1 

 

 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• Používať pojmy el. potenciál, 
práca síl el. poľa 

• Vysvetliť pojem el. napätie 
• Vypočítať kapacitu 

kondenzátora., výslednú 
kapacitu v obvode. 

• Používal pojmy el. potenciál, 
práca síl el. poľa 

• Vysvetlil pojem el. napätie 
• Vypočítal kapacitu 

kondenzátora., výslednú 
kapacitu v obvode. 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Elektrický prúd 

• Elektrický prúd 

december 

• El. odpor vodiča  
Ohmov zákon 
spájanie rezistorov 
El. zdroj napätia 

január 

 

• Pojem polovodiča 
Vlastné a nevlastné 
polovodiče  

 Magnetické pole 

• Magnetické pole 

• Silové pôsobenie MP na 
vodič s prúdom 
Magnetická indukcia 

 

5 

1 

  

1 
1 

1 

  

 

 

1 

 
10 

1 
 

1 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• vedieť vysvetliť elektrický prúd 
ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• opísať fyzikálny princíp el. 
zdroja 

• vedieť vysvetliť elektrický 
odpor ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• vysloviť a vedieť použiť ohmov 
zákon pri riešení úloh 

• overiť platnosť ohmovho 
zákona experimentom 

• vedieť charakterizovať 
vlastnosti PN prechodu, 
rozlíšiť vlastné a nevlastné 
polovodiče 

• vysvetliť diódový jav 
• overiť vlastnosti PN prechodu 

experimentom 
• zostrojiť V-A charakteristiku 

polovodičovej diódy na 
základe vlastných meraní 

• vedel vysvetliť elektrický prúd 
ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• opísal fyzikálny princíp el. 
zdroja 

• vediel vysvetliť elektrický 
odpor ako jav aj ako 
fyzikálnu veličinu 

• vyslovil a vediel použiť 
ohmov zákon pri riešení úloh 

• overil platnosť ohmovho 
zákona experimentom 

• vediel charakterizovať 
vlastnosti PN prechodu, 
rozlíšiť vlastné a nevlastné 
polovodiče 

• vysvetlil diódový jav 
• overil vlastnosti PN prechodu 

experimentom 
• zostrojil V-A charakteristiku 

polovodičovej diódy na 
základe vlastných meraní 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Laboratórna práca 

Didaktický test 

projekt 

február 

• Ampérove pravidlo 
a Flemingovo pravidlo 

• Elektromagnetická 
indukcia 

• Vlastná indukcia cievky 

• Vznik striedavého napätia 

• Jednoduché obvody 
striedavého prúdu 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• Vedieť vysvetliť pojem 
magnetické pole a opísať jeho 
vlastnosti 

• Zadefinovať magnetické 
indukčné čiary a zaznačiť ich 
v okolí permanentného 
magnetu, vodiča s prúdom, 
cievky 

• Vysvetliť silové pôsobenie MP 
na vodič s prúdom, zaviesť 
magnetickú indukciu, vysloviť 
Flemingovo pravidlo ľavej ruky 

• Opísať vzájomné silové 
pôsobenie vodičov s prúdom 

• Vysvetliť pohyb závitu 
s prúdom v magnetickom poli 

• Vedel vysvetliť pojem 
magnetické pole a opísať 
jeho vlastnosti 

• Zadefinoval magnetické 
indukčné čiary a zaznačiť ich 
v okolí permanentného 
magnetu, vodiča s prúdom, 
cievky 

• Vysvetlilť silové pôsobenie 
MP na vodič s prúdom, 
zaviedol magnetickú 
indukciu, vyslovil Flemingovo 
pravidlo ľavej ruky 

• Opísal vzájomné silové 
pôsobenie vodičov s prúdom 

• Vysvetlil pohyb závitu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Didaktický test 

projekt 
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s prúdom v magnetickom poli  

marec   

• Generátory 

• Elektromotory 

• Vedenie el. prúdu v 
plynoch  a kvapalinách 

 

 

 

 

 

 

apríl 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 
Stavebné stroje:  
• elektromotory 

Ročník:  druhý, tretí 

• Vysvetliť princíp 
elektromagnetickej indukcie 

• Zaviesť magnetický indukčný 
tok 

• Vysvetliť princíp vlastnej 
indukcie 

• Pokusom overiť vlastnú 
indukciu 

• Vysvetliť vznik striedavého 
napätia a prúdu 

• Opísať jednoduché obvody 
striedavého prúdu 

• Poznať  princíp výroby 
elektrickej energie a ochrany 
živ. Prostredia 

• Aplikovať poznatky o elmag. 
indukcii pri princípe činnosti el. 
strojov 

• Pokusom overiť poznatky 
o činnosti el. strojov 

• Vysvetlil princíp 
elektromagnetickej indukcie 

• Zaviedol magnetický 
indukčný tok 

• Vysvetlil princíp vlastnej 
indukcie 

• Pokusom overil vlastnú 
indukciu 

• Vysvetlil vznik striedavého 
napätia a prúdu 

• Opísal jednoduché obvody 
striedavého prúdu 

• Poznal  princíp výroby 
elektrickej energie a ochrany 
živ. Prostredia 

• Aplikoval poznatky o elmag. 
indukcii pri princípe činnosti 
el. strojov 

• Pokusom overiť poznatky 
o činnosti el. strojov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Laboratórna práca 

Didaktický test 

projekt 

Svetlo a žiarenie  8 ENV žiak má:  žiak   

 Vlnová optika 

• Svetlo ako 
elektromagnetické 
žiarenie 
Frekvencia svetla, vlnová 
dĺžka svetla 
Svetelné spektrum 

• Interferencia svetla 
Polarizácia svetla 

• Odraz  a lom svetla 

•  

4 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 
 

• Informatika  grafický 
editor GeoGebra – 

• Matematika 
• Riešenie príkladov 

goniometrické fnkcie 

• Vysvetliť pojem svetlo ako 
elektromagnetické žiarenie 

• Vysvetliť na príkladoch pojmy 
frekvencia, vlnová dĺžka svetla 

• Opísať svetelné spektrum 
• Vysvetliť interferenciu svetla, 

ohyb a lom, polarizácia svetla 
 

• Vysvetlil pojem svetlo ako 
elektromagnetické žiarenie 

• Vysvetlil na príkladoch pojmy 
frekvencia, vlnová dĺžka 
svetla 

• Opísal svetelné spektrum 
• Vysvetlil interferenciu svetla, 

ohyb a lom, polarizácia 
svetla 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Laboratórna práca 

Didaktický test 
Projekt 
 

máj 

 Geometrická optika 

• Jednoduché optické 
prístroje 

• oko 

jún 

• Prezentácia projektov  

• opakovanie 

 

 
 

4 
 

1 
 

1 
 
 

1 
1 

Geodézia:  

• Optické prístroje 

• Ukázať na príklade základné 
princípy geometrického 
zobrazovania 

• Vedieť odvodiť zobrazovaciu 
rovnicu zrkadla 

• Vedieť odvodiť zobrazovaciu 
rovnicu zrkadla 

• Riešiť úlohy s využitím 
vedomostí z optiky 

• Vysvetliť princíp zobrazovania 
jednoduchými optickými 
prístrojmi 

• Ukázal na príklade základné 
princípy geometrického 
zobrazovania 

• Vedel odvodiť zobrazovaciu 
rovnicu zrkadla 

• Vedel odvodiť zobrazovaciu 
rovnicu zrkadla 

• Riešil úlohy s využitím 
vedomostí z optiky 

• Vysvetlil princíp 
zobrazovania jednoduchými 
optickými prístrojmi 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Laboratórna práca 

Didaktický test 
projekt 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   FYZIKA-CV 2 hodiny raz za 2 týždne, spolu 33 vyučovacích 
hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Krité riá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Štruktúra a  vlastnosti 
látok 

   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

september 

 Mechanika tuhého telesa 

• Laboratórny poriadok 
Chyby merania 

• Laboratórna práca Ťažisko 
telesa, hľadanie 
rovnovážnej polohy telies 
Skladanie síl Rozklad sily 

 

 

2 

 

2 

 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

• Informatik a grafický 
editor GeoGebra – riešenie 
vektorového počtu, 
skladanie a rozklad sily 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• Poznať bezpečnostné predpisy 
a laboratórny. poriadok a 
dodržiavať ich. 

• Opísať určenie ťažiska telesa, 
rovnovážne polohy 

• Vysvetliť princíp skladania síl 
a rozkladania síl 

• Pozná bezpečnostné 
predpisy a laboratórny. 
poriadok a dodržiava ich. 

• Správne vysvetlil na 
príkladoch moment sily 
vzhľadom na os otáčania 

• Opísal ako určíme ťažisko 
rôznych predmetov, aké 
rovnovážne polohy poznáme 

• Vysvetlil princíp skladania síl 
graficky aj matematicky 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 

 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 

 

október 

 Molekulová fyzika a 
termodynamika 

• Laboratórna práca  
Teplo, teplota 
Kalorimetrická 
rovnica(pracovný zošit 
termodynamika) 

 

 

 

 

2 

 

Informatika  
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s počítačom 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• Naštudovať pracovný zošit, 
zostaviť popísané meranie , 
odmerať veličiny, výsledky 
zhodnotiť Vysloviť a vysvetliť 
kinetickú teóriu látok 

• Používať pojmy teplo a teplota, 
vysvetliť spôsoby ich merania 

• Vysloviť a vysvetliť 
kalorimetrickú rovnicu 

• Naštudoval pracovný zošit, 
zostavil popísané meranie , 
odmeral veličiny, výsledky 
zhodnotilVyslovil a vysvetlil 
kinetickú teóriu látok 

• Používal pojmy teplo 
a teplota, vysvetliť spôsoby 
ich merania 

Vyslovil a vysvetlil  kalorimetrickú 
rovnicu 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 
Podľa pracovného 
zošita 
termodynamika 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 
 

Elektrické a  magnetické 
javy 

  ENV žiak má:  žiak   
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 elektrické pole 

• Laboratórna práca 
Elektrický náboj a jeho 
vlastnosti Pracovný zošit 
elektrostatika 

november 

• Elektrostatické pole- rieš. 
Úloh, teoretické cvičenie 

• Meracie prístroje na 
meranie e napätia a prúdu 

 

2 

 

 
 
 
2 

 

2 

Informatika  
Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s počítačom, Vernier 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• Poznať a pokusom overiť 
vlastnosti el. náboja 

• Vedieť graficky znázorniť el. 
pole v okolí bodových nábojov, 
vedieť vypočítať veľkosť el. 
sily, ktorá medzi nimi pôsobí 
a určiť jej smer 

• Používať pojmy el. potenciál, 
práca síl el. poľa 

• Vysvetliť pojem el. napätie 
• Vypočítať kapacitu 

kondenzátora., výslednú 
kapacitu v obvode. 

• Poznal bezpečnostné 
predpisy a lab. poriadok a 
dodržiava ich. 

• Poznal a pokusom overil 
vlastnosti el. náboja 

• Vedel graficky znázorniť el. 
pole v okolí bodových 
nábojov, vedel vypočítať 
veľkosť el. sily, ktorá medzi 
nimi pôsobí a určiť jej smer 

• Používal pojmy el. potenciál, 
práca síl el. poľa 

• Vysvetlil pojem el. napätie 
• Vypočítal kapacitu 

kondenzátora., výslednú 
kapacitu v obvode. 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 

Riešenie príkladov 
samostatne a na 
počítač 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 
a výsledkov 
príkladov  
www.priklady.eu 
 

december 

• Meranie el. napätia 
a prúdu v uzavretom 
elektrickom obvode 
Meranie charakteristiky 
rezistora 
Vyhodnotenie merania 

január 

• 1.  a2.Kirchhoffov zákov 
Teoretické cvičenie 

• Meranie voltampérovej 
charakteristiky 
polovodičovej diódy 
 Vyhodnotenie merania  

február 

• Magnetická indukcia 
Magnetické vlastnosti 
látok 
Laboratórna práca – PZ 
magnetické pole 

 

 
2 

 

  

 
2 

 

 
2 

 

 

2 

 

Informatika  
Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s PC, Vernier 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• vedieť vysvetliť elektrický prúd 
ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• opísať fyzikálny princíp el. 
zdroja 

• vedieť vysvetliť elektrický 
odpor ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• vysloviť a vedieť použiť ohmov 
zákon pri riešení úloh 

• overiť platnosť ohmovho 
zákona experimentom 

 
 
• vedieť charakterizovať 

vlastnosti PN prechodu, rozlíšiť 
vlastné a nevlastné polovodiče 

• vysvetliť diódový jav 
• overiť vlastnosti PN prechodu 

experimentom 
• zostrojiť V-A charakteristiku 

polovodičovej diódy na základe 
vlastných meraní  

• Vedieť vysvetliť pojem 
magnetické pole a opísať jeho 
vlastnosti 

• Zadefinovať magnetické 
indukčné čiary a zaznačiť ich 
v okolí permanentného 
magnetu, vodiča s prúdom, 
cievky 

• Vysvetliť silové pôsobenie MP 
na vodič s prúdom, zaviesť 
magnetickú indukciu, vysloviť 
Flemingovo pravidlo ľavej ruky 

• vedel vysvetliť elektrický prúd 
ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• opísal fyzikálny princíp el. 
zdroja 

• vediel vysvetliť elektrický 
odpor ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• vyslovil a vediel použiť 
ohmov zákon pri riešení úloh 

• overil platnosť ohmovho 
zákona experimentom 

 
 
• vediel charakterizovať 

vlastnosti PN prechodu, 
rozlíšiť vlastné a nevlastné 
polovodiče 

• vysvetlil diódový jav 
• overil vlastnosti PN prechodu 

experimentom 
• zostrojil V-A charakteristiku 

polovodičovej diódy na 
základe vlastných meraní 

• Vedel vysvetliť pojem 
magnetické pole a opísať 
jeho vlastnosti 

• Zadefinoval magnetické 
indukčné čiary a zaznačiť ich 
v okolí permanentného 
magnetu, vodiča s prúdom, 
cievky 

• Vysvetlilť silové pôsobenie 
MP na vodič s prúdom, 
zaviedol magnetickú 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 

Riešenie príkladov 
samostatne a na 
počítač 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 
a výsledkov 
príkladov  
www.priklady.eu 
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indukciu, vyslovil Flemingovo 
pravidlo ľavej ruky 

• Laboratórna práca 
Elektromagnetická 
indukcia 
Pokusy na 
elektromagnetickú 
indukciu  
PZ magnetické pole  

Marec 

• Laboratórna práca 
Jednoduché obvody 
striedavého prúdu 
Meranie na 
transformátoroch  

 

2 

  

  

 

 

2 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou a PC 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• Opísať vzájomné silové 
pôsobenie vodičov s prúdom 

• Vysvetliť pohyb závitu 
s prúdom v magnetickom poli 

• Vysvetliť princíp 
elektromagnetickej indukcie 

• Zaviesť magnetický indukčný 
tok 

• Vysvetliť princíp vlastnej 
indukcie 

• Pokusom overiť vlastnú 
indukciu 

• Vysvetliť vznik striedavého 
napätia a prúdu 

• Opísať jednoduché obvody 
striedavého prúdu 

• Poznať  princíp výroby 
elektrickej energie a ochrany 
živ. Prostredia 

• Aplikovať poznatky o elmag. 
indukcii pri princípe činnosti el. 
strojov 

• Pokusom overiť poznatky 
o činnosti el. strojov 

• Opísal vzájomné silové 
pôsobenie vodičov s prúdom 

• Vysvetlil pohyb závitu 
s prúdom v magnetickom poli  

• elektromagnetickej indukcie 
• Zaviedol magnetický 

indukčný tok 
• Vysvetlil princíp vlastnej 

indukcie 
• Pokusom overil vlastnú 

indukciu 
• Vysvetlil vznik striedavého 

napätia a prúdu 
• Opísal jednoduché obvody 

striedavého prúdu 
• Poznal  princíp výroby 

elektrickej energie a ochrany 
živ. Prostredia 

• Vysvetlil princíp  
• Aplikoval poznatky o elmag. 

indukcii pri princípe činnosti 
el. strojov 

• Pokusom overiť poznatky 
o činnosti el. strojov 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 

Riešenie príkladov 
samostatne a na 
počítač 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 
a výsledkov 
príkladov  
www.priklady.eu 
 

• Laboratórna práca 
Elektrický prúd 
v kvapalinách  PZ 
elektrické pole 

apríl 

• Laboratórna práca 
riešenie príkladov- 
teoretické cvičenie 

 

  

2 

 

  

2 

 

 

Stavebná mechanika, Chémia 
Informatika  Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s PC  
Vernier, program Logger 
Pro 

Ročník:  druhý, tretí 

• Pokusom overiť poznatky 
o vodivosti kvapalín v závislosti 
od koncentrácie prímesí 

• Vedieť vyriešiť príklady z 
opakovamie tematického celku 
elektrické a magnetické pole  

• Pokusom overil poznatky 
o vodivosti kvapalín 
v závislosti od koncentrácie 
prímesí  

• Vedel vyriešiť príklady z 
opakovamie tematického 
celku elektrické a magnetické 
pole 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 

Riešenie príkladov 
samostatne a na 
počítač 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 
a výsledkov 
príkladov  
www.priklady.eu 
 

Svetlo a žiarenie  14  žiak má:  žiak   

 Vlnová optika 
  
 

• Informatika grafický 
editor GeoGebra – 

• Ukázať na príklade základné 
princípy geometrického 

• Ukázal na príklade základné 
princípy geometrického Vypracovanie 

zadania 
Obhajoba  
výsledkov 
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• Laboratórna práca -       
optická lavica systému 
Vernier  
Odraz  a lom svetla 

máj 

• Základné princípy 
geometrického 
zobrazovania 
Zobrazovacia rovnica 
zrkadla   

2 
 
 
  
 
2 
 
  
 

• Matematika 
 

Riešenie príkladov 

• Geodézia:  

• Optické prístroje 
goniometrické fnkcie 

zobrazovania 
• Vedieť odvodiť zobrazovaciu 

rovnicu zrkadla 
• Vedieť odvodiť zobrazovaciu 

rovnicu zrkadla 
• Riešiť úlohy s využitím 

vedomostí z optiky 
• Vysvetliť princíp zobrazovania 

jednoduchými optickými 
prístrojmi 

zobrazovania 
• Vedel odvodiť zobrazovaciu 

rovnicu zrkadla 
• Vedel odvodiť zobrazovaciu 

rovnicu zrkadla 
• Riešil úlohy s využitím 

vedomostí z optiky 
• Vysvetlil princíp 

zobrazovania jednoduchými 
optickými prístrojmi 

laboratórnej práce 

Riešenie príkladov 
samostatne a na 
počítač 

laboratórnej práce 
a výsledkov 
príkladov  
www.priklady.eu 
 

 Optická lavica 
Zobrazovacia rovnica   
šošovky  

 jún 

• Laboratórna práca PZ 
Dynamika  

 
 

2 
 
 
 

2 

• Geodézia:  

• Optické prístroje 
goniometrické fnkcie 
 

• Informatika 

• Riešiť úlohy s využitím 
vedomostí z optiky 

• Vysvetliť princíp zobrazovania 
jednoduchými optickými 
prístrojmi 

• Riešiť úlohy z dynamiky, 
Newtonove pohybové zákony 

• Riešil úlohy s využitím 
vedomostí z optiky 

• Vysvetlil princíp 
zobrazovania jednoduchými 
optickými prístrojmi  

• Riešil úlohy z dynamiky, 
Newtonove pohybové zákony 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 

Riešenie príkladov 
samostatne a na 
počítač 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 
a výsledkov 
príkladov  
www.priklady.eu 
 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete v každom polroku pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť 
súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test 
opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú 
významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
Hodiny teórie sú doplnené cvičeniami z fyziky,  hodnotenie cvičení je súčasťou hodnotenia celého predmetu, hodnotí sa aktivita na cvičení, samostatnosť pri vypracovaní 
laboratórnej práce a schopnosť obhájiť výsledky . Súčasťou  hodnotenia sú aj samostatne vypracovávné projekty na aktuálne témy z fyzikyy 
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Názov predmetu fyzika 
Časový ro zsah výu čby 1. ročník: 1 hod. týždenne, spolu 33 vyuč. hodín 

2. ročník: 2 hod. týždenne, spolu 66 vyuč. hodín 

Ročník  prvý 
druhý 

Kód a  názov študijného odboru  3692 M geodézia kartografia a kataster 
3692 6 geodézia kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“.  

Na vytvorenie predmetu sme integrovali v prvom ročníku 2 obsahové štandardy „Formy a príčiny mechanického 
pohybu“ a  „Svetlo a žiarenie“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1 hodinu týždenne v prvom ročníku štúdia. 
V druhom ročníku sme na vytvorenie predmetu integrovali 3 obsahové štandardy „Elektrické a magnetické javy“, 
„Štruktúra a vlastnosti látok“ a „Formy a príčiny mechanického pohybu“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 
hodiny týždenne. Vzhľadom na technické  a personálne zabezpečenie školy je možné jednu hodinu v týždni 
rozdeliť triedu na dve skupiny žiakov. Toto delenie umožňuje zaradenie laboratórnych i teoretických cvičení do 
osnov. 

Predmet fyzika v študijnom odbore geodézia kartografia a kataster svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej 
školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). 
Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko korešpondujú s odbornými 
vedomosťami a zručnosťami získanými v predmetoch: ekológia, matematika, informatika, stavebná mechanika a 
staviteľstvo.  

Učivo sa skladá z poznatkov o pojmoch hmotný objekt, hmota, fyzikálne veličiny – sila, práca, energia,  tlak, 
jednotky SI, mechanický pohyb, vnútorná energia sústavy, teplo, teplota, skupenstvá látok, vzájomné premeny 
jednotlivých foriem energie, druhy a príčiny pohybu, vnútorná energia sústavy, teplo, teplota, skupenstvá látok, 
vzájomné premeny jednotlivých foriem energie, silových poliach a vlastnostiach látok, optických javoch a ich 
zákonitostiach. 

Žiaci si musia uvedomiť, že prírodovedné a zvlášť fyzikálne vzdelanie je významnou súčasťou všeobecnej 
vzdelanosti, vedie žiakov k pochopeniu kvantitatívnych a kvalitatívnych vzťahov v prírode, technickej praxi 
i spoločnosti. 
Prírodovedné vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji  cieľavedomého pozorovania prírodných javov, vlastností 
látok a ich premien, samostatného riešenia jednoduchých problémových prírodovedných situácií, hľadaní 
potrebných informácií a alternatívnych ciest vedúcich  k správnemu riešeniu problémov, korigovaniu chýb, názorov 
a konania. 
Predmet učí rozlišovať fyzikálny a chemický model a realitu. Vybavuje žiakov schopnosťou vedieť opísať osvojené 
prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným 
zákonom,  samostatne pracovať s fyzikálnymi vzťahmi a chemickými rovnicami, príslušnými jednotkami, grafmi a 
diagramami, chápať funkčné závislosti a tieto schopnosti uplatniť na riešenie náročnejších úloh.  Slúži ako základ 
pre ich ďalšie vzdelávanie tým, že ich učí aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied -  
v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote. Preto sme pri výbere učiva veľmi citlivo pristupovali už aj 
vzhľadom k jej aplikácii v odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 
Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania fyzika 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. 

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

Nemenej dôležitou časťou  vyučovania podporujúcou empirické poznávanie budú tematicky zamerané exkurzie  na 
výstavy a expozície v múzeách a na experimentálne pracoviská vysokých škôl a SAV. 

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

Výučba bude prebiehať v laboratóriu fyziky.  

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu fyzika v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster je poskytnúť žiakom  
súbor vedomostí, zručností a kompetencií v rozvoji fyzikálnych a chemických vedomostí, formovať prírodovedné 
a kritické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, praxi 
a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si fyzikálnu a chemickú terminológiu, 
budú ovládať základné matematické operácie. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov 
a  praktických zručností, že prírodovedecké  poznanie má význam pre ich osobnostný rast.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
 podať výklad a popis konkrétneho objektu, javu alebo deja, 
 vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj exaktne a výstižne, 
 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
 oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov 

a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej 
komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 
 významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej 

výkonnosti, 
 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a vyhodnocovať 

zistenia a hypotézy, 
 overovať a interpretovať získané údaje, 
 rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 
 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať 

spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť 

zodpovednosť aj za prácu druhých, 
 vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
 určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných 

podmienok, 
 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, 

sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
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 prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,  
 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 

predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

Schopnosti tvorivo riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich prírodovedného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, experimentovanie, 
matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 
základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 - vybrať fyzikálne alebo chemické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej 

úlohy alebo situácie, 
 - graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení 

úlohy, 

Spôsobilosti  byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich prírodovedného vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

Odborné spôsobilosti   

a. Požadované vedomosti 
 mať poznatky o fyzikálnych a chemických pojmoch a laboratórnych meraniach a postupoch 
 samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 

b. Požadované zru čnosti 
 aplikovať v praxi základné fyzikálne a chemické metódy a postupy  

c. Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti        

žiak sa vyzna čuje vizuálnou a priestorovou pamä ťou, praktickým a samostatným analytickým a logickým   
myslením a rozde ľovaním pozornosti.   

 

 

Prvý ro čník: 
Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s internetom 

Svetlo a žiarenie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a inými zdrojmi 
Demonštračný experiment 
Práca s internetom 
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Formy a príčiny mechanického 
pohybu 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Laboratórna práca 
Demonštračný experiment 
Práca s internetom 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod do predmetu Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992,  
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Tabuľa 
 Systém 
senzorov, 
pracovisko 
Vernier 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Laboratórium 
Vernier 

Časopis Quark 

Svetlo a žiarenie Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Systém 
senzorov, 
pracovisko 
Vernier 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Súprava pre 
optiku 
Laboratórium 
Vernier 

Prof.RNDr. J. Pišút 
CSc. a kol.: Fyzika 
pre 4. roč. gymnázií, 
SPN Bratislava 
2003, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 

Formy a príčiny 
mechanického pohybu 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992,  
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Systém 
senzorov, 
pracovisko 
Vernier 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Súprava pre 
mechaniku 
Laboratórium 
Vernier 

Prof.RNDr. J. 
Vachek CSc. a kol.: 
Fyzika pre 1. roč. 
gymnázií, SPN 
Bratislava 1983, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 

Dynamika Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992,  
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Systém 
senzorov, 
pracovisko 
Vernier 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Súprava pre 
mechaniku 
Laboratórium 
Vernier 

Prof.RNDr. J. 
Vachek CSc. a kol.: 
Fyzika pre 1. roč. 
gymnázií, SPN 
Bratislava 1983, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 
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ROČNÍK: PRVÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU FYZIKA  

 
1 hodina týždenne, spolu 33 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmeto vé 
vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia  

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu, matematická 
terminológia a symbolika 

4 
  

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

september 

• Úvodná hodina    
Predmet, metódy, rozdelenie fyziky  

• Laboratórny poriadok, bezpečnosť pri 
práci  

• Fyzikálne veličiny a ich jednotky 

• Sústava SI, skalár, vektor 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Náuka o teréne 

 premeny jednotiek 

 dosadzovanie do 
vzorcov 

Ročník:  prvý 

 Poznať predmet 
skúmania fyziky, 
rozdelenie fyziky 

 Poznať formu 
technického zápisu 
laboratórnej práce 

 Poznať sústavu SI, 
definovať a uviesť 
príklady na skalárnu 
a vektorovú fyzikálnu 
veličinu  

 Poznal predmet skúmania 
fyziky, rozdelenie fyziky 

 Poznal formu technického 
zápisu laboratórnej práce 

 Poznal sústavu SI, 
definoval a uviedol príklady 
na skalárnu a vektorovú 
fyzikálnu veličinu 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Laboratórna 
práca  

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Skupinová práca 

Svetlo a žiarenie  13 ENV žiak má:  žiak 
  

október 

Geometrická optika 

• Základné princípy geometrického 
zobrazovania zrkadlami 

• Základné princípy geometrického 
zobrazovania šošovkami 

• Zobrazovacia rovnica 

• Riešenie úloh 

november 

• Optické prístroje 

 

8 

2 

 

2 

1 

2 
 

 

1 

 

Geodézia  

 Geometrické 
zobrazovanie 

 Optické prístroje 

 

Ročník: prvý 

 Ukázať na príklade 
základné princípy 
geometrického 
zobrazovania 

 Vedieť odvodiť 
zobrazovaciu rovnicu 
zrkadla 

 Vedieť odvodiť 
zobrazovaciu rovnicu 
zrkadla 

 Riešiť úlohy s využitím 
vedomostí z optiky 

 Vysvetliť princíp 
zobrazovania 
jednoduchými 
optickými prístrojmi 

 Ukázal na príklade 
základné princípy 
geometrického 
zobrazovania 

 Vedel odvodiť zobrazovaciu 
rovnicu zrkadla 

 Vedel odvodiť zobrazovaciu 
rovnicu zrkadla 

 Riešil úlohy s využitím 
vedomostí z optiky 

 Vysvetlil princíp 
zobrazovania 
jednoduchými optickými 
prístrojmi 

  

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Vlnová optika 

• Spektrum  
elektromagnetického žiarenia 

• Svetlo ako  
elektromagnetické žiarenie 

5 

1 

1 

  Vysvetliť pojem svetlo 
ako elektromagnetické 
žiarenie 

 Vysvetliť na príkladoch 
pojmy frekvencia, 
vlnová dĺžka svetla 

 Opísať svetelné 

 Vysvetlil pojem svetlo ako 
elektromagnetické žiarenie 

 Vysvetlil na príkladoch 
pojmy frekvencia, vlnová 
dĺžka svetla 

 Opísal svetelné spektrum 
 Vysvetlil interferenciu 
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december 

• Frekvencia a vlnová dĺžka svetla 

• Optické javy  
na rozhraní dvoch prostredí 

 

 

1 

2 

 

 

spektrum 
 Vysvetliť interferenciu 

svetla, ohyb a lom, 
polarizácia svetla 

svetla, ohyb a lom, 
polarizácia svetla 

 
Formy a prí činy mechanického 
pohybu 

16 ENV Žiak má: Žiak:   

január 

Kinematika 

      Relatívnosť pokoja a pohybu 

• Dráha hmotného bodu 

• Rýchlosť  hmotného bodu 

• Rovnomerný priamočiary pohyb 

február 

• Nerovnomerný   pohyb 

 

 

 

4 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Náuka o teréne 

 premeny jednotiek 

 dosadzovanie do 
vzorcov 

 

 Informatika            
grafický editor 
GeoGebra  – 
riešenie 
vektorového počtu, 
skladanie a rozklad 
sily 

 

Ročník:  prvý 

 Poznať a uviesť 
príklady na relatívnosť 
pokoja a pohybu 

 Vie opísať možné 
chyby pri meraní 

 Definovať dráhu HB, 
priemernú a okamžitú 
rýchlosť, rovnomerný 
priamočiary pohyb 

  Riešiť úlohy na 
rovnomerný 
priamočiary pohyb 

 Definovať rovnomerný 
zrýchlený pohyb 

 Poznať a vedieť použiť 
vzťahy pre dráhu 
a zrýchlenie 
rovnomerne 
zrýchleného pohybu 

 Definovať voľný pád, 
riešiť úlohy na voľný 
pád 

 Definovať základné 
veličiny opisujúce 
pohyb po kružnici 

 Riešiť príklady 
o pohybe po kružnici 

 Poznal a uviedol príklady 
na relatívnosť pokoja 
a pohybu 

 Vedel opísať možné chyby 
pri meraní 

 Definoval dráhu HB, 
priemernú a okamžitú 
rýchlosť, rovnomerný 
priamočiary pohyb 

  Riešil úlohy na rovnomerný 
priamočiary pohyb 

 Definoval rovnomerný 
zrýchlený pohyb 

 Poznal a vediel použiť 
vzťahy pre dráhu 
a zrýchlenie rovnomerne 
zrýchleného pohybu 

 Definoval voľný pád, riešil 
úlohy na voľný pád 

 Definoval základné veličiny 
opisujúce pohyb po kružnici 

 Riešil príklady o pohybe po 
kružnici 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Laboratórna 
práca 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Skupinová práca 

Dynamika 

 

• Vzájomné pôsobenie telies 

marec 

• Newtonove pohybové zákony    

• Zákon sily        

12 

 

1 

2 

1 

 Náuka o teréne 

 Geografia 

 Sila 

 Jednotky sily 

 Skladanie síl 

 

 Poznať Newtonove 
pohybové zákony 

 Riešiť príklady na 
Newtonove pohybové 
zákony 

 Graficky znázorňovať 
sily a skladanie síl 

 Definovať hybnosť 
telesa, impulz sily 

 Popísať a vedieť použiť 
sily pôsobiace pri 

 Poznal Newtonove 
pohybové zákony 

 Riešil príklady na 
Newtonove pohybové 
zákony 

 Graficky znázorňoval sily 
a skladanie síl 

 Definoval hybnosť telesa, 
impulz sily 

 Popísal a vedieť použiť sily 
pôsobiace pri pohybe po 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Laboratórna 
práca 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
Skupinová práca 
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apríl    

• Hybnosť telesa, impulz sily.  

• Riešenie úloh 

máj 

• Mechanická práca , výkon, účinnosť          

• Kinetická a potenciálna energia Zákon 
zachovania ME 

• Riešenie úloh 
 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 Ročník:  prvý 
pohybe po kružnici 

 Vysvetliť trenie a pohyb 
po neklonenej rovine 

 Definovať mechanickú 
prácu, kinetickú 
a potenciálnu energiu 

 Riešiť príklady na 
zákon zachovania 
energie 

 Definovať výkon a 
účinnosť 

kružnici 
 Vysvetlil trenie a pohyb po 

neklonenej rovine 
 Definoval mechanickú 

prácu, kinetickú 
a potenciálnu energiu 

 Riešil príklady na zákon 
zachovania energie 

 Definoval výkon a účinnosť 

jún 

 

• Gravitačné pole, gravitačný zákon   

• Keplerove zákony. 

• Záverečné opakovanie 

 

 

1 

1 

1 

Náuka o teréne 

Geografia 

 Riešenie príkladov 
na tiaž, gravitačnú 
silu 

Ročník:  prvý 

 Definovať a popísať 
gravitačné pole 

 Vysloviť gravitačný 
zákon 

 Definovať gravitačné 
a tiažové zrýchlenie 

 Riešiť príklady  
 Vysloviť Keplerove 

zákony 

 Definoval a popísal 
gravitačné pole 

 Vyslovil gravitačný zákon 
 Definoval gravitačné 

a tiažové zrýchlenie 
 Riešil príklady  
 Vyslovil Keplerove zákony 

Ústne  
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Didaktický test 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Druhý ro čník:  
Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Štruktúra a vlastnosti látok Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a inými zdrojmi 
Demonštračný experiment 

Elektrické a magnetické javy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a inými zdrojmi 
Demonštračný experiment 

Mechanické kmitanie a vlnenie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a inými zdrojmi 
Demonštračný experiment 

 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Štruktúra a vlastnosti 
látok 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. 
a kol.: Fyzika pre technické 
odbory SOŠ, SPN  Bratislava,  
1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka 
úloh z fyziky pre SOŠ a študijné 
odbory SOU, SPN  Bratislava, 
1988 
Elementary Science with 
Vernier 
Middle School Science with 
Vernier:-preklad RNDr. 
Spišák  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Systém 
senzorov, 
pracovisko 
Vernier 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Súprava pre 
mechaniku 
Laboratórium 
Vernier 

Prof. RNDr. J. Vachek, a kol.: 
Fyzika pre 1. roč. gymnázií, SPN 
Bratislava 2001, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 
http://www.vernier.com/cmat/ 
https://sites.google.com/site/ 
spsstavebnaageodeticka/home 

 

Elektrické 
a magnetické javy 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. 
a kol.: Fyzika pre technické 
odbory SOŠ, SPN  Bratislava,  
1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka 
úloh z fyziky pre SOŠ a študijné 
odbory SOU, SPN  Bratislava, 
1988 
Elementary Science with 
Vernier 
Middle School Science with 
Vernier:-preklad RNDr. 
Spišák  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Systém 
senzorov, 
pracovisko 
Vernier 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Súprava pre 
elektrotechniku 
Laboratórium 
Vernier 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. 
a kol.: Fyzika pre 2. roč. gymnázií- 
Elektrické pole, elektrický prúd, 
SPN Bratislava 2002, 
doc. RNDr. V. Koubek, CSc., doc, 
RNDr. O. Lepil, CSc.: Fyzika pre 3. 
ročník gymnázií 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 
http://www.vernier.com/cmat/ 
https://sites.google.com/site/ 
spsstavebnaageodeticka/home 

Mechanické kmitanie  
a vlnenie 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. 
a kol.: Fyzika pre technické 
odbory SOŠ, SPN  Bratislava,  
1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka 
úloh z fyziky pre SOŠ a študijné 
odbory SOU, SPN  Bratislava, 
1988 
Elementary Science with 
Vernier 
Middle School Science with 
Vernier:-preklad RNDr. 
Spišák  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Systém 
senzorov, 
pracovisko 
Vernier 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Súprava pre 
optiku 
Laboratórium 
Vernier 

Prof.RNDr. J. Pišút CSc. a kol.: 
Fyzika pre 4. roč. gymnázií, SPN 
Bratislava 2003, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 
http://www.vernier.com/cmat/ 
https://sites.google.com/site/ 
spsstavebnaageodeticka/home 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   FYZIKA 1 hodin a týždenne, spolu  33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Štruktúra a  vlastnosti 
látok 

 8   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

september 

 Mechanika tuhého telesa 

• Moment sily vzhľadom na 
os otáčania 

• Ťažisko telesa, 
rovnovážne polohy 

• Moment zotrvačnosti 

• Skladanie síl 

• Rozklad sily 

 

3 

1 

 

  

1 

  

1 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

• Informatik a grafický 
editor GeoGebra – riešenie 
vektorového počtu, 
skladanie a rozklad sily 

 

Ročník:  druhý, tretí 

 

• Vysvetliť na príkladoch 
moment sily vzhľadom na os 
otáčania 

• Opísať určenie ťažiska telesa, 
rovnovážne polohy 

• Poznať význam pojmu 
moment zotrvačnosti  

• Vysvetliť princíp skladania síl 
a rozkladania síl 

• Správne vysvetlil na 
príkladoch moment sily 
vzhľadom na os otáčania 

• Opísal ako určíme ťažisko 
rôznych predmetov, aké 
rovnovážne polohy poznáme 

• Poznal význam pojmu: 
moment zotrvačnosti 

• Vysvetlil princíp skladania síl 
graficky aj matematicky 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

 

október 

 Mechanika tekutín 

• Pascalov zákon 

• Archimedov zákon 

• Riešenie úloh 

 

 

3 

1 

1 

1 

Stavebná mec hanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 

Ročník:  druhý, tretí 

 

• Vysloviť Pascalov zákon, 
poznať jeho konkrétne 
aplikácie 

• Vysloviť Archimedov zákon, 
poznať jeho konkrétne 
aplikácie 

• Vyriešiť fyzikálne úlohy 
s využitím Pascalovho alebo 
Archimedovho zákona 

• Vyslovil Pascalov zákon, 
poznal jeho konkrétne 
aplikácie 

• Vyslovil Archimedov zákon, 
poznal jeho konkrétne 
aplikácie 

• Vyriešil fyzikálne úlohy 
s využitím Pascalovho alebo 
Archimedovho zákona 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 

projekt 
 

 Molekulová fyzika a 
termodynamika 

• Kinetická teória látok 

• Zmeny vnútornej energie 

november 

 

 

2 

1 

1 

 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

Ročník:  druhý, tretí 

 

• Vysloviť a vysvetliť kinetickú 
teóriu látok 

• Vymenovať a opísať zmeny 
vnútornej energie telesa 
 

• Vyslovil a vysvetlil kinetickú 
teóriu látok 

• Vymenoval a opísal zmeny 
vnútornej energie telesa 

  

Písomné skúšanie 
Ústne skúšanie 

Projekt 

Didaktický test 
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Elektrické a  magnetické 
javy 

18 ENV žiak má:  žiak   

 Elektrické pole 

• Coulombov zákon 

• Práca v el. poli 
Potenciál 

• Kapacita kondenzátora 

• Spájanie kondenzátorov 

3 

1 

1 

 

1 

 

 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 

Ročník:  druhý, tretí 

 

• Používať pojmy el. potenciál, 
práca síl el. poľa 

• Vysvetliť pojem el. napätie 
• Vypočítať kapacitu 

kondenzátora., výslednú 
kapacitu v obvode. 

• Používal pojmy el. potenciál, 
práca síl el. poľa 

• Vysvetlil pojem el. napätie 
• Vypočítal kapacitu 

kondenzátora., výslednú 
kapacitu v obvode. 

Písomné skúšanie Didaktický test 

 Elektrický prúd 

• Elektrický prúd 

december 

• El. odpor vodiča  
Ohmov zákon 
spájanie rezistorov 
El. zdroj napätia 

január 

 

• Pojem polovodiča 
Vlastné a nevlastné 
polovodiče  

 Magnetické pole 

• Magnetické pole 

• Silové pôsobenie MP na 
vodič s prúdom 
Magnetická indukcia 

 

5 

1 

  

1 
1 

1 

  

 

 

1 

 
10 

1 
 

1 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• vedieť vysvetliť elektrický prúd 
ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• opísať fyzikálny princíp el. 
zdroja 

• vedieť vysvetliť elektrický 
odpor ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• vysloviť a vedieť použiť ohmov 
zákon pri riešení úloh 

• overiť platnosť ohmovho 
zákona experimentom 

• vedieť charakterizovať 
vlastnosti PN prechodu, 
rozlíšiť vlastné a nevlastné 
polovodiče 

• vysvetliť diódový jav 
• overiť vlastnosti PN prechodu 

experimentom 
• zostrojiť V-A charakteristiku 

polovodičovej diódy na 
základe vlastných meraní 

• vedel vysvetliť elektrický prúd 
ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• opísal fyzikálny princíp el. 
zdroja 

• vediel vysvetliť elektrický 
odpor ako jav aj ako 
fyzikálnu veličinu 

• vyslovil a vediel použiť 
ohmov zákon pri riešení úloh 

• overil platnosť ohmovho 
zákona experimentom 

• vediel charakterizovať 
vlastnosti PN prechodu, 
rozlíšiť vlastné a nevlastné 
polovodiče 

• vysvetlil diódový jav 
• overil vlastnosti PN prechodu 

experimentom 
• zostrojil V-A charakteristiku 

polovodičovej diódy na 
základe vlastných meraní 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Laboratórna práca 

Didaktický test 

projekt 

február 

• Ampérove pravidlo 
a Flemingovo pravidlo 

• Elektromagnetická 
indukcia 

• Vlastná indukcia cievky 

• Vznik striedavého napätia 

• Jednoduché obvody 
striedavého prúdu 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• Vedieť vysvetliť pojem 
magnetické pole a opísať jeho 
vlastnosti 

• Zadefinovať magnetické 
indukčné čiary a zaznačiť ich 
v okolí permanentného 
magnetu, vodiča s prúdom, 
cievky 

• Vysvetliť silové pôsobenie MP 
na vodič s prúdom, zaviesť 
magnetickú indukciu, vysloviť 
Flemingovo pravidlo ľavej ruky 

• Opísať vzájomné silové 

• Vedel vysvetliť pojem 
magnetické pole a opísať 
jeho vlastnosti 

• Zadefinoval magnetické 
indukčné čiary a zaznačiť ich 
v okolí permanentného 
magnetu, vodiča s prúdom, 
cievky 

• Vysvetlilť silové pôsobenie 
MP na vodič s prúdom, 
zaviedol magnetickú 
indukciu, vyslovil Flemingovo 
pravidlo ľavej ruky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Didaktický test 

projekt 
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pôsobenie vodičov s prúdom 

• Vysvetliť pohyb závitu 
s prúdom v magnetickom poli 

• Opísal vzájomné silové 
pôsobenie vodičov s prúdom 

• Vysvetlil pohyb závitu 
s prúdom v magnetickom poli  

marec   

• Generátory 

• Elektromotory 

• Vedenie el. prúdu v 
plynoch  a kvapalinách 

 

 

 

 

 

 

apríl 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 
Stavebné stroje:  
• elektromotory 

Ročník:  druhý, tretí 

• Vysvetliť princíp 
elektromagnetickej indukcie 

• Zaviesť magnetický indukčný 
tok 

• Vysvetliť princíp vlastnej 
indukcie 

• Pokusom overiť vlastnú 
indukciu 

• Vysvetliť vznik striedavého 
napätia a prúdu 

• Opísať jednoduché obvody 
striedavého prúdu 

• Poznať  princíp výroby 
elektrickej energie a ochrany 
živ. Prostredia 

• Aplikovať poznatky o elmag. 
indukcii pri princípe činnosti el. 
strojov 

• Pokusom overiť poznatky 
o činnosti el. strojov 

• Vysvetlil princíp 
elektromagnetickej indukcie 

• Zaviedol magnetický 
indukčný tok 

• Vysvetlil princíp vlastnej 
indukcie 

• Pokusom overil vlastnú 
indukciu 

• Vysvetlil vznik striedavého 
napätia a prúdu 

• Opísal jednoduché obvody 
striedavého prúdu 

• Poznal  princíp výroby 
elektrickej energie a ochrany 
živ. Prostredia 

• Aplikoval poznatky o elmag. 
indukcii pri princípe činnosti 
el. strojov 

• Pokusom overiť poznatky 
o činnosti el. strojov 

•  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Laboratórna práca 

Didaktický test 

projekt 

Mechanické kmitanie a 
vlnenie 

8 ENV žiak má:  žiak   

apríl 

 Kmitavý pohyb 

• Harmonický pohyb 
Matematické kyvadlo a 
rezonancia 

• Vlnenie 
Postupné vlnenie 
Rýchlosť vlnenia, vlnová 
dĺžka 

• Interferencia vlnenia 
Stojaté vlnenia 

 

  

1 

1 

  

 

1 

1 

 

 

Matematika 
• Perióda 
• Frekvencia 
 

Ročník: druhý 

 Vysvetliť pojem kmitavý 
pohyb 

 Vysvetliť na príkladoch pojmy 
frekvencia, vlnová dĺžka 
zvuku 

 Opísať  princíp 
matematického kyvadla 

 Vysvetliť pojmy vlnenie, 
vlnoplocha 

 Vysvetlil pojem kmitavý 
pohyb 

 Vysvetlil na príkladoch 
pojmy frekvencia, vlnová 
dĺžka zvuku 

 Opísal  princíp 
matematického kyvadla 

 Vysvetlil pojmy vlnenie, 
vlnoplocha  

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Laboratórna práca 

Didaktický test 
Projekt 

máj 

 Akustika 

• Druhy zvuku, šírenie 
zvuku 

• Výška, farba a intenzita 
tónu 

 

 

1 

 

1 

Ekol ógia  

 Ochrana životného 
prostredia 

 
Ročník: prvý 

 Vedieť na príkladoch 
vymenovať druhy zvukov  

 Vedieť rozlíšiť výšku tónov, 
farbu a intenzitu zvuku 

 Riešiť úlohy s využitím 
vedomostí z akustiky 

 Vysvetliť princíp zvukových 
vnemov- fyziologickú akustiku 

 Ovládal zásady ochrany pred 

 Vie na príkladoch 
vymenovať druhy zvukov  

 Vie rozlíšiť výšku tónov, 
farbu a intenzitu zvuku 

 Riešil úlohy s využitím 
vedomostí z akustiky 

 Vysvetlil princíp zvukových 
vnemov- fyziologickú 
akustiku  

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Laboratórna práca 

Didaktický test 
projekt 
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jún 

• Hladina intenzity zvuku 
Hladina hlasitosti 

• Ochrana pred škodlivými 
účinkami zvuku 

 
 

1 

 

1 

 

škodlivými účinkami zvuku  Ovládal zásady ochrany 
pred škodlivými účinkami 
zvuku 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   FYZIKA-CV 2 hodiny raz za 2 týždne, spolu 33 vyučovacích 
hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Štruktúra a  vlastnosti 
látok 

   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

september 

 Mechanika tuhého telesa 

• Laboratórny poriadok 
Chyby merania 

• Laboratórna práca 
Ťažisko telesa, hľadanie 
rovnovážnej polohy telies 
Skladanie síl Rozklad sily 

 

 

2 

 

2 

 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

• Informatik a grafický 
editor GeoGebra – riešenie 
vektorového počtu, 
skladanie a rozklad sily 

Ročník:  druhý, tretí 

• Poznať bezpečnostné predpisy 
a laboratórny. poriadok a 
dodržiavať ich. 

• Opísať určenie ťažiska telesa, 
rovnovážne polohy 

• Vysvetliť princíp skladania síl 
a rozkladania síl 

• Pozná bezpečnostné 
predpisy a laboratórny. 
poriadok a dodržiava ich. 

• Správne vysvetlil na 
príkladoch moment sily 
vzhľadom na os otáčania 

• Opísal ako určíme ťažisko 
rôznych predmetov, aké 
rovnovážne polohy poznáme 

• Vysvetlil princíp skladania síl 
graficky aj matematicky 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 

 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 

 

október 

 Molekulová fyzika a 
termodynamika 

• Laboratórna práca  
Teplo, teplota 
Kalorimetrická 
rovnica(pracovný zošit 
termodynamika) 

 

 

 

 

2 

 

Informatika  
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s počítačom 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• Naštudovať pracovný zošit, 
zostaviť popísané meranie , 
odmerať veličiny, výsledky 
zhodnotiť Vysloviť a vysvetliť 
kinetickú teóriu látok 

• Používať pojmy teplo a teplota, 
vysvetliť spôsoby ich merania 

• Vysloviť a vysvetliť 
kalorimetrickú rovnicu 

• Naštudoval pracovný zošit, 
zostavil popísané meranie , 
odmeral veličiny, výsledky 
zhodnotilVyslovil a vysvetlil 
kinetickú teóriu látok 

• Používal pojmy teplo 
a teplota, vysvetliť spôsoby 
ich merania 

Vyslovil a vysvetlil  kalorimetrickú 
rovnicu 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 
Podľa pracovného 
zošita 
termodynamika 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 
 

Elektrické a  magnetické 
javy 

  ENV žiak má:  žiak   

 Elektrické pole 

• Laboratórna práca 
Elektrický náboj a jeho 
vlastnosti Pracovný zošit 
elektrostatika 

november 

• Elektrostatické pole- rieš. 
Úloh, teoretické cvičenie 

• Meracie prístroje na 

 

2 

 

 
 
 

2 

 

2 

Informatika  
Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s počítačom, Vernier 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• Poznať a pokusom overiť 
vlastnosti el. náboja 

• Vedieť graficky znázorniť el. 
pole v okolí bodových nábojov, 
vedieť vypočítať veľkosť el. 
sily, ktorá medzi nimi pôsobí 
a určiť jej smer 

• Používať pojmy el. potenciál, 
práca síl el. poľa 

• Vysvetliť pojem el. napätie 
• Vypočítať kapacitu 

kondenzátora., výslednú 

• Poznal bezpečnostné 
predpisy a lab. poriadok a 
dodržiava ich. 

• Poznal a pokusom overil 
vlastnosti el. náboja 

• Vedel graficky znázorniť el. 
pole v okolí bodových 
nábojov, vedel vypočítať 
veľkosť el. sily, ktorá medzi 
nimi pôsobí a určiť jej smer 

• Používal pojmy el. potenciál, 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 

Riešenie príkladov 
samostatne a na 
počítač 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 
a výsledkov 
príkladov  
www.priklady.eu 
 



 

 379

meranie e napätia a prúdu 
 

kapacitu v obvode. práca síl el. poľa 
• Vysvetlil pojem el. napätie 
• Vypočítal kapacitu 

kondenzátora., výslednú 
kapacitu v obvode. 

december 

• Meranie el. napätia 
a prúdu v uzavretom 
elektrickom obvode 
Meranie charakteristiky 
rezistora 
Vyhodnotenie merania 

január 

• 1.  a2.Kirchhoffov zákov 
Teoretické cvičenie 

• Meranie voltampérovej 
charakteristiky 
polovodičovej diódy 
 Vyhodnotenie merania  

február 

• Magnetická indukcia 
Magnetické vlastnosti 
látok 
Laboratórna práca – PZ 
magnetické pole 

 

 
2 

 

  

 
2 

 

 
2 

 

 

2 

 

Informatika  
Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s PC, Vernier 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• vedieť vysvetliť elektrický prúd 
ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• opísať fyzikálny princíp el. 
zdroja 

• vedieť vysvetliť elektrický 
odpor ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• vysloviť a vedieť použiť ohmov 
zákon pri riešení úloh 

• overiť platnosť ohmovho 
zákona experimentom 

 
 
• vedieť charakterizovať 

vlastnosti PN prechodu, 
rozlíšiť vlastné a nevlastné 
polovodiče 

• vysvetliť diódový jav 
• overiť vlastnosti PN prechodu 

experimentom 
• zostrojiť V-A charakteristiku 

polovodičovej diódy na 
základe vlastných meraní  

• Vedieť vysvetliť pojem 
magnetické pole a opísať jeho 
vlastnosti 

• Zadefinovať magnetické 
indukčné čiary a zaznačiť ich 
v okolí permanentného 
magnetu, vodiča s prúdom, 
cievky 

• Vysvetliť silové pôsobenie MP 
na vodič s prúdom, zaviesť 
magnetickú indukciu, vysloviť 
Flemingovo pravidlo ľavej ruky 

• vedel vysvetliť elektrický prúd 
ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• opísal fyzikálny princíp el. 
zdroja 

• vediel vysvetliť elektrický 
odpor ako jav aj ako 
fyzikálnu veličinu 

• vyslovil a vediel použiť 
ohmov zákon pri riešení úloh 

• overil platnosť ohmovho 
zákona experimentom 

 
 
• vediel charakterizovať 

vlastnosti PN prechodu, 
rozlíšiť vlastné a nevlastné 
polovodiče 

• vysvetlil diódový jav 
• overil vlastnosti PN prechodu 

experimentom 
• zostrojil V-A charakteristiku 

polovodičovej diódy na 
základe vlastných meraní 

• Vedel vysvetliť pojem 
magnetické pole a opísať 
jeho vlastnosti 

• Zadefinoval magnetické 
indukčné čiary a zaznačiť ich 
v okolí permanentného 
magnetu, vodiča s prúdom, 
cievky 

• Vysvetlilť silové pôsobenie 
MP na vodič s prúdom, 
zaviedol magnetickú 
indukciu, vyslovil Flemingovo 
pravidlo ľavej ruky 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 

Riešenie príkladov 
samostatne a na 
počítač 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 
a výsledkov 
príkladov  
www.priklady.eu 
 

• Laboratórna práca 
Elektromagnetická 
indukcia 
Pokusy na 
elektromagnetickú 
indukciu  
PZ magnetické pole  

Marec 

• Laboratórna práca 

 

2 

  

  

 

 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou a PC 

 

Ročník:  druhý, tretí 

• Opísať vzájomné silové 
pôsobenie vodičov s prúdom 

• Vysvetliť pohyb závitu 
s prúdom v magnetickom poli 

• Vysvetliť princíp 
elektromagnetickej indukcie 

• Zaviesť magnetický indukčný 
tok 

• Vysvetliť princíp vlastnej 
indukcie 

• Pokusom overiť vlastnú 

• Opísal vzájomné silové 
pôsobenie vodičov s prúdom 

• Vysvetlil pohyb závitu 
s prúdom v magnetickom poli  

• elektromagnetickej indukcie 
• Zaviedol magnetický 

indukčný tok 
• Vysvetlil princíp vlastnej 

indukcie 
• Pokusom overil vlastnú 

indukciu 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 

Riešenie príkladov 
samostatne a na 
počítač 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 
a výsledkov 
príkladov  
www.priklady.eu 
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Jednoduché obvody 
striedavého prúdu 
Meranie na 
transformátoroch  

2 
indukciu 

• Vysvetliť vznik striedavého 
napätia a prúdu 

• Opísať jednoduché obvody 
striedavého prúdu 

• Poznať  princíp výroby 
elektrickej energie a ochrany 
živ. Prostredia 

• Aplikovať poznatky o elmag. 
indukcii pri princípe činnosti el. 
strojov 

• Pokusom overiť poznatky 
o činnosti el. strojov 

• Vysvetlil vznik striedavého 
napätia a prúdu 

• Opísal jednoduché obvody 
striedavého prúdu 

• Poznal  princíp výroby 
elektrickej energie a ochrany 
živ. Prostredia 

• Vysvetlil princíp  
• Aplikoval poznatky o elmag. 

indukcii pri princípe činnosti 
el. strojov 

• Pokusom overiť poznatky 
o činnosti el. strojov 

• Laboratórna práca 
Elektrický prúd 
v kvapalinách  PZ 
elektrické pole 

apríl 

• Laboratórna práca 
riešenie príkladov- 
teoretické cvičenie 

 

  

2 

 

  

2 

 

 

 

Stavebná mechanika, 
Chémia Informatika  

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s PC  
Vernier, program Logger 
Pro 

Ročník:  druhý, tretí 

• Pokusom overiť poznatky 
o vodivosti kvapalín 
v závislosti od koncentrácie 
prímesí 

• Vedieť vyriešiť príklady z 
opakovamie tematického celku 
elektrické a magnetické pole  

• Pokusom overil poznatky 
o vodivosti kvapalín 
v závislosti od koncentrácie 
prímesí  

• Vedel vyriešiť príklady z 
opakovamie tematického 
celku elektrické a magnetické 
pole 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 

Riešenie príkladov 
samostatne a na 
počítač 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 
a výsledkov 
príkladov  
www.priklady.eu 
 

Svetlo a žiarenie  8 ENV žiak má:  žiak   

 Vlnová optika 

• Laboratórna práca -       
Kmitavý pohyb - kyvadlo 
Vernier  
  

máj 

• Laboratórna práca 
Základné princípy Vlnenia, 
stojaté vlnenie   

  
 

2 
 
 
  
 

2 
 
  
 

Matematika 
• Perióda 
• Frekvencia 
 

Ročník: druhý 

 Vysvetliť pojem kmitavý 
pohyb 

 Vysvetliť na príkladoch pojmy 
frekvencia, vlnová dĺžka 
zvuku 

 Opísať  princíp 
matematického kyvadla 

 Vysvetliť pojmy vlnenie, 
vlnoplocha 

 Vysvetlil pojem kmitavý 
pohyb 

 Vysvetlil na príkladoch 
pojmy frekvencia, vlnová 
dĺžka zvuku 

 Opísal  princíp 
matematického kyvadla 

 Vysvetlil pojmy vlnenie, 
vlnoplocha  

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 

Riešenie príkladov 
samostatne a na 
počítač 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 
a výsledkov 
príkladov  
www.priklady.eu 
 

 Laboratórna práca 
Akustika 

 jún 

• Laboratórna práca PZ 
Dynamika  

 
 

2 
 
 
 

2 
 
 
 

Ekológia  

 Ochrana životného 
prostredia 

 
Ročník: prvý 

 Vedieť na príkladoch 
vymenovať druhy zvukov  

 Vedieť rozlíšiť výšku tónov, 
farbu a intenzitu zvuku 

 Riešiť úlohy s využitím 
vedomostí z akustiky 

 Vysvetliť princíp zvukových 
vnemov- fyziologickú akustiku 

 Ovládal zásady ochrany pred 
škodlivými účinkami zvuku 

 Vie na príkladoch 
vymenovať druhy zvukov  

 Vie rozlíšiť výšku tónov, 
farbu a intenzitu zvuku 

 Riešil úlohy s využitím 
vedomostí z akustiky 

 Vysvetlil princíp zvukových 
vnemov- fyziologickú 
akustiku  

 Ovládal zásady ochrany 
pred škodlivými účinkami 
zvuku 

Vypracovanie 
zadania 
laboratórnej práce 

Riešenie príkladov 
samostatne a na 
počítač 

Obhajoba  
výsledkov 
laboratórnej práce 
a výsledkov 
príkladov  
www.priklady.eu 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete v každom polroku pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť 
súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test 
opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú 
významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
Hodiny teórie sú doplnené cvičeniami z fyziky,  hodnotenie cvičení je súčasťou hodnotenia celého predmetu, hodnotí sa aktivita na cvičení, samostatnosť pri vypracovaní 
laboratórnej práce a schopnosť obhájiť výsledky . Súčasťou  hodnotenia sú aj samostatne vypracovávané projekty na aktuálne témy z fyziky 
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Názov predmetu Fyzikálny seminár 
Časový rozsah výu čby 4. ročník zameranie pozemné staviteľstvo 2 hod. 

týždenne (60 hod.) 
4. ročník zameranie stavebný manažment 1 hod. 
týždenne (30 hod.) 

Ročník  štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“.  

Na vytvorenie predmetu sme integrovali obsahové štandardy „Formy a príčiny mechanického pohybu“, „Štruktúra 
a vlastnosti látok“. „Elektrické a magnetické javy“, „Štruktúra a vlastnosti látok“ a „Svetlo a žiarenie“.  

Predmet fyzikálny seminár v študijnom odbore staviteľstvo svojím obsahom nadväzuje na učivo prvého a druhého 
ročníka, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). 
Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko korešpondujú s odbornými 
vedomosťami a zručnosťami získanými v predmetoch: ekológia, matematika, informatika, stavebná mechanika a 
staviteľstvo.  

Učivo sa skladá z poznatkov o pojmoch hmotný objekt, hmota, fyzikálne veličiny – sila, práca, energia,  tlak, 
jednotky SI, mechanický pohyb, vnútorná energia sústavy, teplo, teplota, skupenstvá látok, vzájomné premeny 
jednotlivých foriem energie, druhy a príčiny pohybu, vnútorná energia sústavy, teplo, teplota, skupenstvá látok, 
vzájomné premeny jednotlivých foriem energie, silových poliach a vlastnostiach látok, optických javoch a ich 
zákonitostiach. 

Žiaci si musia uvedomiť, že prírodovedné a zvlášť fyzikálne vzdelanie je významnou súčasťou všeobecnej 
vzdelanosti, vedie žiakov k pochopeniu kvantitatívnych a kvalitatívnych vzťahov v prírode, technickej praxi 
i spoločnosti. 
Prírodovedné vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji  cieľavedomého pozorovania prírodných javov, vlastností 
látok a ich premien, samostatného riešenia jednoduchých problémových prírodovedných situácií, hľadaní 
potrebných informácií a alternatívnych ciest vedúcich  k správnemu riešeniu problémov, korigovaniu chýb, názorov 
a konania. 
Predmet učí rozlišovať fyzikálny a chemický model a realitu. Vybavuje žiakov schopnosťou vedieť opísať osvojené 
prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným 
zákonom,  samostatne pracovať s fyzikálnymi vzťahmi a chemickými rovnicami, príslušnými jednotkami, grafmi a 
diagramami, chápať funkčné závislosti a tieto schopnosti uplatniť na riešenie náročnejších úloh.  Slúži ako základ 
pre ich ďalšie vzdelávanie tým, že ich učí aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied -  
v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote. Preto sme pri výbere učiva veľmi citlivo pristupovali už aj 
vzhľadom k jej aplikácii v odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 
Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania fyziky 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. 

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

Nemenej dôležitou časťou  vyučovania podporujúcou empirické poznávanie budú tematicky zamerané exkurzie  na 
výstavy a expozície v múzeách a na experimentálne pracoviská vysokých škôl a SAV. 

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

Výučba bude prebiehať v laboratóriu fyziky.  

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu fyzika v študijnom odbore staviteľstvo je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 
zručností a kompetencií v rozvoji fyzikálnych a chemických vedomostí, formovať prírodovedné a kritické myslenie 
a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, praxi a občianskom 
živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si fyzikálnu a chemickú terminológiu, budú ovládať 
základné matematické operácie. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a  praktických 
zručností, že prírodovedecké  poznanie má význam pre ich osobnostný rast.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

• Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý každému 
porozumel, 

• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
• správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
• podať výklad a popis konkrétneho objektu, javu alebo deja, 
• vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj exaktne a výstižne, 
• osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
• oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov 

a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej 
komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

• rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
• osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
• hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 
• významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej 

výkonnosti, 
• vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a vyhodnocovať 

zistenia a hypotézy, 
• overovať a interpretovať získané údaje, 
• rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
• rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 
• samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
• predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať 

spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
• samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť 

zodpovednosť aj za prácu druhých, 
• vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
• určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
• stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných 

podmienok, 
• plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, 

sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
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• overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
• prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
• predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,  
• prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 

predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

Schopnosti tvorivo riešiť problémy 

• rozpoznávať problémy v priebehu ich prírodovedného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, experimentovanie, matematické prostriedky, 
grafické prostriedky a pod.), 

• hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

• posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 
základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

• korigovať nesprávne riešenia problému, 
• vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 
• vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
• vybrať fyzikálne alebo chemické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy 

alebo situácie, 
• graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení 

úlohy, 

Spôsobilosti  byť demokratickým občanom 

• formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich prírodovedného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

 

Odborné spôsobilosti   
• Požadované vedomosti 

o mať poznatky o fyzikálnych a chemických pojmoch a laboratórnych meraniach a postupoch 
o samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 

• Požadované zru čnosti  
o aplikovať v praxi základné fyzikálne a chemické metódy a postupy  

• Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a sch opnosti        
o žiak sa vyznačuje vizuálnou a priestorovou pamäťou, praktickým a samostatným analytickým 

a logickým  myslením a rozdeľovaním pozornosti. 
 
 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovan ia 
Metódy  Formy práce  

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 

Formy a príčiny mechanického 
pohybu 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Laboratórna práca 
Demonštračný experiment 

Mechanika tuhého telesa Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 



 

 385 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Laboratórna práca 
Demonštračný experiment Vernier 
Program LoggerPro 
práca s internetom 

Kvapaliny a pevné látky Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Laboratórna práca 
Demonštračný experiment Vernier 
Program LoggerPro 
práca s internetom 

Elektrina a magnetizmus Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Laboratórna práca 
Demonštračný experiment Vernier 
Program LoggerPro 
práca s internetom 

Mechanické kmitanie a vlnenie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Laboratórna práca 
Demonštračný experiment Vernier 
Program LoggerPro 
práca s internetom 

Akustika Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Laboratórna práca 
Demonštračný experiment Vernier 
Program LoggerPro 
práca s internetom 

Optika Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 
Projektová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Laboratórna práca 
Demonštračný experiment Vernier 
Program LoggerPro 
práca s internetom 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Úvod do predmetu Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992,  
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Tabuľa 
  

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
 

Časopis Quark 
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Formy a príčiny 
mechanického pohybu 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992,  
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Súprava pre 
mechaniku 
Vernier sada 
senzorov 

Prof.RNDr. J. Vachek CSc. 
a kol.: Fyzika pre 1. roč. 
gymnázií, SPN Bratislava 
1983, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 

Mechanika tuhého 
telesa 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Súprava pre 
mechaniku 
Vernier sada 
senzorov 

Prof. RNDr. J. Vachek, 
a kol.: Fyzika pre 1. roč. 
gymnázií, SPN Bratislava 
2001, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 

Kvapaliny a pevné 
látky 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Súprava pre 
mechaniku 
Vernier sada 
senzorov 

Prof. RNDr. J. Vachek, 
a kol.: Fyzika pre 1. roč. 
gymnázií, SPN Bratislava 
2001, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 

Elektrina a 
magnetizmus 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Vernier sada 
senzorov 

Prof.RNDr. J. Pišút CSc. 
a kol.: Fyzika pre 2. roč. 
gymnázií, SPN Bratislava 
2003, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 

Mechanické kmitanie 
a vlnenie 

Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Vernier sada 
senzorov 

Prof.RNDr. J. Pišút CSc. 
a kol.: Fyzika pre 2. roč. 
gymnázií, SPN Bratislava 
2003, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 

Akustika Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Vernier sada 
senzorov 
Súprava pre 
optiku 

Prof.RNDr. J. Pišút CSc. 
a kol.: Fyzika pre 4. roč. 
gymnázií, SPN Bratislava 
2003, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 

Optika Prof.RNDr. E. Svoboda CSc. a kol.: 
Fyzika pre technické odbory SOŠ, 
SPN  Bratislava,  1992 
RNDr. F. Barták a kol.: Zbierka úloh 
z fyziky pre SOŠ a študijné odbory 
SOU, SPN  Bratislava, 1988 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Vernier sada 
senzorov 
Súprava pre 
optiku 

Prof.RNDr. J. Pišút CSc. 
a kol.: Fyzika pre 4. roč. 
gymnázií, SPN Bratislava 
2003, 
Internet: Wikipedia 
Časopis Quark 
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ROČNÍK: Štvrtý 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   FYZIKÁLNY SEMINÁR 2 hodiny týždenne, spolu 60  vyučovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu  1  Žiak má:  Žiak:    

september 

• Fyzikálne jednotky 
a veličiny, jednotky SI, 
premeny jednotiek 

      

 

 
 
 

1 
 
 
 
 

Stavebná mechanika:  
• jednotky SI 
• dosadzovanie do vzorcov 
 
Matematika: 
• počítanie s mocninami 10 
 
Ročník: prvý 

• Poznať predmet skúmania 
fyziky, rozdelenie fyziky 

• Poznať formu technického 
zápisu laboratórnej práce, vie 
opísať možné chyby pri 
meraní 

• Poznať sústavu SI, definovať 
a uviesť príklady na skalárnu 
a vektorovú fyzikálnu veličinu 

• Poznal predmet skúmania 
fyziky, rozdelenie fyziky 

• Poznal formu technického 
zápisu laboratórnej práce 
Vedel opísať možné chyby 
pri meraní 

• Poznal sústavu SI, správne 
rozlíšil skalárnu a vektorovú 
fyzikálnu veličinu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
Skupinová práca 
Žiacky referát 

Formy a  príčiny 
mechanického pohybu 

14  Žiak má: Žiak: 
  

 Kinematika: 

•  Rovnomerný priamočiary 
pohyb 

• Rovnomerne zrýchlený 
pohyb 

• Vrhy. Skladanie pohybov 

• Pohyb po kružnici 

 

5 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

 

Stavebná mechanika, 
Matematika: 

• premeny jednotiek 
• dosadzovanie do vzorcov 
• Sila 
• Jednotky sily 
• Skladanie síl 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 
Ročník:  prvý 

• Poznať a uviesť príklady na 
relatívnosť pokoja a pohybu 

• Definovať dráhu HB, 
priemernú a okamžitú rýchlosť, 
rovnomerný priamočiary pohyb 

•  Riešiť úlohy na rovnomerný 
priamočiary pohyb 

• Definovať rovnomerný 
zrýchlený pohyb 

• Poznať a vedieť použiť vzťahy 
pre dráhu a zrýchlenie 
rovnomerne zrýchleného 
pohybu 

• Definovať voľný pád, riešiť 
úlohy na voľný pád 

• Definovať základné veličiny 
opisujúce pohyb po kružnici 

• Riešiť príklady na pohybe HM 
po kružnici 

• Poznal a uviedol príklady na 
relatívnosť pokoja a pohybu 

• Definoval dráhu HB, 
priemernú a okamžitú 
rýchlosť, rovnomerný 
priamočiary pohyb 

•  Riešil úlohy na rovnomerný 
priamočiary pohyb 

• Definoval rovnomerný 
zrýchlený pohyb 

• Poznal a vediel použiť 
vzťahy pre dráhu 
a zrýchlenie rovnomerne 
zrýchleného pohybu 

• Definoval voľný pád, riešil 
úlohy na voľný pád 

• Definoval základné veličiny 
opisujúce pohyb po kružnici 

• Riešil príklady o pohybe po 
kružnici 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
Skupinová práca 
Žiacky referát 
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október   

 Dynamika:  

•  Newtonove pohybové 
zákony    

• Hybnosť, ZZH 

• Trenie, Naklonená rovina  

• Mechanická práca. 
Účinnosť   

november 

• Mechnická energia ZZME 

 

 

9 

2 

2 

 

2 

2 

 

1 

Stavebná mechanika, 
Matematika: 

• premeny jednotiek 
• dosadzovanie do vzorcov 
• Sila 
• Jednotky sily 
• Skladanie síl 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 
Ročník:  prvý 

 
• Poznať a správne formulovať 

Newtonove pohybové zákony 
• Definovať pojmy hybnosť 

telesa a impulz sily, dostredivé 
a odstredivé zrýchlenie 

• Definovať pojmy trenie, trecia 
sila, mechanická práca,  
kinetická a potenciálna 
energia, výkon a účinnosť 

• vedieť zmerať treciu silu pri 
pohybe telesa po naklonenej 
rovine 

• Poznať zákon zachovania ME 
a vedieť identifikovať prípady 
vzájomnej premeny kinetickej 
a potenciálnej energie 

• použiť vzťahy pre výpočet 
účinnosti rôznych zariadení 

 
• Poznal a správne formuloval 

Newtonove pohybové 
zákony 

• Definoval pojmy hybnosť 
telesa a impulz sily, 
dostredivé a odstredivé 
zrýchlenie 

• Definoval pojmy trenie, trecia 
sila, mechanická práca,  
kinetická a potenciálna 
energia, výkon a účinnosť 

• Vedel zmerať treciu silu pri 
pohybe telesa po naklonenej 
rovine 

• Poznal zákon zachovania 
ME a vedel identifikovať 
prípady vzájomnej premeny 
kinetickej a potenciálnej 
energie 

• Použil  správne vzťahy pre 
výpočet účinnosti rôznych 
zariadení 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
Skupinová práca 
Žiacky referát 

Mechnika tuhého telesa  7  Žiak má: Žiak:   

• Skladanie a rozkladanie 
síl 

• Moment sily   

• Ťažisko 

• Moment zotrvačnosti 

 

 

1 

1 

2 

3 

Stavebná mechanika, 
matematika  
• dosadzovanie do vzorcov 
• Sila 
• Jednotky sily 
• Skladanie síl 
 
Ročník:  prvý 

 
• Riešiť úlohy na znázornenie 

a rozklad síl 
• Definovať pojem moment sily, 

riešiť praktické úlohy 
s využitím momentu sily 

• Definovať pojem ťažisko, riešiť 
praktické úlohy na výpočet 
ťažiska telesa 

• Definovať pojem moment 
zotrvačnosti, riešiť praktické 
úlohy na využitie momentu 
zotrvačnosti 

 

 
• Riešil úlohy na znázornenie 

a rozklad síl 
• Definoval pojem moment 

sily, riešil praktické úlohy 
s využitím momentu sily 

• Definoval pojem ťažisko, 
riešil praktické úlohy na 
výpočet ťažiska telesa 

• Definoval pojem moment 
zotrvačnosti, riešil praktické 
úlohy na využitie momentu 
zotrvačnosti 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
Žiacky referát 

Kvapaliny a  pevné látky  5 ENV Žiak má:  Žiak:    

december 

• Povrchová vrstva 
a štruktúra kvapalín 

• Javy na rozhraní pevného 
telesa a kvapaliny 

• Kryštalické a amorfné 
látky. Kryštálová mriežka 

• Deformácia telies. Hookov 
zákon 

 
1 
 

1 
 
 

1 
 
 

2 

Stavebná mechanika, 
matematika, Betónové 
konštrukcie  
• dosadzovanie do vzorcov 
• Deformácia telies 
• Jednotky sily 
• Skladanie síl 
 
Ročník:  prvý 

• Vedieť vysvetliť povrchovú 
vrstvu kvapalín a javy na 
rozhraní pevného 
a kvapalného telesa z pohľadu 
molekulovej fyziky 

• Poznať a vedieť vysvetliť 
rozdiel medzi kryštalickými 
a amorfnými látkami 

• Vedieť vysvetliť na 
konkrétnych príkladoch rôzne 
druhy deformácií telies 

• Vedieť riešiť príklady na 

• Vedel vysvetliť povrchovú 
vrstvu kvapalín a javy na 
rozhraní pevného 
a kvapalného telesa 
z pohľadu molekulovej fyziky 

• Poznal a vedel vysvetliť 
rozdiel medzi kryštalickými 
a amorfnými látkami 

• Vedel vysvetliť na 
konkrétnych príkladoch 
rôzne druhy deformácií telies 

• Vedel riešiť príklady na 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
Žiacky referát 
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využitie hookovho zákona využitie hookovho zákona 
Elektrina a magnetizmus  12 ENV     

• Coulombov zákon, 
Kondenzátor 

 

január 

• Ohmov zákon, El. odpor 

• Kirchhoffove zákony 

• Magnetické pole, 
Magnetická indukcia 

• Magnetické vlastnosti 
látok, použitie magnetov 

 

február 

• Magnetický indukčný tok 

• Elektromagnetická 
indukcia 

 
2 
 
 
 
 
 

2 
 

2 
 

1 
 
 

1 
 
 
 
 

2 
 

2 

Stavebná mechanika, 
stavebné konštrukcie, 

Matematika: 

• dosadzovanie do vzorcov 
• Základné matematické 

zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 
Ročník:  druhý, tretí 

• Poznať bezpečnostné 
predpisy a laboratórny. 
poriadok a dodržiavať ich. 

• Používať pojmy el. potenciál, 
práca síl el. poľa 

• Vysvetliť pojem el. napätie 
• Vypočítať kapacitu 

kondenzátora., výslednú 
kapacitu v obvode. 

• vedieť vysvetliť elektrický prúd 
ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• vedieť vysvetliť elektrický 
odpor ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• vysloviť a vedieť použiť ohmov 
zákon pri riešení úloh 

• Vedieť vysvetliť pojem 
magnetické pole a opísať jeho 
vlastnosti 

• Zadefinovať magnetické 
indukčné čiary a zaznačiť ich 
v okolí permanentného 
magnetu, vodiča s prúdom, 
cievky 

• Vysvetliť silové pôsobenie MP 
na vodič s prúdom, zaviesť 
magnetickú indukciu, vysloviť 
Flemingovo pravidlo ľavej ruky 

• Opísať vzájomné silové 
pôsobenie vodičov s prúdom 

• Vysvetliť pohyb závitu 
s prúdom v magnetickom poli 

• Poznal bezpečnostné 
predpisy a lab. poriadok a 
dodržiava ich. 

• Používal pojmy el. potenciál, 
práca síl el. poľa 

• Vysvetlil pojem el. napätie 
• Vypočítal kapacitu 

kondenzátora., výslednú 
kapacitu v obvode. 

• vedel vysvetliť elektrický prúd 
ako jav aj ako fyzikálnu 
veličinu 

• vediel vysvetliť elektrický 
odpor ako jav aj ako 
fyzikálnu veličinu 

• vyslovil a vediel použiť 
ohmov zákon pri riešení úloh 

• Vedel vysvetliť pojem 
magnetické pole a opísať 
jeho vlastnosti 

• Zadefinoval magnetické 
indukčné čiary a zaznačiť ich 
v okolí permanentného 
magnetu, vodiča s prúdom, 
cievky 

• Vysvetlil silové pôsobenie 
MP na vodič s prúdom, 
zaviedol magnetickú 
indukciu, vyslovil Flemingovo 
pravidlo ľavej ruky 

• Opísal vzájomné silové 
pôsobenie vodičov s prúdom 

• Vysvetlil pohyb závitu 
s prúdom v magnetickom poli 

Písomné skúšanie Didaktický test 

Mechanické kmitanie a 
vlnenie 

5 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

• Harmonický pohyb 

• Dynamika harmonického 
pohybu 

• Vlnenie 

• Šírenie vlnenia, 
Huygensov princíp 

marec 

• Odraz a lom rovinnej vlny. 
Ohyb vlnenia 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

Stavebná mechanika, 
Matematika 
• Perióda 
• Frekvencia 
 

Ročník: druhý 

 

 Vysvetliť pojem kmitavý 
pohyb 

 Vysvetliť na príkladoch pojmy 
frekvencia, vlnová dĺžka 
zvuku 

 Opísať  princíp 
matematického kyvadla 

 Vysvetliť pojmy vlnenie, 
vlnoplocha 

 Vysvetlil pojem kmitavý 
pohyb 

 Vysvetlil na príkladoch 
pojmy frekvencia, vlnová 
dĺžka zvuku 

 Opísal  princíp 
matematického kyvadla 

 Vysvetlil pojmy vlnenie, 
vlnoplocha  

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 
Projekt 
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Akustika  
4 

ENV  
Žiak má: 

 
Žiak:   

• Zdroje zvuku a jeho 
vlastnosti 

• Infrazvuk, ultrazvuk 

• Akustická vodivosť 

• Izolácie proti hluku a 
otrasom 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

Ekológia  

 Ochrana životného 
prostredia 

 

Ročník: prvý 

 Vedieť na príkladoch 
vymenovať druhy zvukov  

 Vedieť rozlíšiť výšku tónov, 
farbu a intenzitu zvuku 

 Riešiť úlohy s využitím 
vedomostí z akustiky 

 Vysvetliť princíp zvukových 
vnemov- fyziologickú akustiku 

 Ovládal zásady ochrany pred 
škodlivými účinkami zvuku 

 Vie na príkladoch 
vymenovať druhy zvukov  

 Vie rozlíšiť výšku tónov, 
farbu a intenzitu zvuku 

 Riešil úlohy s využitím 
vedomostí z akustiky 

 Vysvetlil princíp zvukových 
vnemov- fyziologickú 
akustiku  

 Ovládal zásady ochrany 
pred škodlivými účinkami 
zvuku 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Didaktický test 
projekt 

Optika  
12 

ENV  
Žiak má: 

 
Žiak:   

• Svetlo ako 
elektromagnetické vlnenie 

apríl 

• Frekvencia svetla, vlnová 
dĺžka svetla 

• Svetelné spektrum 

• Ohyb a lom svetla 

• Základné princípy 
geometrického 
zobrazovania 

• Zobrazovacia rovnica 
zrkadla 

• Zobrazovacia rovnica 
šošovky 

• Oko 

máj 

• Fotometrické veličiny 

• Systematizácia učiva, 
opakovanie 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

 

 

1 

3 

 

Geodézia:  

• Optické prístroje 

• Ukázať na príklade základné 
princípy geometrického 
zobrazovania 

• Vedieť odvodiť zobrazovaciu 
rovnicu zrkadla 

• Vedieť odvodiť zobrazovaciu 
rovnicu zrkadla 

• Riešiť úlohy s využitím 
vedomostí z optiky 

• Vysvetliť princíp zobrazovania 
jednoduchými optickými 
prístrojmi 

• Ukázal na príklade základné 
princípy geometrického 
zobrazovania 

• Vedel odvodiť zobrazovaciu 
rovnicu zrkadla 

• Vedel odvodiť zobrazovaciu 
rovnicu zrkadla 

• Riešil úlohy s využitím 
vedomostí z optiky 

• Vysvetlil princíp 
zobrazovania jednoduchými 
optickými prístrojmi 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Didaktický test 
projekt 
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Názov predmetu matematika 
Časový rozsah výu čby 1., 2. ročník - 3 hodiny týždenne, spolu 99 

vyučovacích hodín,       
3.roč. -  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 
hodín 
4.roč. -  2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý,druhý, tretí, štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,  3650 6 staviteľstvo  

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“. Na vytvorenie predmetu sme 
integrovali obsahové štandardy „Čísla, premenné, výrazy“, „Rovnice, nerovnice a ich sústavy“, „Funkcie“ 
„Geometria“, „Stereometria“, „Pravdepodobnosť a štatistika“, „Postupnosti“.  Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP 
vyčlenil 3 hodiny týždenne v prvom ročníku štúdia, 3 hodiny týždenne v druhom ročníku štúdia a 2 hodiny týždenne 
v tretom ročníku štúdia 

Predmet matematika svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho 
obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri 
štúdiu v tomto predmete veľmi úzko korešpondujú s odbornými vedomosťami a zručnosťami získanými 
v predmetoch: deskriptívna geometria, informatika, stavebná mechanika a staviteľstvo a fyzika.  

Učivo v prvom ročníku sa skladá z poznatkov o pojmoch reálneho čísla, mocniny a odmocniny, o úpravách 
výrazov, o schopnosti vhodnej voľby premennej pri matematizácii reálnej situácie, o riešení rôznych typov 
lineárnych rovníc a nerovníc, o lineárnych funkciách a ich vlastnostiach, o rovinnej geometrii.  

Učivo v druhom ročníku sa skladá z poznatkov o pojmoch uhol a jeho miera, rovinné útvary (trojuholník, 
štvoruholník, mnohouholník), kvadratická funkcia, kvadratická rovnica, linearna lomená funkcia, mocninové funkcie, 
goniometrické funkcie a vzťahy medzi nimi, goniometrické rovnice a úpravy goniometrických výrazov, 
exponenciálna funkcia a rovnice, logaritmická funkcia a rovnice, logaritmus čísla. Žiaci sa naučia vhodnej 
matematizácii reálnej situácie, stretnú sa s metódami riešenia rôznych typov rovníc a nerovníc, rozšíria svoje 
poznatky o elementárnych funkciách o ďalšie typy funkcií a budú spoznávať ich vlastnosti a poznatky aplikovať 
v konkrétnych praktických úlohách.  

Učivo v treťom ročníku sa skladá z poznatkov o pojmoch rovinné útvary (trojuholník, štvoruholník, mnohouholník), 
priestorové útvary (kocka, kváder, hranol, ihlan, kužeľ, zrezaný kužeľ a zrezaný ihlan), spôsoby výpočtu ich 
povrchov a objemov, variácie, permutácie a kombinácie, kombinačné číslo, binomická veta, náhodný pokus, 
náhodný jav, pravdepodobnosť, štatistický súbor, štatistický znak, spôsoby výpočtu štatistických charakteristík 
polohy a variability, aritmetická a geometrická postupnosť a využitie vedomostí o postupnostiach v praxi. Žiaci sa 
naučia vhodnej matematizácii reálnej situácie, stretnú sa s metódami riešenia rôznych typov úloh a poznatky 
aplikovať v konkrétnych praktických úlohách. 

Žiaci si musia uvedomiť, že matematické vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie 
žiakov k pochopeniu kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje poznatkami užitočnými v 
každodennom živote aj  pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné vzdelávanie. 
Matematické vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia. Matematické 
vzdelávanie poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov, ktoré im umožňujú štúdium daného odboru i uplatnenie 
v praxi a slúži ako základ pre ich ďalšie vzdelávanie. Matematika učí žiakov schopnosti aplikovať získané 
vedomosti a zručnosti pri riešení úloh z praxe, potrebe overovať správnosť získaného výsledku, používať pri 
spracovaní úloh  dostupné komunikačné technológie. Preto sme pri výbere učiva veľmi citlivo pristupovali už aj 
vzhľadom k jej aplikácii v odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 
Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti matematickej logiky, aby tieto mohli 
využiť aj v občianskom živote.  

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

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

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

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede.  

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu matematika je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií v 
rozvoji matematických vedomostí, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, praxi a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných 
pojmoch, osvoja si matematickú terminológiu, budú ovládať základné matematické operácie. Žiaci nadobudnú 
presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že matematické poznanie má význam 
pre ich osobnostný rast.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
 podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
 vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko,  výstižne a exaktne 
 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
 oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov 

a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej 
komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 
 významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej 

výkonnosti, 
 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať 

hypotéza, 
 overovať a interpretovať získané údaje, 
 rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 
 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať 

spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť 

zodpovednosť aj za prácu druhých, 
 vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
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 určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných 

podmienok, 
 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, 

sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
 prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,  
 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 

predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

Schopnosti tvorivo riešiť problémy 
 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich matematickom vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného matematického problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej 

úlohy alebo situácie, 
 graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení 

úlohy, 

Spôsobilosti  byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

Všeobecné spôsobilosti   
 vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo 

písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do 
diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), 
uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie, 

 získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť 
základné a vedľajšie informácie),  

 pracovať s matematicko-technickými materiálmi 
 s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na otázky a podnety, orientovať sa vo 

význame odborných pojmov, používať kompenzačné vyjadrovanie,  
 rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) 

a správne ju interpretovať z nariadení, zákonov a vyhlášok  a používať, 
 rozumieť základným matematickým pojmom a vzťahom medzi nimi, obsah základných definícií a viet, 
 používať pri tom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie, 
 vedieť previesť reálny problém na matematickú úlohu a na základe osvojených algoritmických postupov 

vedieť riešiť praktické úlohy, 
 osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh 

z praxe,  
 vykonávať numerické a grafické riešenia, vedieť pracovať s kalkulátorom, 
 vedieť určiť bežné geometrické útvary a premieňať jednotky, 
 kriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, diagramov, 

tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať 

Odborné spôsobilosti   

d) Požadované vedomosti 
 mať poznatky o matematických pojmoch a operáciách, 
 samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 
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b)   Požadované zru čnosti 
 aplikovať v praxi základné numerické metódy a postupy  

c)  Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a  schopnosti        
 žiak sa vyznačuje vizuálnou a priestorovou pamäťou, praktickým a samostatným analytickým a logickým  

myslením a rozdeľovaním pozornosti. 

Stratégia vyu čovania pre 1.ro čník  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 

Čísla, premenné výrazy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Funkcie, lineárna funkcia, lineárne 
rovnice, nerovnice a ich sústavy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Zobrazenia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Planimetria a geometria 
pravouhlého trojuholníka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 

Stratégia vyu čovania pre 2.ro čník 

 Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Planimetria a geometria 
pravouhlého trojuholníka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Funkcie: kvadratická funkcia, 
kvadratické rovnice a nerovnice , 
lineárne lomená funkcia, nepriama 
úmernosť, mocninové funkcie, 
goniometrické funkcie a rovnice, 
exponenciálna funkcia a rovnice, 
logaritmická funkcia a rovnice 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Lineárne rovnice, nerovnice a ich 
sústavy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
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Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Stratégia vyu čovania pre 3.ro čník 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického c elku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Stereometria Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Kombinatorika, binomická veta, 
Pravdepodobnosť a štatistika 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Postupnosti Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 

Stratégia vyu čovania pre 4. ro čník 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Postupnosti Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Lineárna algebra Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Diferenciálny počet    

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Integrálny počet  - Neurčitý 
integrál 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Učebné zdroje pre 1.ro čník 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod do predmetu RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  Bratislava, 
2004 

Tabuľa 
  

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Čísla, premenné 
výrazy 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  Bratislava, 
2004 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

PZ- Počítanie s 
mnohočlenmi 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

 
Geometrické 
zobrazenia  

 
RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  Bratislava, 
2004 

 
Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

 
rysovacie 
pomôcky, 
softvér Cabri 
Gèometrie 
PZ- Zhodné 
zobrazenia v 
rovine 

 
Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Lineárne rovnice, 
nerovnice a ich 
sústavy 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  Bratislava, 
2004 
Doc. RNDr. Old řich Odvárko, 
CSc.: Funkcie 1, pre 1. ro čník 
gymnázií,  SPN Bratislava 2004  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive 
PZ- Lineárne 
rovnice 
PZ- Lineárne 
nerovnice 
PZ- Sústavy 
lineárnych 
rovníc 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Planimetria 
a geometria 
pravouhlého 
trojuholníka 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  Bratislava, 
2004 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

rysovacie 
pomôcky 
MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

 

 

Učebné zdroje pre 2.ro čník 

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

 
Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Planimetria 
a geometria 
pravouhlého 
trojuholníka 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984, Doc RNDr. F. 
Jirásek a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ a SOU 1. 
časť, SPN  Bratislava, 2004  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 

rysovacie 
pomôcky 

PZ- Pravouhlý 
trojuholník a gon. 
funkcie ostrého 
uhla 
PZ- Sínusová 
a kosínusová veta 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 
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MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
Softvér 
MATHEMATICA, 
DERIVE 
 

Funkcie: kvadratická 
funkcia, kvadratické 
rovnice a nerovnice , 
lineárne lomená 
funkcia, nepriama 
úmernosť, mocninové 
funkcie, goniometrické 
funkcie a rovnice, 
exponenciálna funkcia 
a rovnice, logaritmická 
funkcia a rovnice 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 2. časť, SPN  
Bratislava,  1984, RNDr. E. Calada 
CSc., RNDr. J. Řepová, RNDr. O. 
Petránek: Matematika pre študijné 
odbory SOŠ a SOU 3. časť, SPN  
Bratislava,  1989, Doc RNDr. F. 
Jirásek a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ a SOU 1. 
časť, SPN  Bratislava, 2004  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive, Cabri 
Gèometrie 

PZ- Kvadratické 
rovnice 
PZ- Kvadratické 
nerovnice 

PZ- Goniometrické 
funkcie 
orientovaného 
uhla 

PZ- Goniometrické 
rovnice 
PZ- Exponenciálna 
a logaritmická 
funkcia 
 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Funkcie, lineárna 
funkcia, lineárne 
rovnice, nerovnice 
a ich sústavy 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984, Doc RNDr. F. 
Jirásek a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ a SOU 1. 
časť, SPN  Bratislava, 2004Doc. 
RNDr. Old řich Odvárko, CSc.: 
Funkcie 1, pre 1. ro čník 
gymnázií,  SPN Bratislava 2004  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive 
PZ- Lineárne 
rovnice 
PZ- Lineárne 
nerovnice 
PZ- Sústavy 
lineárnych rovníc 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

 

Učebné zdroje pre 3.ro čník 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Stereometria 

Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 3. časť, SPN  
Bratislava,  1989,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  Bratislava, 
2004 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive, Cabri 
Gèometrie 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Kombinatorika, 
binomická veta, 
Pravdepodobnosť a 
štatistika 

Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 4. časť, SPN  
Bratislava,  1989,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 2. časť, SPN  Bratislava, 
1989 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive,  

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Postupnosti 

Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 6. časť, SPN  
Bratislava,  1989,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 2. časť, SPN  Bratislava, 
1989 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 
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Učebné zdroje pre 4.ro čník 

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

 
Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická technika  Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Postupnosti 

Matematika pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 6. časť, SPN  Bratislava,  
1989,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: Zbierka 
úloh z matematiky pre SOŠ a SOU 2. 
časť, SPN  Bratislava, 1989 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis 
Quark 

Lineárna 
algebra 

Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava 1989 
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ a SOU 2. časť, SPN  
Bratislava 1989  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive, Cabri 
Gèometrie 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis 
Quark 

Diferenciálny 
počet    

 Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ a SOU 2. časť, SPN  
Bratislava 1989 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive,  

Internet: 
Wikipedia... 
časopis 
Quark 

Integrálny 
počet  - 
Neurčitý 
integrál 

Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ a SOU 2. časť, SPN  
Bratislava 1989 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive, Cabri 
Gèometrie 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis 
Quark 
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ROČNÍK: PRVÝ 
 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MATEMATIKA 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu, 
matematická 
terminológia a symbolika 

9 
  

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

Predmet a štúdium 
matematiky 

Výrok, axióma, definícia, 
hypotéza, jednoduchý výrok a 
jeho negácia 
Všeobecný a existenčný 
kvantifikátor 
Základné množinové pojmy 
Operácie s množinami - 
zjednotenie, prienik, doplnok 
množiny 

 

 

 Fyzika, 
Stavebná mechanika 
 premeny jednotiek 

 dosadzovanie do 
vzorcov 

Ročník:  prvý 

 poznať význam pojmov 
prvok, množina, prienik, 
zjednotenie a rozdiel množín, 
doplnok množiny, výrok 

 vedieť rozhodnúť, či daný 
prvok patrí alebo nepatrí do 
množiny 

 Používať všeobecný 
a existenčný kvantifikátor, 
vyjadrenia počtu – najviac, 
aspoň a práve 

 Správne charakterizoval 
čo je prvok, množina, 
výrok 

 vedel správne vykonať 
operácie s množinami 

 Vysvetlil rozdiel  medzi 
vyjadrením najviac jeden, 
aspoň jeden a práve jeden 

 Používal správne 
všeobecný a existenčný 
kvantifikátor 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie  

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Čísla, premenné, výrazy  30  Žiak má:  Žiak:    
 Prirodzené čísla, 

Deliteľnosť prirodzených 
čísel 

 NSN, NSD 
 Racionálne, iracionálne, 

reálne čísla   , Vlastnosti 
reálnych čísel,        

 Absolútna hodnota 
reálnych čísel  

 Intervaly 

 Fyzika, 
Stavebná mechanika 
 premeny jednotiek 

 dosadzovanie do 
vzorcov 

Ročník:  prvý 

 Poznať význam pojmov 
prirodzené, celé, racionálne 
a reálne číslo, prvočíslo 
a zložené číslo, definíciu 
a označenie zákl. číselných 
množín 

 nájsť rozklad na prvočinitele 
daného prirodzeného čísla 
a všetky jeho delitele, delitele 
dvojice čísel, najväčší 
spoločný deliteľ a najmenší 
spoločný násobok dvojice 
prirodzených čísel 

 Vysvetliť pojem absolútna 
hodnota reálneho čísla 
a poznať jej geometrickú 
interpretáciu 

 poznať typy intervalov, vedieť 
určiť interval  

 Poznal význam pojmov: 
množina prirodzených, 
celých, racionálnych 
a reálnych čísel, 
prirodzené, celé, 
racionálne a reálne číslo 

 našiel delitele danej 
dvojice čísel, najväčšieho 
spol. deliteľa a najmenší 
spol. násobok 

 Rozlíšil racionálne 
a iracionálne čísla 

 Zvládol operácie 
s reálnymi číslami 

 Vysvetlil význam pojmu 
absolútna hodnota 
reálneho  čísla  

 vedel určiť interval ako 
časť množiny R 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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 Mocniny s prirodzeným 
mocniteľom 

 Mocniny s celým 
mocniteľom  

 Použitie mocnín s celým 
mocniteľom 

 Druhá a tretia odmocnina 
 Odmocniny – definícia, 

vety o odmocninách 
 Použitie viet o 

odmocninách  
 Mocniny s racionálnym 

mocniteľom 
 Počítanie s odmocninami 

a mocninami 
s racionálnym 
mocniteľom                        

   Vysvetliť čo je mocnina 
s prirodzeným, celým 
a racionálnym exponentom 

 Poznať pravidlá pre úpravu 
výrazov s mocninami 
a odmocninami 

 Vedieť vypočítať druhú 
a tretiu odmocninu pomocou 
kalkulačky 

 Používať pojmy základ 
mocniny, exponent, mocniny 
so spoločným základom, 
mocniny s rôznym základom  

 Vysvetlil podstatu 
chemickej väzby a poznať 
podmienky vzniku 
chemickej väzby 

 Vymenoval typy 
chemických väzieb 

 Správne používal všetky 
pojmy   

 Vysvetlil  kovalentnú 
väzbu, nepolárnu 
a polárnu kovalentnú 
väzbu, iónovú väzbu 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. školská 
písomná práca 
 

 Konštanta, premenná 
výraz mnohočlen, 
Počítanie s mnohočlenmi 

 Úpravy mnohočlenov 
 Delenie mnohočlenov 
 Dosadzovanie do 

výrazov, úpravy vzorcov  
 Rozklad výrazov 

pomocou vynímania pred 
zátvorku 

 Rozklad výrazov 
pomocou vzorcov 

 Rozklad výrazov podľa 
vzorcov 

 Úpravy lomených výrazov 
 Zložitejšie úpravy 

lomených výrazov 

 Fyzika, 

Stavebná mechanika 

 Základné matematické 
zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 dosadzovanie do 
vzorcov 

Ročník:  prvý 

 Poznať význam pojmov 
konštanta, premenná výraz 
a rozdiel medzi nimi  

 Aplikovať pravidlá určovania 
oxidačných čísel atómov 
v molekulách prvkov a 
zlúčenín  

 Napísať názvy a vzorce 
vybraných anorganických 
zlúčenín 

 Správne charakterizoval 
čo je  konštanta, 
premenná, výraz  

 Správne použil pravidlá na 
určovanie oxidačných čísel 
atómov v molekulách 
prvkov a zlúčenín  

 Vedel správne písať 
vzorce vybraných 
anorganických zlúčenín 

Ústne  skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede  
Skupinová 
písomná práca 
 
PZ- Počítanie s 
mnohočlenmi 

Planimetria, a  geometria 
pravouhlého trojuholníka 22 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Uhol a jeho veľkosť 
 Uhlová a oblúková miera 
 Trojuholník 
 Klasifikácia a vlastnosti 

trojuholníkov 
 Pravouhlý trojuholník 
 Goniometrické funkcie 

ostrého uhla 
 Riešenie pravouhlého 

trojuholníka  

 Deskriptívna geometria 

 Konštrukcia uhlov rôznych 
veľkostí, konštrukcia osi 
uhla 

 Základné postupy pri 
konštrukcii rovinných 
útvarov 

Stavebná mechanika 

 Riešenie pravouhlého 
trojuholníka 

Ročník:  prvý 

 

 Vedieť a poznať rôzne 
spôsoby merania uhla 

 Vedieť prevody medzi 
mierami uhla 

 Vedieť definíciu 
goniometrické funkcie na 
základe vzťahov 
v pravouhlom trojuholníku 

 Vedieť vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Vedieť aplikovať získané 
poznatky a vedomosti 
v praktických úlohách 

 Poznať správny postup pri 
riešení konštrukčných úloh 

 Vedel rôzne spôsoby 
merania uhla 

 Vedel prevody medzi 
mierami uhla 

 Vedel definovať 
goniometrické funkcie na 
základe vzťahov 
v pravouhlom trojuholníku 

 Vedel vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Vedel aplikovať získané 
poznatky a vedomosti 
v praktických úlohách 

 Poznal správny postup pri 
riešení konštrukčných úloh 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Didaktický test 
PZ- Pravouhlý  
trojuholník a gon. 
funkcie ostrého 
uhla 
PZ- Sínusová 
a kosínusová 
veta 
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 Pytagorova veta 
 Euklidove vety, 

konštrukcia úsečiek 
rôznych veľkostí 

 Rovnobežník 
 Lichobežník 
 Mnohouholník 
 Kružnica  
 Kruh a jeho častí 
 Opakovanie 

   Poznať a vedieť vzorce na 
výpočet obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Vedieť aplikovať poznatky 
z goniometrie pri riešení úloh 

 Definovať , načrtnúť a poznať 
rovinné geometrické útvary 

 Vedel vzorce na výpočet 
obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Vedel aplikovať poznatky 
z goniometrie pri riešení 
úloh 

 Vedel definovať a načrtnúť  
rovinné geometrické útvary 

Ústne skúšanie 
Frontálne ústne 
skúšanie 
 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 
 
2. školská 
písomná práca  

Geometrické 
zobrazovanie 13 ENV Žiak má: Žiak:   

 Karteziánsky súčin dvoch 
množín, grafy 

 Pojem zobrazenia, druhy 
zobrazení 

 Prosté zobrazenie 
 Zhodné zobrazenia v 

rovine 
 Zhodnosť trojuholníkov 
 Podobné zobrazenia v 

rovine 
 Podobnosť, vety 

o podobnosti 
trojuholníkov 

 Riešenie úloh na zhodné 
a podobné zobrazenia 

 Deskriptívna geometria  
 Základy geometrického 

zobrazovania útvarov  
v rovine  

 Základné postupy pri 
konštrukcii rovinných 
útvarov 

Ročník:  prvý 
 

 Definovať pojmy karteziánsky 
súčin dvoch množín, graf 
karteziánskeho súčinu, 
zobrazenie, zobrazenie do, 
na množinu, prosté 
a jednojednoznačné 
zobrazenie 

 Charakterizovať typy 
zhodných zobrazení  

 Vysvetliť rozdiel medzi 
zhodnými a podobnými 
zobrazeniami 

 Skonštruovať obraz útvaru 
v danom zhodnom 
a podobnom zobrazení 

 Poznať vety o zhodnosti 
a podobnosti trojuholníkov 

 Vedieť určiť, či sú dva 
trojuholníky zhodné alebo 
podobné  

 Riešiť zložitejšie úlohy na 
konštrukciu s využitím 
poznatkov o zhodných 
a podobných zobrazeniach 

 Poznať správny postup pri 
riešení konštrukčnej úlohy, 
správny zápis postupu 
konštrukcie  

 Vysvetlil pojmy 
karteziánsky súčin dvoch 
množín, graf 
karteziánskeho súčinu, 
zobrazenie, zobrazenie 
do, na množinu, prosté 
a jednojednoznačné 
zobrazenie 

 Charakterizoval jednotlivé 
zhodné zobrazenia 

 Zostrojil obraz 
geometrického útvaru 
v danom zhodnom 
zobrazení  

 Vysvetlil rozdiel medzi 
zhodným a podobným 
zobrazením 

 Určil, či sú dva trojuholníky 
zhodné alebo podobné  

 Vedel vyriešiť zložitejšiu 
konštrukčnú úlohu 
pomocou poznatkov 
o zhodných a podobných 
zobrazeniach 

 Poznal správny postup pri 
riešení konštrukčnej úlohy, 
správny zápis postupu 
konštrukcie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede  
Demonštrácia – 
príklad v Cabri 
Geometrie 

 
PZ- Zhodné 
zobrazenia v 
rovine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. školská 
písomná práca 
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Lineárne rovnice, 
nerovnice, sústavy 
rovníc a nerovníc  

25  Žiak má: Žiak:   

 
 Lineárne rovnice 
 Lineárne rovnice 

s absolútnou hodnotou 
 Lineárne rovnice s 

parametrom 
 Lineárne nerovnice 
 Lineárne nerovnice 

s neznámou v menovateli 
 Lineárne nerovnice 

s absolútnou hodnotou 
 Sústava dvoch lineárnych 

rovníc s dvoma 
neznámymi 

 Sústava troch. lin. rovníc 
s troma neznámymi  

 Fyzika, 

Stavebná mechanika 

 Základné matematické 
zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 Riešenie rovníc a ich 
sústav 

 Riešiť lineárne rovnice 
 Riešiť lineárne rovnice s 

parametrom 
 Riešiť lineárne rovnice 

s absolútnou hodnotou 
 Riešiť lineárne nerovnice 
 Riešiť lineárne nerovnice 

s neznámou v menovateli 
 Riešiť lineárne nerovnice 

s absolútnou hodnotou 
 Riešiť sústavu lineárnych 

rovníc s dvoma a troma 
neznámymi 

 

 Vyriešil lineárne rovnice 
 Vyriešiť lineárne rovnice s 

parametrom 
 Vyriešiť lineárne rovnice 

s absolútnou hodnotou 
 Vyriešil lineárne nerovnice 
 Vyriešil lineárne nerovnice 

s neznámou v menovateli 
 Vyriešil lineárne nerovnice 

s absolútnou hodnotou 
 Vyriešii sústavu lineárnych 

rovníc s dvoma a troma 
neznámymi 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

 
PZ- lineárne 
rovnice 
PZ- Lineárne 
nerovnice 

PZ- Sústavy lin. 
rovníc 

 

4. školská 
písomná práca 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
školských písomných prác, didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Raz za štvrťrok pripraví vyučujúci súbornú školskú písomnú prácu (dohromady 4 za školský rok) na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v školskej 
písomnej práci nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou školskej písomnej práce. 
Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní školskej písomnej práce. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť školskú písomnú prácu opakovať, ak bol 
v prvom pokuse neúspešný. Termín opakovania školskej písomnej práce sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Známka z predchádzajúcej šk. písomnej práce ostáva 
súčasťou celkového hodnotenia. Výsledky každej školskej písomnej práce sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.
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ROČNÍK: DRUHÝ  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MATEMATIKA 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia  Prostriedky 
hodnotenia 

Opakovanie u čiva z 1. 
ročníka 
 

20 
 

Žiak má: Žiak: 
  

 

 Lineárna funkcia 
 Lineárna funkcia s absolútnou 

hodnotou 
 Lineárne rovnice 
 Lineárne rovnice s absolútnou 

hodnotou 
 Lineárne rovnice s 

parametrom 
 Lineárne nerovnice 
 Lineárne nerovnice 

s neznámou v menovateli 
 Lineárne nerovnice 

s absolútnou hodnotou 
 Sústava dvoch lineárnych 

rovníc s dvoma neznámymi 
 Sústava troch. Lin. Rovníc 

s troma neznámymi  
 

 
Fyzika, 
Stavebná mechanika 

 Základné 
matematické 
zručnosti pri riešení 
numerických 
výpočtov, práca 
s kalkulačkou 

Riešenie rovníc a ich 
sústav 
 

 Riešiť lineárne rovnice 
 Riešiť lineárne nerovnice 
 Riešiť lineárne nerovnice 

s neznámou v menovateli 
 Riešiť sústavu lineárnych 

rovníc s dvoma a troma 
neznámymi 

 Vedel riešiť rovnice 
 Vedel riešiť nerovnice 
 Vedel riešiť nerovnice 

s neznámou v menovateli 
 Vedel riešiť  sústavu 

lineárnych rovníc s dvoma 
a troma neznámymi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie  

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 

 

Kvadratická funkcia, 
kvadratické rovnice 20  Žiak má: Žiak:   
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 Kvadratická fcia – definícia, 
zákl. vlastnosi 

 Graf kvadratickej fcie 
 

 Riešenie úloh – KF, graf KF 
 Rýdzokvadrat. rovnice  
 Úplná kvadratická rovnica 
 Vzťah pre výpočet koreňov 

KR 
 Riešenie kvadratických  rovníc 
 Slovné úlohy vedúce 

k riešeniu KR 
 Vzťahy medzi koreňmi a 

koeficientami kvadratických 
rovníc 

 Rozklad kv. trojčlenov, úpravy 
alg. výr. rozkladom 

 Kvadratické nerovnice - 
metódy riešenia KN riešené 
výpočtom alebo grafickou 
metódou 

 Praktické úlohy na KR a KN 
 Kvadratické rovnice 

s parametrom 
 Iracionálne rovnice 

 
Fyzika, 
Stavebná mechanika 

 premeny jednotiek 

 dosadzovanie do 
vzorcov 

 parabola 

 
Ročník:  druhý 

 Definovať pojem  kvadratická 
funkcia, definičný obor funkcie 
a obor hodnôt funkcie 

 Určit z grafu konkrétnej kvadr. 
funkcie jej D(f) a H(f) a ďalšie 
vlastnosti – monotónnosť, 
extrémy, ohraničenosť, 
párnosť 

 Riešiť kvadratické rovnice 
 Poznať vzťahy medzi koreňmi 

a koeficientami KR, vedieť 
upravovať algebraické výrazy 
rozkladom 

 Riešiť kvadratické rovnice s 
parametrom 

 Riešiť kvadratické nerovnice 
rôznymi metódami 

 Riešiť iracionálne rovnice 
 Riešiť slovné úlohy pomocou 

poznatkov o KR a KN 

 Definoval pojem  kvadratická 
funkcia, definičný obor 
funkcie a obor hodnôt 
funkcie 

 Urči z grafu konkrétnej 
kvadr. funkcie jej D(f) a H(f) 
a ďalšie vlastnosti – 
monotónnosť, extrémy, 
ohraničenosť, párnosť 

 Riešil kvadratické rovnice 
 Poznal vzťahy medzi 

koreňmi a koeficientami KR, 
vedel upraviť algebr. výrazy 
rozkladom 

 Riešil kvadratické rovnice s 
parametrom 

 Riešil kvadratické nerovnice 
rôznymi metódami 

 Riešil iracionálne rovnice 
 Riešil slovné úlohy pomocou 

poznatkov o KR a KN 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 
1. školská 
písomná práca 
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Trigonometria, Gonio metria  15 ENV Žiak má:  Žiak:    

 Uhol a jeho veľkosť 
 Uhlová a oblúková miera 
 Goniometrické funkcie ostrého 

uhla 
 Riešenie pravouhlého 

trojuholníka 
 Pytagorova veta 
 Euklidove vety, konštrukcia 

úsečiek rôznych veľkostí  
 Sínusová veta                              
 Použitie sínusovej vety                   
 Kosínusová veta  
 Použitie kosínusovej vety 

 
Deskriptívna geometria 

 Konštrukcia uhlov 
rôznych veľkostí, 
konštrukcia osi uhla 

 Základné postupy pri 
konštrukcii rovinných 
útvarov 

Stavebná mechanika 

 Riešenie pravouhlého 
trojuholníka 

Ročník:  druhý 

Odborné kreslenie 

 Rovinné geometrické 
útvary 

 Prenášanie uhlov 
Ročník: prvý 

 

 Vedieť a poznať rôzne 
spôsoby merania uhla 

 Vedieť prevody medzi 
mierami uhla 

 Vedieť definíciu gon. funkcií 
na základe vzťahov 
v pravouhlom trojuholníku 

 Vedieť vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Vedieť aplikovať získané 
poznatky a vedomosti 
v praktických úlohách 

 Poznať správny postup pri 
konštrukcii úsečiek rôznych 
veľkostí, pri zostrojvaní 
uhlov pomocou kružidla, pri 
prenášaní veľkosti uhlov 
a úsečiek 

 Poznať a vedieť vzorce na 
výpočet obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Vedieť aplikovať poznatky 
z goniometrie pri riešení úloh 

 Definovať , načrtnúť 
a poznať rovinné 
geometrické útvary 

 Vedel rôzne spôsoby 
merania uhla 

 Vedel prevody medzi 
mierami uhla 

 Vedel definovať 
goniometrické funkcie na 
základe vzťahov 
v pravouhlom trojuholníku 

 Vedel vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Vedel aplikovať získané 
poznatky a vedomosti 
v praktických úlohách 

 Poznal správny postup pri 
konštrukcii úsečiek rôznych 
veľkostí, pri zostrojvaní 
uhlov pomocou kružidla, pri 
prenášaní veľkosti uhlov 
a úsečiek 

 Poznal a vediel vzorce na 
výpočet obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Vediel aplikovať poznatky 
z goniometrie pri rieš. úloh 

 Definoval , načrtol a poznal 
rovinné geometrické útvary 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie  

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 

2. školská 
písomná práca  

Lineárna lomená funkcia, 
mocninové funkcie 7  Žiak má: Žiak:   
 
 

 Lineárna lomená funkcia – 
definícia, graf 

 Nepriama úmernosť – špec. 
prípad lin. lomenej funkcie 

 Mocninové funkcie – definícia, 
graf 

 Vlastnosti mocninových 
funkcií 

 

 Fyzika 

 Priama a nepriama 
úmernosť, mocninová 
závislosť 
v konkrétnych 
praktických úlohách 

Ročník: druhý 

Pozemné stavite ľstvo 

 Priama úmernosť 

Nepriama úmernosť 

 

 Definovať pojem  lineárna 
lomená funkcia, nepriama 
úmenosť, mocninová funkcia 

 Poznať definičný obor a obor 
hodnôt uvedených funkcií 

 Poznať grafy uvedených 
funkcií,  

 Poznať klasifikáciu rôznych 
typov danej funkcie pri 
zmene parametrov a ich 
vlastnosti 

 Definoval pojem  lineárna 
lomená funkcia, nepriama 
úmenosť, mocninová funkcia 

 Poznal definičný obor a obor 
hodnôt uvedených funkcií 

 Poznal grafy uvedených 
funkcií,  

 Poznal klasifikáciu rôznych 
typov danej funkcie pri 
zmene parametrov a ich 
vlastnosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 
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Goniometrické  funkcie, 
goniometrické, rovnice 20  Žiak má: Žiak:   

 Zobrazenie množiny reálnych 
čísel          

 do jednotkovej kružnice                         
 Funkcia sin x, graf, vlastnosti           
 Funkcia cos x, graf, vlastnosti 
 Funkcia tg x, graf, vlastnosti          
 Funkcia cotg x, graf, vlastnosti          
 Zložené goniometrické funkcie 

sin x a cos x                               
 
 

 Jednoduché goniometrické 
rovnice 

 Základné goniometrické 
vzorce     

 Súčtové vzorce                            
 Vzorce pre dvojnásobný uhol            
 Súčet a rozdiel funkcií rôznych  

hodnôt                                         
Goniometrické rovnice 

 Riešenie goniometr. rovníc – 
aplikácia v geodézii, 
opakovanie 

 
Stavebná mechanika 

 Goniometrické funkcie 

 Riešenie 
goniometrických 
rovníc 

 Úprava 
goniometrických 
výrazov 

 

 Poznať pojem jednotková 
kružnica 

 Vedieť zobraziť na 
jednotkovej kružnici 
ľubovoľné reálne číslo, 
priradiť R. číslo ľubovoľnému 
bodu jednotkovej kružnice 

 Zadefinovať fciu sin x 
a opísať jej vlastnosti 

 Zadefinovať fciu cos x 
a opísať jej vlastnosti 

 Zadefinovať fciu  tg x 
a opísať jej vlastnosti 

 Zadefinovať fciu cotg x 
a opísať jej vlastnosti 

 Poznať a vedieť použiť 
goniometrické vzorce 

 Vyriešiť goniometrickú 
rovnicu 

 Poznal pojem jednotková 
kružnica 

 Vedel zobraziť na 
jednotkovej kružnici 
ľubovoľné reálne číslo, 
priradil R. číslo ľubovoľnému 
bodu jednotkovej kružnice 

 Zadefinoval fciu sin x 
a opísal jej vlastnosti 

 Zadefinoval fciu cos x 
a opísal jej vlastnosti 

 Zadefinoval fciu  tg x 
a opísal jej vlastnosti 

 Zadefinoval fciu cotg x 
a opísal jej vlastnosti 

 Poznal a vedel použiť 
goniometrické vzorce 

 Vyriešil goniometrickú 
rovnicu 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

3. školská 
písomná práca  

Expone nciálne a  logaritmické 
funkcie  17  Žiak má: Žiak:   

 

 Exponenciálna funkcia – 
definícia, vlastnosti, graf       

 Exponenciálne rovnice                     
 Inverzná funkcia   
 Logaritmická funkcia – 

definícia, vlastnosti, graf, 
Definícia logaritmu 

 Vety o logaritmoch 
 Dekadické a prirodzené 

logaritmy – použitie kalkulačky 
 Logaritmické rovnice                     

 
 

 Opakovanie 

 

 Fyzika, geodetické výpočty 

 Exponenciálna 
a logaritmická 
závislosť veličín 

 Riešenie 
exponenciálnych 
rovníc 

 Dekadický 
a prirodzený 
logaritmus čísla – 
logaritmické výrazy 

 aplikácia 
v praktických úlohách 

Ročník: druhý, tretí 

 Definovať pojmy 
exponenciálna funkcia, graf 
exp. funkcie, rozlíšiť dva typy 
exp. funkcie, poznať ich 
vlastnosti  

 Riešiť exponenciálne rovnice 
 Vysvetliť pojem inverzná 

funkcia a súvis medzi exp. 
a logaritm. funkciou 

 Definovať pojem 
logaritmická funkcia, 
logaritmus čísla 

 Poznať vety o logaritmoch, 
 Vedieť určiť  dekadický 

a prir.  logaritmus čísla 
pomocou kalkulačky  

 Riešiť logaritmické rovnice 

 Definoval pojmy 
exponenciálna funkcia, graf 
exp. funkcie 

 Charakterizoval dva typy 
exp. funkcie, poznal ich 
vlastnosti  

 Riešil exponenciálne rovnice 
 Vysvetlil pojem inverzná 

funkcia a súvis medzi exp. 
a logaritmickou funkciou 

 Definoval pojem logaritmická 
funkcia, logaritmus čísla 

 Poznal vety o logaritmoch, 
 Vedel určiť  dekadický a prir.  

logaritmus čísla pomocou 
kalkulačky  

 Riešil logaritmické rovnice 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  
Demonštrácia – 
príklad v Cabri 
Geometrie 

 

Neštandardizova
ný didaktický test 

 

4. školská 
písomná práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
školských písomných prác, didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Raz za štvrťrok pripraví vyučujúci súbornú školskú písomnú prácu (dohromady 4 za školský rok) na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v školskej 
písomnej práci nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou školskej písomnej práce. 
Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní školskej písomnej práce. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť školskú písomnú prácu opakovať, ak bol 
v prvom pokuse neúspešný. Termín opakovania školskej písomnej práce sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Známka z predchádzajúcej šk. písomnej práce ostáva 
súčasťou celkového hodnotenia. Výsledky každej školskej písomnej práce sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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ROČNÍK: TRETÍ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MATEMATIKA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy ho dnotenia  Prostriedky 
hodnotenia 

Opakovanie u čiva z 2. 
Ročníka- planimetria 
 

7 
ENV 

Žiak má: Žiak: 
  

 Trojuholník 
 Rovnobežník 
 Lichobežník 
 Mnohouholník 
 Kružnica  
 Kruh a jeho častí 

 

 
 

Stavebná mechanika  

 Riešenie pravouhlého 

trojuholníka 

Ročník: druhý 

Odborné kreslenie 

 Rovinné geometrické 

útvary • 

 Prenášanie uhlov 

Ročník: prvý 

 Vedieť a poznať rôzne 
spôsoby merania uhla 

 Vedieť prevody medzi mierami 
uhla 

 Vedieť definíciu 
goniometrických funkcií na 
základe vzťahov v pravouhlom 
trojuholníku 

 Vedieť vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Vedieť aplikovať získané 
poznatky a vedomosti 
v praktických úlohách 

 Poznať správny postup pri 
konštrukcii úsečiek rôznych 
veľkostí, pri zostrojvaní uhlov 
pomocou kružidla, pri 
prenášaní veľkosti uhlov 
a úsečiek 

 Poznať a vedieť vzorce na 
výpočet obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Vedieť aplikovať poznatky 
z goniometrie pri riešení úloh 

 Definovať , načrtnúť a poznať 
rovinné geometrické útvary 

 Vedel rôzne spôsoby 
merania uhla 

 Vedel prevody medzi 
mierami uhla 

 Vedel definovať 
goniometrické funkcie na 
základe vzťahov 
v pravouhlom trojuholníku 

 Vedel vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Vedel aplikovať získané 
poznatky a vedomosti 
v praktických úlohách 

 Poznal správny postup pri 
konštrukcii úsečiek rôznych 
veľkostí, pri zostrojvaní 
uhlov pomocou kružidla, pri 
prenášaní veľkosti uhlov 
a úsečiek 

 Poznal a vediel vzorce na 
výpočet obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Vediel aplikovať poznatky 
z goniometrie pri rieš. úloh 

 Definoval , načrtol a poznal 
rovinné geometrické útvary 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie  

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 
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Stereometria - metrické úlohy  10 ENV Žiak má:  Žiak:    

 Povrch a objem - kocka, 
kváder  

 Povrc h a objem - hranol  
a valec 

 Povrch a objem kužeľa  
 Povrch a objem ihlana  
 Povrch a objem zrezaného 

kužeľa 
 Povrch a objem 

zrezaného ihlana  
 Povrch a objem gule a jej 
častí 

 Riešenie praktických úloh 
 

 Fyzika, prax  
 základné 

priestorové útvary, 
praktické úlohy 

Ročník: druhý, tretí 
Deskriptívna geometria 

 základné priestorové 
útvary 

Odborné kreslenie 
 základné priestorové 

útvary 
 
 

 vedieť klasifikovať a opísať 
vlastnosti telies 

 poznať a vedieť použiť 
vzťahy pre výpočet objemov 
a povrchov telies 

 vedel klasifikovať a opísať 
vlastnosti telies 

 poznal a vedel použiť vzťahy 
pre výpočet objemov 
a povrchov telies 

Frontálne ústne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
1. školská 
písomná práca  

Stereometria 9 ENV Žiak má: Žiak:   
 Základné pojmy geometrie 

v priestore 
 Vzájomné polohy priamok 

a rovín 
 Rovnobežné premietanie 
 Rezy kocky 
 Rezy kocky 
 Rezy mnohostenov 
 Priesečník priamky s rovinou 
 Rezy kocky – využitie 

priesečníka 
 Praktické úlohy 

 
Stavebné konštrukcie: 

 Rysovanie projektov  

 Poznať vzťahy v kocke 
 Vedieť sa priestorovo 

orientovať v kocke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poznal vzťahy v kocke 
 Vedel sa priestorovo 

orientovať v kocke 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 
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Kombinatorika  15  Žiak má: Žiak:   

 Kombinatorické pravidlo 
súčinu 

 Variácie bez opakovania 
 Faktoriál čísla 
 Výrazy s faktoriálmi 
 Variácie s opakovaním 
 Permutácie 
 Pascalov trojuholník, 

vlastnosti komb. čísel 
 Riešenie rovníc s komb. 
číslami 

 Kombinácie 
 Riešenie praktických úloh 
 Binomická veta 
 Využitie binomickej vety 

 
 

 Vedieť použiť pravidlo 
súčinu 

 Vedieť použiť variácie 
 Vedieť použiť kombinácie 
 Vedieť použiť permutácie 
 Poznať Pascalov trojuholník 
 Vedieť umocniť výraz 

pomocou binomickej vety 

 Vedel použiť pravidlo súčinu 
 Vedel použiť variácie 
 Vedel použiť kombinácie 
 Vedel použiť permutácie 
 Poznal Pascalov trojuholník 
 Vedel umocniť výraz 

pomocou binomickej vety 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

2. školská 
písomná práca  

Pravdepodobnos ť 5 ENV Žiak má:  Žiak:    
 Náhodný pokus a náhodný jav 
 Pravdepodobnosť náhodného 

javu 
 Pravdepodobnosť zjednotenia 

a prieniku javov 
 Nezávislé pokusy 
 Riešenie úloh 

 
 

 Vedieť charakterizovať 
náhodný pokus 

 Vedieť rozoznať jednotlivé 
javy 

 Vedieť vypočítať 
pravdepodobnosť 
náhodného javu 

 Vedieť rozlíšiť nezávislé 
pokusy  
 

 Vedel charakterizovať 
náhodný pokus 

 Vedel rozoznať jednotlivé 
javy 

 Vedel vypočítať 
pravdepodobnosť 
náhodného javu 

 Vedel rozlíšiť nezávislé 
pokusy  
 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizova
ný didaktický test 
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Štatistika 7 ENV Žiak má: Žiak:   

 
 Štatistický súbor, jednotka, 

znak 
 Rozdelenie početnosti 
 Štat. charakteristiky polohy 
 Štat. charakteristiky variability 
 Riešenie praktických úloh 

 

 
Ekonomika 

 Výpočet priemrnej 
hodnoty 

 Vedieť vytvoriť tabuľku 
početnosti 

 Poznať vzorce na vypočet 
štat.char. polohy 

 Poznať vzorce na výpočet 
štat.char.variability 

 

 Vedel vytvoriť tabuľku 
početnosti 

 Poznal vzorce na vypočet 
štat.char. polohy 

 Poznal vzorce na výpočet 
štat.char.variability 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

3.školská 
písomná práca  

Postupnosti  14  Žiak má: Žiak:   
 Pojem postupnosti, určenie 

a zápis postupnosti 
 Vlastnosti postupnosti 
 Aritmetická postupnosť 
 Súčet aritmetickej postupnosti 
 Riešenie úloh na AP 
 Geometrická postupnosť 
 Súčet geometrickej 

postupnosti 
 Riešenie úloh na GP 
 Zložené úrokovanie 
 Riešenie praktických úloh 
 Systematizácia učiva 

 

   Vedieť zapisovať postupnosť 
 Vedieť určiť vlastnosti 

postupnosti 
 Vedieť rozoznať aritmetickú 

postupnosť 
 Vedieť rozoznať geometrickú 

postupnosť 
 Vedieť použiť vzorce na 

výpočet  n-tého člena AP 
 Vedieť použiť vzorce na 

výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov AP 

 Vedieť použiť vzorce na 
výpočet  n-tého člena GP 

 Vedieť použiť vzorce na 
výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov GP 

 Vedel zapisovať postupnosť 
 Vedel určiť vlastnosti 

postupnosti 
 Vedel rozoznať aritmetickú 

postupnosť 
 Vedel rozoznať geometrickú 

postupnosť 
 Vedel použiť vzorce na 

výpočet  n-tého člena AP 
 Vedel použiť vzorce na 

výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov AP 

 Vedel použiť vzorce na 
výpočet  n-tého člena GP 

 Vedel použiť vzorce na 
výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov GP 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

4. školská 
písomná práca 

 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
školských písomných prác, didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Raz za štvrťrok pripraví vyučujúci súbornú školskú písomnú prácu (dohromady 4 za školský rok) na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v školskej 
písomnej práci nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou školskej písomnej práce. 
Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní školskej písomnej práce. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť školskú písomnú prácu opakovať, ak bol 
v prvom pokuse neúspešný. Termín opakovania školskej písomnej práce sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Známka z predchádzajúcej šk. písomnej práce ostáva 
súčasťou celkového hodnotenia. Výsledky každej školskej písomnej práce sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
 
 
 
 
 
 
 



   

 412

ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MATEMATIKA- volite ľný predmet 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia  Prostriedky 
hodnotenia 

Postupnosti  13  Žiak má: Žiak:   
 Úvod do predmetu, 

organizačné pokyny 
 Pojem postupnosti, určenie 

a zápis postupnosti 
 Vlastnosti postupnosti 
 Aritmetická postupnosť 
 Súčet aritmetickej postupnosti 
 Riešenie úloh na AP 
 Geometrická postupnosť 
 Súčet geometrickej 

postupnosti 
 Riešenie úloh na GP 
 Zložené úrokovanie 
 Riešenie praktických úloh 
 Systematizácia učiva 

 
 

   Vedieť zapisovať postupnosť 
 Vedieť určiť vlastnosti 

postupnosti 
 Vedieť rozoznať AP 
 Vedieť rozoznať GPť 
 Vedieť použiť vzorce na 

výpočet  n-tého člena AP 
 Vedieť použiť vzorce na 

výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov AP 

 Vedieť použiť vzorce na 
výpočet  n-tého člena GP 

 Vedieť použiť vzorce na 
výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov GP 

 Vedel zapisovať postupnosť 
 Vedel určiť vlastnosti 

postupnosti 
 Vedel rozoznať AP 
 Vedel rozoznať GP 
 Vedel použiť vzorce na 

výpočet  n-tého člena AP 
 Vedel použiť vzorce na 

výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov AP 

 Vedel použiť vzorce na 
výpočet  n-tého člena GP 

 Vedel použiť vzorce na 
výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov GP 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Skupinová 
písomná práca 

Ústne odpovede 

 

Lineárna algebra 12  Žiak  má: Žiak:   
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 Matice. Operácie s maticami. 
 Riešenie úloh 
 Hodnosť matice 
 Sústavy lineárnych rovníc – 

Gaussova eliminačná metóda 
 Riešenie úloh 
 Riešenie úloh 
 Deteminanty  - Sarusovo 

pravidlo 
 Deteminanty 
 Sústavy lineárnych rovníc – 

Cramerovo pravidlo 
 Riešenie úloh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poznať pojem matica 
 Vedieť operácie s maticami 
 Vedieť riešiť rovnice 

s viacerým neznámymi 
pomocou matíc 

 Poznať pojem determinant 
 Vedieť riešiť sústavy 

lineárnych rovníc pomocou 
Cramerovho pravidla 

 

 

 

 Poznal pojem matica 
 Vedel operácie s maticami 
 Vedel riešiť rovnice 

s viacerým neznámymi 
pomocou matíc 

 Poznal pojem determinant 
 Vedel riešiť sústavy 

lineárnych rovníc pomocou 
Cramerovho pravidla 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Neštandardizova
ný didaktický test 

Ústne odpovede 

 

Didaktický test 

 

 

 

Diferenciálny po čet    
 22  Žiak má: Žiak:   
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 Limita postupnosti 
 Vety o limitách postupnosti 
 Riešenie úloh 
 Spojitosť funkcie 
 Limita funkcie 
 Typy limít funkcie 
 Riešenie úloh 
 Derivácia funkcie – pojem a 

význam 
 Pravidlá o derivavaní 
 Derivovanie funkcie 
 Riešenie úloh 
 Derivovanie zloženej funkcie 
 Riešenie úloh 
 Riešenieúloh 
 L´Hospitalovo pravidlo 
 Rastúca a klesajúca funkcia. 

Lokálne etrémy. 
 Riešenie úloh 
 Konvexnosť a konkávnosť 

funkcie. Inflexný bod. 
 Riešenie úloh 
 Asymptoty funkcie bez 

smernice 
 Asymptoty funkcie so 

smernicou. 
 Priebeh funkcie 
 Priebeh funkcie 

Kontrolná písomná práca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Poznať pojem limita 
postupnosti a funkcie 

 Vedieť správne aplikovať 
metódy na výpočet limít 
postupnosti a funkcie 

 Poznať pojem derivácia 
funkcie 

 Vedieť geometrický význam 
derivácie 

 Vedieť správne aplikovať 
pravidlá derivovania funkcie 

 Vedieť riešiť limitu funkcie 
pomocou L´Hospitalovho 
pravidla 

 Vedieť určiť intervaly 
monotónnosti funkcie a jej 
lokálne extrémy 

 Vedieť určiť intervaly 
konvexnosti a konkávnostii 
funkcie a inflexné dody 

 Vedieť určiť asymptoty funkcie 
 Vedieť načrtnuť graf funkcie 

pomocou využitia poznatkov 
o derivácií funkcie 

 Poznal pojem limita 
postupnosti a funkcie 

 Vedel správne aplikovať 
metódy na výpočet limít 
postupnosti a funkcie 

 Poznal pojem derivácia 
funkcie 

 Vedel geometrický význam 
derivácie 

 Vedel správne aplikovať 
pravidlá derivovania funkcie 

 Vedel riešiť limitu funkcie 
pomocou L´Hospitalovho 
pravidla 

 Vedel určiť intervaly 
monotónnosti funkcie a jej 
lokálne extrémy 

 Vedel určiť intervaly 
konvexnosti a konkávnostii 
funkcie a inflexné dody 

 Vedel určiť asymptoty 
funkcie 

 Vedel načrtnuť graf funkcie 
pomocou využitia poznatkov 
o derivácií funkcie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Didaktický test 
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Integrálny po čet  - Neurčitý 
integrál 13  Žiak má: Žiak:   

 Primitívna funkca. Neurčitý 
integrál. 

 Základné vzorce 
 Riešenie úloh použitím 

základných vzorcov 
 Integrovanie substitučnou 

metódou 
 Riešenie úloh 
 Integrovanie metódou per-

partes 
 Riešenie úloh 
 Integrovanie parciálnych 

zlomkov 
 Riešenie úloh 
 Integrovanie racionálnych 

funkcií 
 Riešenie úloh 
 Kontrolná písomná práca 
 Záverečné hodnotenie 

   Poznať pojem primitívna 
funkcia a neurčitý integrál 

 Vedieť aplikovať základné 
pravidlá na výpočet integrálov 

 Vedieť použiť substitučnú 
metódu na výpočet integrálov 

 Vedieť použiť metódu per-
partes na výpočet integrálov 

 Vedieť rozložiť zlomky na 
parciálne zlomky 

 Vedieť integrovať parciálne 
zlomky 

 Vedieť integrovať racionálne 
funkcie 

 Poznal pojem primitívna 
funkcia a neurčitý integrál 

 Vedel aplikovať základné 
pravidlá na výpočet 
integrálov 

 Vedel použiť substitučnú 
metódu na výpočet 
integrálov 

 Vedel použiť metódu per-
partes na výpočet integrálov 

 Vedel rozložiť zlomky na 
parciálne zlomky 

 Vedel integrovať parciálne 
zlomky 

 Vedel integrovať racionálne 
funkcie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Didaktický test 

 

 
 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava školských písomných 
prác, didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Raz za štvrťrok pripraví vyučujúci súbornú školskú písomnú prácu (dohromady 4 za školský rok) na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v školskej písomnej práci nesmú 
prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou školskej písomnej práce. Žiaci budú s nimi oboznámení až po 
absolvovaní školskej písomnej práce. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť školskú písomnú prácu opakovať, ak bol v prvom pokuse neúspešný. Termín opakovania školskej 
písomnej práce sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Známka z predchádzajúcej šk. písomnej práce ostáva súčasťou celkového hodnotenia. Výsledky každej školskej písomnej práce sú 
významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Názov predmetu matematika 
Časový rozsah výu čby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín,       

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín,       
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 
2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí,štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3692 M geodézia, kartografia a kataster 
3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“. Na vytvorenie predmetu sme 
integrovali obsahové štandardy „Čísla, premenné, výrazy“, „Rovnice, nerovnice a ich sústavy“, „Funkcie“ a 
„Geometria“, „Stereometria“, „Pravdepodobnosť a štatistika“, „Postupnosti “.  Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP 
vyčlenil v prvom a druhom ročníku 3 hodiny týždenne a v treťom ročníku štúdia 2 hodiny týždenne. 

Predmet matematika v študijnom odbore geodézia, kartgrafia a kataster svojím obsahom nadväzuje na učivo 
základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma 
a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko korešpondujú 
s odbornými vedomosťami a zručnosťami získanými v predmetoch: geodézia, prax, kartografické rysovanie, 
deskriptívna geometria, informatika a fyzika.  

Učivo, v prvom ročníku, sa skladá z poznatkov o pojmoch reálneho čísla, mocniny a odmocniny, o úpravách 
výrazov, o schopnosti vhodnej voľby premennej pri matematizácii reálnej situácie, o riešení rôznych typov 
lineárnych rovníc a nerovníc, o lineárnych funkciácha ich vlastnostiach, o rovinnej geometrii.  

Učivo, v druhom ročníku, sa skladá z poznatkov o pojmoch uhol a jeho miera, rovinné útvary (trojuholník, 
štvoruholník, mnohouholník), kvadratická funkcia, kvadratická rovnica, linearna lomená funkcia, mocninové funkcie, 
goniometrické funkcie a vzťahy medzi nimi, goniometrické rovnice a úpravy goniometrických výrazov, 
exponenciálna funkcia a rovnice, logaritmická funkcia a rovnice, logaritmus čísla. Žiaci sa naučia vhodnej 
matematizácii reálnej situácie, stretnú sa s metódami riešenia rôznych typov rovníc a nerovníc, rozšíria svoje 
poznatky o elementárnych funkciách o ďalšie typy funkcií a budú spoznávať ich vlastnosti a poznatky aplikovať 
v konkrétnych praktických úlohách. 

Učivo, v treťom ročníku, sa skladá z poznatkov o pojmoch rovinné útvary (trojuholník, štvoruholník, mnohouholník), 
priestorové útvary (kocka, kváder, hranol, ihlan, kužeľ, zrezaný kužeľ a zrezaný ihlan), spôsoby výpočtu ich 
povrchov a objemov, variácie, permutácie a kombinácie, kombinačné číslo, binomická veta, náhodný pokus, 
náhodný jav, pravdepodobnosť, štatistický súbor, štatistický znak, spôsoby výpočtu štatistických charakteristík 
polohy a variability, aritmetická a geometrická postupnosť a využitie vedomostí o postupnostiach v praxi. Žiaci sa 
naučia vhodnej matematizácii reálnej situácie, stretnú sa s metódami riešenia rôznych typov úloh a poznatky 
aplikovať v konkrétnych praktických úlohách. 

Učivo v štvrtom ročníku sa skladá z poznatkov o pojmoch karteziánska sústava súradníc v rovine a v priestore, 
reprezentácia bodu v sústave súradníc, vektor, analytické vyjadrenie priamky, roviny, analytické metódy zisťovania 
metrických a polohových vzťahov medzi útvarmi v rovine a v priestore, základné priestorové útvar, o schopnosti 
vhodnej voľby premennej pri matematizácii reálnej situácie, o riešení rôznych typov rovníc a nerovníc, o pojmoch 
rovinné útvary (trojuholník, štvoruholník, mnohouholník), priestorové útvary (kocka, kváder, hranol, ihlan, kužeľ, 
zrezaný), spôsoby výpočtu ich povrchov a objemov, variácie, permutácie a kombinácie, kombinačné číslo, 
binomická veta, náhodný pokus, náhodný jav, pravdepodobnosť, aritmetická a geometrická postupnosť a využitie 
vedomostí o postupnostiach v praxi. Žiaci sa stretnú s metódami riešenia rôznych typov úloh a poznatky aplikovať 
v konkrétnych praktických úlohách.  

 

Žiaci si musia uvedomiť, že matematické vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie 
žiakov k pochopeniu kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje poznatkami užitočnými v 
každodennom živote aj  pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné vzdelávanie. 
Matematické vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia. Matematické 
vzdelávanie poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov, ktoré im umožňujú štúdium daného odboru i uplatnenie 
v praxi a slúži ako základ pre ich ďalšie vzdelávanie. Matematika učí žiakov schopnosti aplikovať získané 
vedomosti a zručnosti pri riešení úloh z praxe, potrebe overovať správnosť získaného výsledku, používať pri 
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spracovaní úloh  dostupné komunikačné technológie. Preto sme pri výbere učiva veľmi citlivo pristupovali už aj 
vzhľadom k jej aplikácii v odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 
Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti matematickej logiky, aby tieto mohli 
využiť aj v občianskom živote.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 
žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ 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. 

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

 

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

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede.  

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu matematika v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií v rozvoji matematických vedomostí, formovať logické myslenie 
a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, praxi a občianskom 
živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si matematickú terminológiu, budú ovládať základné 
matematické operácie. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, 
že matematické poznanie má význam pre ich osobnostný rast.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
 podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
 vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko,  výstižne a exaktne 
 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
 oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov 

a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej 
komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 
 významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej 

výkonnosti, 
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 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať 
hypotéza, 

 overovať a interpretovať získané údaje, 
 rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 
 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať 

spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť 

zodpovednosť aj za prácu druhých, 
 vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
 určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných 

podmienok, 
 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, 

sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
 prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,  
 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 

predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

Schopnosti tvorivo riešiť problémy 
 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich matematickom vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného matematického problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej 

úlohy alebo situácie, 
 graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení 

úlohy, 

Spôsobilosti  byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

Všeobecné spôsobilosti   
 vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo 

písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do 
diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), 
uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie, 

 získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť 
základné a vedľajšie informácie),  

 pracovať s matematicko-technickými materiálmi 
 s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na otázky a podnety, orientovať sa vo 

význame odborných pojmov, používať kompenzačné vyjadrovanie,  
 rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) 

a správne ju interpretovať z nariadení, zákonov a vyhlášok  a používať, 
 rozumieť základným matematickým pojmom a vzťahom medzi nimi, obsah základných definícií a viet, 
 používať pri tom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie, 
 vedieť previesť reálny problém na matematickú úlohu a na základe osvojených algoritmických postupov 

vedieť riešiť praktické úlohy, 
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 osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh 
z praxe,  

 vykonávať numerické a grafické riešenia, vedieť pracovať s kalkulátorom, 
 vedieť určiť bežné geometrické útvary a premieňať jednotky, 
 kriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, diagramov, 

tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať 

Odborné spôsobilosti   

e) Požadované vedomosti 
 mať poznatky o matematických pojmoch a operáciách, 
 samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 

b)   Požadované zru čnosti 
 aplikovať v praxi základné numerické metódy a postupy  

c)  Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a  schopnosti        
 žiak sa vyznačuje vizuálnou a priestorovou pamäťou, praktickým a samostatným analytickým a logickým  

myslením a rozdeľovaním pozornosti. 

 

Stratégia vyu čovania pre 1.ro čník 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 

Planimetria a geometria 
pravouhlého trojuholníka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Čísla, premenné výrazy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Zobrazenia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Funkcie, linaárna funkcia, lineárne 
rovnice, nerovnice a ich sústavy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 

Stratégia vyu čovania pre 2.ro čník 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Opakovanie učiva z 1. roč., 
Trigonometria, Goniometria 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
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Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Funkcie: lineárna a kvadratická 
funkcia, kvadratické rovnice a 
nerovnice , lineárne lomená 
funkcia, nepriama úmernosť, 
mocninové funkcie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Goniometrické funkcie a rovnice Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 

 

Stratégia vyu čovania pre 3.ro čník 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Stereometria Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Kombinatorika, binomická veta, 
Pravdepodobnosť a štatistika 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Postupnosti Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 

Stratégia vyu čovania pre 4.ro čník 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Geometria: Analytická geometria 
lineárnych útvarov, analytická 
geometria kvadratických útvarov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Funkcie: lineárná, kvadratická 
funkcia, lineárne, kvadratické 
rovnice a nerovnice , lineárne 
lomená funkcia, nepriama 
úmernosť, mocninové funkcie, 
goniometrické funkcie a rovnice, 
exponenciálna funkcia a rovnice, 
logaritmická funkcia a rovnice 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Kombinatorika, binomická veta, Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 
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Pravdepodobnosť a štatistika Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Postupnosti Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Planimetria a geometria 
pravouhlého trojuholníka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Stereometria Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

Učebné zdroje pre 1.ro čník 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie  zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod do predmetu RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984, Doc RNDr. F. 
Jirásek a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ a SOU 1. 
časť, SPN  Bratislava, 2004 

Tabuľa 
  

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 

 

Planimetria 
a geometria 
pravouhlého 
trojuholníka  
 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  Bratislava, 
2004 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

rysovacie 
pomôcky 
softvér Cabri 
Gèometrie 
PZ- Pravouhlý  
trojuholník 
a gon. funkcie 
ostrého uhla 
PZ- Sínusová 
a kosínusová 
veta 
MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Čísla, premenné 
výrazy 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  Bratislava, 
2004 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
softvér 
Mathematica, 
Derive 
PZ- Počítanie s 
mnohočlenmi 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Geometrické 
zobrazenia  

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  Bratislava, 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

rysovacie 
pomôcky, 
softvér Cabri 
Gèometrie 
PZ- Zhodné 
zobrazenia v 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 
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2004 rovine 

Lineárne rovnice, 
nerovnice a ich 
sústavy 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  Bratislava, 
2004 
Doc. RNDr. Old řich Odvárko, 
CSc.: Funkcie 1, pre 1. ro čník 
gymnázií,  SPN Bratislava 2004  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive 
PZ- lineárne 
rovnice 
PZ- Lineárne 
nerovnice 
PZ- Sústavy lin. 
rovníc 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

 

Učebné zdroje pre 2.ro čník 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Opakovanie učiva z 1. 
roč. – Trigonometria, 
Goniometria 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984, Doc RNDr. F. 
Jirásek a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ a SOU 1. 
časť, SPN  Bratislava, 2004  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
rysovacie 
pomôcky 

PZ- Lineárne 
rovnice 

PZ- Lineárne 
nerovnice 

PZ- Sústavy 
lineárnych rovníc 

PZ- Pravouhlý 
trojuholník a gon. 
funkcie ostrého 
uhla 
PZ- Sínusová 
a kosínusová 
veta 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Lineárne a kvadratické 
funkcie, kvadratické 
rovnice 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 2. časť, SPN  
Bratislava,  1984, RNDr. E. Calada 
CSc., RNDr. J. Řepová, RNDr. O. 
Petránek: Matematika pre študijné 
odbory SOŠ a SOU 3. časť, SPN  
Bratislava,  1989, Doc RNDr. F. 
Jirásek a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ a SOU 1. 
časť, SPN  Bratislava, 2004  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive, Cabri 
Gèometrie 

PZ- Kvadratické 
rovnice 
PZ- Kvadratické 
nerovnice 
 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Lineárne lomená 
funkcia, mocninové 
funfcie, goniometrické 
funkcie 
a goniometrické 
rovnice 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984, Doc RNDr. F. 
Jirásek a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ a SOU 1. 
časť, SPN  Bratislava, 2004Doc. 
RNDr. Old řich Odvárko, CSc.: 
Funkcie 1, pre 1. ro čník gymnázií,  
SPN Bratislava 2004  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive 
 MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 

PZ- 
Goniometrické 
funkcie 
orientovaného 
uhla 

PZ- 
Goniometrické 
rovnice 
  

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 
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Učebné zdroje pre 3.ro čník 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Stereometria 

Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 3. časť, SPN  
Bratislava,  1989,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  Bratislava, 
2004 Dataprojektor 

Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive, Cabri 
Gèometrie 

PZ- Pravouhlý 
trojuholník a gon. 
funkcie ostrého 
uhla 
PZ- Sínusová 
a kosínusová 
veta 
MFCH tabuľky 
pre stredné 
školy 
 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Kombinatorika, 
binomická veta, 
Pravdepodobnosť a 
štatistika 

Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 4. časť, SPN  
Bratislava,  1989,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 2. časť, SPN  Bratislava, 
1989 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive,  

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Postupnosti 

Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 6. časť, SPN  
Bratislava,  1989,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 2. časť, SPN  Bratislava, 
1989 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

 
 

Učebné zdroje pre 4.ro čník 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Geometria: Analytická 
geometria lineárnych 
útvarov, analytická 
geometria 
kvadratických útvarov 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 5. časť, SPN  
Bratislava,  1986,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 2. časť, SPN  Bratislava 
1989 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive, Cabri 
Gèometrie 
prezentácie 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Funkcie: lineárná, 
kvadratická funkcia, 
lineárne, kvadratické 
rovnice a nerovnice , 
lineárne lomená 
funkcia, nepriama 
úmernosť, mocninové 
funkcie, goniometrické 
funkcie a rovnice, 
exponenciálna funkcia 
a rovnice, logaritmická 
funkcia a rovnice 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984, Doc RNDr. F. 
Jirásek a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ a SOU 1. 
časť, SPN  Bratislava, 2004,  
Doc. RNDr. Oldřich Odvárko, CSc.: 
Funkcie 1, pre 1. ročník gymnázií,  
SPN Bratislava 2004 
RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 2. časť, SPN  
Bratislava,  1984, RNDr. E. Calada 
CSc., RNDr. J. Řepová, RNDr. O. 
Petránek: Matematika pre študijné 
odbory SOŠ a SOU 3. časť, SPN  
Bratislava,  1989,  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive,  
PZ- lineárne 
rovnice 
PZ- Lineárne 
nerovnice 
PZ- Sústavy lin. 
Rovníc 

PZ- Kvadratické 
rovnice 
PZ- Kvadratické 
nerovnice 

PZ- 
Goniometrické 
funkcie 
orientovaného 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 
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uhla 

PZ- 
Goniometrické 
rovnice 
PZ- 
Exponenciálna 
a logaritmická 
funkcia 
Pracovné listy 
 

Kombinatorika, 
binomická veta, 
Pravdepodobnosť a 
štatistika 

Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 4. časť, SPN  
Bratislava,  1989,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 2. časť, SPN  Bratislava, 
1989 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive,  

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Postupnosti 

Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 6. časť, SPN  
Bratislava,  1989,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 2. časť, SPN  Bratislava, 
1989 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Planimetria 
a geometria 
pravouhlého 
trojuholníka 

RNDr. E. Calada CSc., RNDr. J. 
Řepová, RNDr. O. Petránek: 
Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984, Doc RNDr. F. 
Jirásek a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ a SOU 1. 
časť, SPN  Bratislava, 2004 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

rysovacie 
pomôcky 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Stereometria 

Matematika pre študijné odbory 
SOŠ a SOU 3. časť, SPN  
Bratislava,  1989,  
Doc RNDr. F. Jirásek a kol.: 
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  Bratislava, 
2004 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive, Cabri 
Gèometrie 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 
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ROČNÍK: PRVÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MATEMATIKA 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritér iá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu, 
matematická terminológia a 
symbolika 

2 
  

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

september  

Predmet a štúdium matematiky, 
základné pojmy a symbolika 

 

2 

 

Geodézia, informatika, fyzika, 
deskriptívna geometria 

 Základná matematická 
symbolika 

 Vedieť a poznať rôzne 
spôsoby zápisu 
matematických veličín 

 Vedel a poznal rôzne 
spôsoby zápisu 
matematických veličín 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Planimetria, a  geometria 
pravouhlého trojuholníka 24 ENV Žiak má: Žiak:   
 

Uhol a jeho veľkosť 
Uhlová a oblúková miera 
Trojuholník 
Klasifikácia a vlastnosti 
trojuholníkov 
Pravouhlý trojuholník 
Goniometrické funkcie ostrého 
uhla 
Riešenie pravouhlého 
trojuholníka 
 

október 

Pytagorova veta 
Euklidove vety, konštrukcia 
úsečiek rôznych veľkostí  
Sínusová veta                               
Kosínusová veta                    
Použitie sínusovej a kosínusovej 
vety 
Rovnobežník 
Lichobežník 
Mnohouholník 
Kružnica  
Kruh a jeho časti 

Aplikácia poznatkov  v geodézii, 
opakovanie 

2 
1 
1 
1 
 

1 
1 
 

2 
 
 
 

1 
2 
 

1 
1 
3 
 

1 
1 
1 
1 
1 

2 

Geodézia, prax, fyzika 
geodetické výpo čty 

 Prevody veľkostí uhla 
z oblúkovej miery do 
uhlovej a naopak 

 Riešenie pravouhlého 
trojuholníka 

 Využitie sínusovej 
a kosínusovej vety 
v praktických úlohách pri 
geodetických výpočtoch 
a geodetickom meraní 

 Obsahy a obvody 
rovinných útvarov 

 

Ročník: prvý, druhý 

 Vedieť a poznať rôzne 
spôsoby merania uhla 

 Vedieť prevody medzi 
mierami uhla 

 Vedieť definíciu 
goniometrických funkcií na 
základe vzťahov 
v pravouhlom trojuholníku 

 Vedieť vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Vedieť aplikovať získané 
poznatky a vedomosti 
v praktických úlohách 

 Poznať správny postup pri 
konštrukcii úsečiek rôznych 
veľkostí, pri zostrojovaní 
uhlov pomocou kružidla, pri 
prenášaní veľkosti uhlov 
a úsečiek 

 Poznať a vedieť vzorce na 
výpočet obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Vedieť aplikovať poznatky 
z goniometrie pri riešení úloh 

 Definovať , načrtnúť a poznať 
rovinné geometrické útvary 

 Vedel rôzne spôsoby 
merania uhla 

 Vedel prevody medzi 
mierami uhla 

 Vedel definovať 
goniometrické funkcie na 
základe vzťahov 
v pravouhlom trojuholníku 

 Vedel vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Vedel aplikovať získané 
poznatky a vedomosti 
v praktických úlohách 

 Poznal správny postup pri 
konštrukcii úsečiek 
rôznych veľkostí, pri 
zostrojovaní uhlov 
pomocou kružidla, pri 
prenášaní veľkosti uhlov 
a úsečiek 

 Poznal a vedel vzorce na 
výpočet obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Vedel aplikovať poznatky 
z goniometrie pri rieš. úloh 

 Definoval , načrtol a 
poznal rovinné 
geometrické útvary 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie  

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

PZ – Pravouhlý 
trojuholník 
a goniometrické 
funkcie ostrého 
uhla 

PZ – Sínusová 
a kosínusová veta 

1. školská 
písomná 
práca 

•  

 
Čísla, premenné, výrazy 
 

36  Žiak má: Žiak:   
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november  
 

Výrok, axióma, definícia, 
hypotéza, jednoduchý výrok a 
jeho negácia 
Všeobecný a existenčný 
kvantifikátor 
Základné množinové pojmy 
Operácie s množinami - 
zjednotenie, prienik, doplnok 
množiny 
Prirodzené čísla 
Deliteľnosť prirodzených čísel 
NSN, NSD 
Racionálne, iracionálne, reálne 
čísla    
Vlastnosti reálnych čísel,        
Absolútna hodnota reálnych čísel  
 

december 
 

Intervaly 
Mocniny s prirodzeným 
mocniteľom 
Mocniny s celým mocniteľom  
Použitie mocnín s celým 
mocniteľom 
Druhá a tretia odmocnina 
Odmocniny – definícia, vety 
o odmocninách 
Použitie viet o odmocninách  
Mocniny s racionálnym 
mocniteľom 
 
 

 

 
2 
 
 

1 
 

1 
2 
 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

 

2 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
 
 
 
 

 

 

Fyzika, prax 

 premeny jednotiek 

 dosadzovanie do 
vzorcov 

 úpravy výrazov 
s mocninami a 
odmocninami 

Ročník:  prvý 

 Poznať význam pojmov 
prvok, množina, prienik, 
zjednotenie a rozdiel množín, 
doplnok množiny, výrok 

 Vedieť rozhodnúť, či daný 
prvok patrí alebo nepatrí do 
množiny 

 Používať všeobecný 
a existenčný kvantifikátor, 
vyjadrenia počtu – najviac, 
aspoň a práve 

 Poznať význam pojmov 
prirodzené, celé, racionálne 
a reálne číslo, prvočíslo 
a zložené číslo, definíciu 
a označenie zákl. číselných 
množín 

 nájsť rozklad na prvočinitele 
daného prirodzeného čísla 
a všetky jeho delitele, delitele 
dvojice čísel, najväčší 
spoločný deliteľ a najmenší 
spoločný násobok dvojice 
prirodzených čísel 

 Vysvetliť pojem absolútna 
hodnota reálneho čísla 
a poznať jej geometrickú 
interpretáciu 

 poznať typy intervalov, vedieť 
určiť interval  

 Vysvetliť čo je mocnina 
s prirodzeným, celým 
a racionálnym exponentom 

 Poznať pravidlá pre úpravu 
výrazov s mocninami 
a odmocninami 

 Správne charakterizoval 
čo je prvok, množina, 
výrok 

 Vedel správne vykonať 
operácie s množinami 

 Vysvetlil rozdiel  medzi 
vyjadrením najviac jeden, 
aspoň jeden a práve jeden 

 Používal správne 
všeobecný a existenčný 
kvantifikátor 

 Poznal význam pojmov: 
množina prirodzených, 
celých, racionálnych 
a reálnych čísel, 
prirodzené, celé, 
racionálne a reálne číslo 

 našiel delitele danej 
dvojice čísel, najväčšieho 
spol. deliteľa a najmenší 
spol. násobok 

 Rozlíšil racionálne 
a iracionálne čísla 

 Zvládol operácie 
s reálnymi číslami 

 Vysvetlil význam pojmu 
absolútna hodnota 
reálneho  čísla  

 vedel určiť interval ako 
časť množiny R 

 Vysvetlil čo je mocnina 
s prirodzeným, celým 
a racionálnym exponentom 

 Poznal pravidlá pre úpravu 
výrazov s mocninami 
a odmocninami 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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január  
 
Počítanie s odmocninami a 
mocninami s racionálnym 
mocniteľom 
Konštanta, premenná, výraz, 
mnohočlen 
Počítanie s mnohočlenmi 
Úpravy mnohočlenov 
Delenie mnohočlenov 
Dosadzovanie do výrazov, úpravy 
vzorcov  
Rozklad výrazov pomocou 
vynímania pred zátvorku 
Rozklad výrazov pomocou 
vzorcov 
 
február 
 
Rozklad výrazov podľa vzorcov 
Úpravy lomených výrazov 
Zložitejšie úpravy lomených 
výrazov 

 
 

3 
 
 

1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 
2 
3 

Fyzika, geodézia 

 Základné matematické 
zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 dosadzovanie do vzorcov 

Ročník:  prvý 

 Vedieť vypočítať druhú 
a tretiu odmocninu pomocou 
kalkulačky 

 Používať pojmy základ 
mocniny, exponent, mocniny 
so spoločným základom, 
mocniny s rôznym základom 

 Poznať význam pojmov 
konštanta, premenná výraz 
a rozdiel medzi nimi  

 Aplikovať pravidlá na úpravu 
výrazov na riešenie 
praktických úloh, pri úprave 
vzorcov, pri vyjadrovaní 
neznámej zo vzorca 

 Vedel vypočítať druhú 
a tretiu odmocninu 
pomocou kalkulačky 

 Používal pojmy základ 
mocniny, exponent, 
mocniny so spoločným 
základom, mocniny 
s rôznym základom 

 Poznal význam pojmov 
konštanta, premenná 
výraz a rozdiel medzi nimi  

 Aplikoval pravidlá na 
úpravu výrazov na riešenie 
praktických úloh, pri 
úprave vzorcov, pri 
vyjadrovaní neznámej zo 
vzorca 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

PZ- Počítanie s 
mnohočlenmi 

2. školská 
písomná 
práca 

Geometrické zobrazovanie 12 
ENV 

Žiak má: Žiak: 
  

Karteziánsky súčin dvoch množín 
Karteziánsky súčin - grafy 
Pojem zobrazenia, druhy 
zobrazení 
Prosté zobrazenie 
 
marec 
Zhodné zobrazenia: osová 
a stredová súmernosť, posunutie, 
otočenie 
Zhodnosť  trojuholníkov 
Podobné zobrazenia: 
rovnoľahlosť 
Podobnosť, vety o podobnosti 
Riešenie úloh na zhodné a 
podobné zobrazenia 

1 
1 
1 
 

1 
 
 

2 
 
 

1 
1 
 

2 
2 

Deskriptívna geometria, prax 

 Základy geometrického 
zobrazovania útvarov  
v rovine  

 Základné postupy pri 
konštrukcii rovinných 
útvarov 

Ročník:  prvý 

 

 Definovať pojmy karteziánsky 
súčin dvoch množín, graf 
karteziánskeho súčinu, 
zobrazenie, zobrazenie do, 
na množinu, prosté 
a jednojednoznačné 
zobrazenie 

 Charakterizovať typy 
zhodných zobrazení  

 Vysvetliť rozdiel medzi 
zhodnými a podobnými 
zobrazeniami 

 Poznať vety o zhodnosti 
a podobnosti trojuholníkov 

 Vedieť určiť, či sú dva 
trojuholníky zhodné alebo 
podobné  

 Vysvetlil pojmy 
karteziánsky súčin dvoch 
množín, graf 
karteziánskeho súčinu, 
zobrazenie, zobrazenie 
do, na množinu, prosté 
a jednojednoznačné 
zobrazenie 

 Charakterizoval jednotlivé 
zhodné zobrazenia 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
zhodným a podobným 
zobrazením 

 Určil, či sú dva trojuholníky 
zhodné alebo podobné  

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  
Demonštrácia – 
príkladov v Cabri 
Geometrie 

PZ- Zhodné 
zobrazenia v rovine 

3. školská 
písomná práca 
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Lineárne rovnice, nerovnice,  
sústavy rovníc a nerovníc  25  Žiak má: Žiak:   

Lineárne rovnice. 
Slovné úlohy 
Lineárne rovnice 
s absolútnou hodnotou 
apríl 
Lineárne rovnice s parametrom 
Lineárne nerovnice  
Lineárne nerovnice s neznámou v 
menovateli  
máj 
Sústava lineárnych nerovníc 
s jednou neznámou 
Lineárne nerovnice s absolútnou 
hodnotou 
 Sústava dvoch lineárnych rovníc 
s dvoma neznámymi  
jún 
Slovné úlohy na SLR 
Sústava troch  lin. rovníc  s troma 
neznámymi  
Opakovanie, aplikácia v geodézii 

3 
 

2 
3 
 
 

2 
3 
3 
 
 

1 
 

2 
 

2 
 
 

1 
 

1 
2 
 
 
 
 
 

Prax, geodézia, geodetické 

výpočty,  fyzika, ekonomika 

 Základné matematické 
zručnosti pri riešení 
numerických výpočtov, 
práca s kalkulačkou 

 Matematizácia reálnej 
situácie 

 Riešenie rovníc a ich 
sústav 

 Riešenie slovných úloh 
vedúcich k riešeniu 
rovnice, sústav rovníc, 
resp. sústav nerovníc 

 

Ročník: prvý - štvrtý 

 Riešiť lineárne rovnice 
 Riešiť lineárne rovnice s 

parametrom 
 Riešiť lineárne rovnice 

s absolútnou hodnotou 
 Riešiť lineárne nerovnice 
 Riešiť lineárne nerovnice 

s neznámou v menovateli 
 Riešiť lineárne nerovnice 

s absolútnou hodnotou 
 Riešiť sústavu lineárnych 

rovníc s dvoma a troma 
neznámymi 

 Vyriešil lineárne rovnice 
 Vyriešiť lineárne rovnice s 

parametrom 
 Vyriešiť lineárne rovnice 

s absolútnou hodnotou 
 Vyriešil lineárne nerovnice 
 Vyriešil lineárne nerovnice 

s neznámou v menovateli 
 Vyriešil lin. nerovnice 

s absolútnou hodnotou 
 Vyriešil sústavu lin. rovníc 

s 2 a 3 neznámymi 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

PZ- Lineárne 
rovnice 

PZ- Lineárne 
nerovnice 

PZ- Sústavy 
lineárnych rovníc 

4. školská 
písomná práca 

 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 
 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava školských písomných 
prác, didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov. 

Raz za štvrťrok pripraví vyučujúci súbornú školskú písomnú prácu (dohromady 4 za školský rok) na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v školskej písomnej práci nesmú 
prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou školskej písomnej práce. Žiaci budú s nimi oboznámení až po 
absolvovaní školskej písomnej práce. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť školskú písomnú prácu opakovať, ak bol v prvom pokuse neúspešný. Termín opakovania školskej 
písomnej práce sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Známka z predchádzajúcej šk. písomnej práce ostáva súčasťou celkového hodnotenia. Výsledky každej školskej písomnej práce sú 
významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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ROČNÍK: DRUHÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MATEMATIKA 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celk u 
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia  Prostriedky 
hodnotenia 

Opakovanie u čiva z 1. 
ročníka 
Trigonometria, Goniometria 

25 
ENV 

Žiak má: Žiak: 
  

 
september 
Úvodná hodina 
Lineárne rovnice 
Sústava  lineárnych  rovníc  
Lineárne nerovnice 
Riešenie úloh 
Uhol a jeho veľkosť.Uhlová a 
oblúková miera 
Trojuholník.Klasifikácia 
a vlastnosti trojuholníkov 
Pravouhlý trojuholník 
október 
Goniometrické funkcie ostrého 
uhla 
Riešenie pravoúhlého  
trojuholníka 
Pytagorova veta 
Euklidove vety, konštrukcia 
úsečiek rôznych veľkostí  
Riešenie  úloh 
Sínusová veta                                                 
Kosínusová veta   
Riešenie úloh 
november 
Štvoruholníky 
Pravidelný mnohouholník 
Kružnica .Kruh a jeho časti 
Aplikácia poznatkov  
v geodézii, opakovanie 

 
Geodézia, geodetické 
výpo čty, prax 

 Prevody veľkostí uhla 
z oblúkovej miery do 
uhlovej a naopak 

 Riešenie pravouhlého 
trojuholníka 

 Využitie sínusovej 
a kosínusovej vety 
v praktických úlohách 
pri geodetických 
výpočtoch 
a geodetickom meraní 

 Obsahy a obvody 
rovinných útvarov 

 
Ročník:  druhý 

 Riešiť lineárne rovnice 
 Riešiť lineárne nerovnice 
 Riešiť lineárne nerovnice 

s neznámou v menovateli 
 Riešiť sústavu lineárnych 

rovníc s dvoma a troma 
neznámymi 

 Vedieť a poznať rôzne 
spôsoby merania uhla 

 Vedieť prevody medzi mierami 
uhla 

 Vedieť definíciu gon. funkcií 
na základe vzťahov 
v pravouhlom trojuholníku 

 Vedieť vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Vedieť aplikovať získané 
poznatky a vedomosti 
v praktických úlohách 

 Poznať správny postup pri 
konštrukcii úsečiek rôznych 
veľkostí, pri zostrojovaní uhlov 
pomocou kružidla, pri 
prenášaní veľkosti uhlov 
a úsečiek 

 Poznať a vedieť vzorce na 
výpočet obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Vedieť aplikovať poznatky 
z goniometrie pri riešení úloh 

 Definovať , načrtnúť a poznať 
rovinné geometrické útvary 

 Vedel rôzne spôsoby 
merania uhla 

 Vedel prevody medzi 
mierami uhla 

 Vedel definovať 
goniometrické funkcie na 
základe vzťahov 
v pravouhlom trojuholníku 

 Vedel vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Vedel aplikovať získané 
poznatky a vedomosti 
v praktických úlohách 

 Poznal správny postup pri 
konštrukcii úsečiek rôznych 
veľkostí, pri zostrojovaní 
uhlov pomocou kružidla, pri 
prenášaní veľkosti uhlov 
a úsečiek 

 Poznal a vedel vzorce na 
výpočet obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Vedel aplikovať poznatky 
z goniometrie pri rieš. úloh 

 Definoval , načrtol a poznal 
rovinné geometrické útvary 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie  

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 

PZ- Lineárne 
rovnice 

PZ- Lineárne 
nerovnice 

PZ- Sústavy 
lineárnych rovníc 

PZ- Pravouhlý 
trojuholník 
a gon. funkcie 
ostrého uhla 

PZ- Sínusová 
a kosínusová 
veta 
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Lineárna a kvadratická 
funkcia, kvadratické rovnice 37  Žiak má: Žiak:   

Pojem funkcie,definičný obor 
funkcie, obor hodnôt  funkcie 
Graf funkcie. Monotónnosť 
Párnosť a nepárnosť funkcie 
Funkcia ohraničená na 
množine 
december 
Maximum a minimum  funkcie 
Lineárna funkcia - graf, 
vlastnosti 
Lineárna  funkcia s absolútnou 
hodnotou 
Kvadratická fcia – definícia, 
zákl. vlastnosi 
Graf kvadratickej  funkcie 
január 
Riešenie úloh – KF, graf KF 
Rýdzokvadrat. rovnice  
Úplná kvadratická rovnica 
Vzťah pre výpočet koreňov KR 
Riešenie kvadratických  rovníc 
Slovné úlohy vedúce k riešeniu 
KR 
február 
Vzťahy medzi koreňmi a 
koeficientami kvadratických 
rovníc 
Rozklad kv. trojčlenov, úpravy 
alg. výr. rozkladom 
Kvadratické nerovnice - metódy 
riešenia ,KN riešené výpočtom 
alebo grafickou metódou 
marec 
Kvadratické rovnice 
s parametrom 
Iracionálne rovnice 
Praktické úlohy na KR a KN 
 

 
 

Fyzika, 

 Základné 
matematické 
zručnosti pri riešení 
numerických 
výpočtov, práca 
s kalkulačkou 

 Riešenie fyz. slovných 
úloh 

Ročník:  druhý 
 
 

 Definovať pojem  funkcia, 
definičný obor funkcie, obor 
hodnôt funkcie, lineárna 
funkcia, kvadratická funkcia, 
Určiť z grafu konkrétnej  
funkcie jej D(f) a H(f) 
a ďalšie vlastnosti – 
monotónnosť, extrémy, 
ohraničenosť, párnosť 

 Riešiť kvadratické rovnice 
 Poznať vzťahy medzi 

koreňmi a koeficientami KR, 
vedieť upravovať 
algebraické výrazy 
rozkladom 

 Riešiť kvadratické rovnice s 
parametrom 

 Riešiť kvadratické nerovnice 
rôznymi metódami 

 Riešiť iracionálne rovnice 
 Riešiť slovné úlohy pomocou 

poznatkov o KR a KN 

 Definoval pojem 
funkcia,lineárna funkcia, 
kvadratická funkcia, 
definičný obor funkcie a obor 
hodnôt funkcie 

 Určil z grafu konkrétnej  
funkcie jej D(f) a H(f) 
a ďalšie vlastnosti – 
monotónnosť, extrémy, 
ohraničenosť, párnosť 

 Riešil kvadratické rovnice 
 Poznal vzťahy medzi 

koreňmi a koeficientami KR, 
vedel upraviť algebr. výrazy 
rozkladom 

 Riešil kvadratické rovnice s 
parametrom 

 Riešil kvadratické nerovnice 
rôznymi metódami 

 Riešil iracionálne rovnice 
 Riešil slovné úlohy pomocou 

poznatkov o KR a KN 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 

PZ- Kvadratické 
rovnice 

PZ- Kvadratické 
nerovnice 

1. školská 
písomná 
práca 
 



   

 431

Lineárna lomená funkcia, 
mocninové funkcie 7  Žiak má: Žiak:   

 
Lineárna lomená funkcia – 
definícia, graf 

apríl 
Nepriama úmernosť – špec. 
prípad lin. lomenej funkcie 
Mocninové funkcie – definícia, 
graf 
Vlastnosti mocninových funkcií 
Riešenie úloh 

 
 Fyzika 

 Priama a nepriama 
úmernosť, mocninová 
závislosť 
v konkrétnych 
praktických úlohách 

Ročník: druhý 

 Definovať pojem  lineárna 
lomená funkcia, nepriama 
úmernosť, mocninová 
funkcia 

 Poznať definičný obor a obor 
hodnôt uvedených funkcií 

 Poznať grafy uvedených 
funkcií,  

 Poznať klasifikáciu rôznych 
typov danej funkcie pri 
zmene parametrov a ich 
vlastnosti 

 Definoval pojem  lineárna 
lomená funkcia, nepriama 
úmernosť, mocninová 
funkcia 

 Poznal definičný obor a obor 
hodnôt uvedených funkcií 

 Poznal grafy uvedených 
funkcií,  

 Poznal klasifikáciu rôznych 
typov danej funkcie pri 
zmene parametrov a ich 
vlastnosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 

 

 
Goniometrické  funkcie, 
goniometrické rovnice 30 ENV Žiak má: Žiak:   

Zobrazenie množiny reálnych 
čísel  do jednotkovej kružnice    
máj                        
Funkcia sin x, graf, vlastnosti           
Funkcia cos x, graf, vlastnosti 
Funkcia tg x, graf, vlastnosti          
Funkcia cotg x, graf, vlastnosti          
Vzťahy medzi goniometrickými 
funkciami                       
Jednoduché goniometrické 
rovnice 
Základné goniometrické vzorce    
Súčtové vzorce                            
Vzorce pre dvojnásobný uhol 
jún             
Súčet a rozdiel funkcií rôznych  
hodnôt   
Úprava goniometrických 
výrazov    
Riešenie úloh                                    
Goniometrické rovnice 
Riešenie goniometrických 
rovníc – aplikácia v geodézii, 
opakovanie 

 
 
 
 
 

Fyzika,  geodézia,  geodetické 
výpočty, prax 

 Goniometrické funkcie 

 Riešenie 
goniometrických 
rovníc 

 Úprava 
goniometrických 
výrazov, prevody 
medzi karteziánskymi 
a polárnymi 
súradnicami  

 aplikácia 
v praktických úlohách 

Ročník: druhý, tretí 

 Poznať pojem jednotková 
kružnica 

 Vedieť zobraziť na 
jednotkovej kružnici 
ľubovoľné reálne číslo, 
priradiť R. číslo ľubovoľnému 
bodu jednotkovej kružnice 

 Zadefinovať fciu sin x 
a opísať jej vlastnosti 

 Zadefinovať fciu cos x 
a opísať jej vlastnosti 

 Zadefinovať fciu  tg x 
a opísať jej vlastnosti 

 Zadefinovať fciu cotg x 
a opísať jej vlastnosti 

 Poznať a vedieť použiť 
goniometrické vzorce 

 Vyriešiť goniometrickú 
rovnicu 

 Poznal pojem jednotková 
kružnica 

 Vedel zobraziť na 
jednotkovej kružnici 
ľubovoľné reálne číslo, 
priradil R. číslo ľubovoľnému 
bodu jednotkovej kružnice 

 Zadefinoval fciu sin x 
a opísal jej vlastnosti 

 Zadefinoval fciu cos x 
a opísal jej vlastnosti 

 Zadefinoval fciu  tg x 
a opísal jej vlastnosti 

 Zadefinoval fciu cotg x 
a opísal jej vlastnosti 

 Poznal a vedel použiť 
goniometrické vzorce 

 Vyriešil goniometrickú 
rovnicu 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

PZ- 
Goniometrické 
funkcie ostrého 
uhla 

PZ- 
Goniometrické 
rovnice 

2. školská 
písomná práca  
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ROČNÍK: TRETÍ  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MATEMATIKA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia  Prostriedky 
hodnotenia 

Opakovanie u čiva z 2. 
Ročníka- planimetria 
 

7 
ENV 

Žiak má: Žiak: 
  

 Trojuholník 
 Rovnobežník 
 Lichobežník 
 Mnohouholník 
 Kružnica  
 Kruh a jeho častí 

 

 
 Geodézia, geodetické 

výpo čty, prax 

 Prevody veľkostí uhla 
z oblúkovej miery do 
uhlovej a naopak 

 Riešenie pravouhlého 
trojuholníka 

 Využitie sínusovej 
a kosínusovej vety 
v praktických úlohách 
pri geodetických 
výpočtoch 
a geodetickom meraní 

 Obsahy a obvody 
rovinných útvarov 

 
Ročník:  druhý 

 Vedieť a poznať rôzne 
spôsoby merania uhla 

 Vedieť prevody medzi mierami 
uhla 

 Vedieť definíciu 
goniometrických funkcií na 
základe vzťahov v pravouhlom 
trojuholníku 

 Vedieť vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Vedieť aplikovať získané 
poznatky a vedomosti 
v praktických úlohách 

 Poznať správny postup pri 
konštrukcii úsečiek rôznych 
veľkostí, pri zostrojovaní uhlov 
pomocou kružidla, pri 
prenášaní veľkosti uhlov 
a úsečiek 

 Poznať a vedieť vzorce na 
výpočet obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Vedieť aplikovať poznatky 
z goniometrie pri riešení úloh 

 Definovať , načrtnúť a poznať 
rovinné geometrické útvary 

 Vedel rôzne spôsoby 
merania uhla 

 Vedel prevody medzi 
mierami uhla 

 Vedel definovať 
goniometrické funkcie na 
základe vzťahov 
v pravouhlom trojuholníku 

 Vedel vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Vedel aplikovať získané 
poznatky a vedomosti 
v praktických úlohách 

 Poznal správny postup pri 
konštrukcii úsečiek rôznych 
veľkostí, pri zostrojovaní 
uhlov pomocou kružidla, pri 
prenášaní veľkosti uhlov 
a úsečiek 

 Poznal a vedel vzorce na 
výpočet obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Vedel aplikovať poznatky 
z goniometrie pri rieš. úloh 

 Definoval , načrtol a poznal 
rovinné geometrické útvary 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie  

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 

PZ- Pravouhlý 
trojuholník 
a gon. funkcie 
ostrého uhla 

PZ- Sínusová 
a kosínusová 
veta 
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Stereometria - metrické úlohy  10 ENV Žiak má:  Žiak:    

 Povrch a objem - kocka, 
kváder  

 Povrch a objem - hranol  
a valec 

 Povrch a objem kužeľa  
 Povrch a objem ihlana  
 Povrch a objem zrezaného 

kužeľa 
 Povrch a objem 

zrezaného ihlana  
 Povrch a objem gule a jej 
častí 

 Riešenie praktických úloh 
 

 Fyzika, prax  
 základné 

priestorové útvary, 
praktické úlohy 

Ročník: druhý, tretí 
Deskriptívna geometria 

 základné priestorové 
útvary 

Odborné kreslenie 
 základné priestorové 

útvary 
 
 

 vedieť klasifikovať a opísať 
vlastnosti telies 

 poznať a vedieť použiť 
vzťahy pre výpočet objemov 
a povrchov telies 

 vedel klasifikovať a opísať 
vlastnosti telies 

 poznal a vedel použiť vzťahy 
pre výpočet objemov 
a povrchov telies 

Frontálne ústne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
1. školská 
písomná práca  

Stereometria 9 ENV Žiak má: Žiak:   
 Základné pojmy geometrie 

v priestore 
 Vzájomné polohy priamok 

a rovín 
 Rovnobežné premietanie 
 Rezy kocky 
 Rezy kocky 
 Rezy mnohostenov 
 Priesečník priamky s rovinou 
 Rezy kocky – využitie 

priesečníka 
 Praktické úlohy 

 
Stavebné konštrukcie: 

 Rysovanie projektov  

 Poznať vzťahy v kocke 
 Vedieť sa priestorovo 

orientovať v kocke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poznal vzťahy v kocke 
 Vedel sa priestorovo 

orientovať v kocke 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 
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Kombinatorika  15  Žiak má: Žiak:   

 Kombinatorické pravidlo 
súčinu 

 Variácie bez opakovania 
 Faktoriál čísla 
 Výrazy s faktoriálmi 
 Variácie s opakovaním 
 Permutácie 
 Pascalov trojuholník, 

vlastnosti komb. čísel 
 Riešenie rovníc s komb. 
číslami 

 Kombinácie 
 Riešenie praktických úloh 
 Binomická veta 
 Využitie binomickej vety 

 
  

 Vedieť použiť pravidlo 
súčinu 

 Vedieť použiť variácie 
 Vedieť použiť kombinácie 
 Vedieť použiť permutácie 
 Poznať Pascalov trojuholník 
 Vedieť umocniť výraz 

pomocou binomickej vety 

 Vedel použiť pravidlo súčinu 
 Vedel použiť variácie 
 Vedel použiť kombinácie 
 Vedel použiť permutácie 
 Poznal Pascalov trojuholník 
 Vedel umocniť výraz 

pomocou binomickej vety 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

2. školská 
písomná práca  

Pravdepodobnos ť 5 ENV Žiak má:  Žiak:    
 Náhodný pokus a náhodný jav 
 Pravdepodobnosť náhodného 

javu 
 Pravdepodobnosť zjednotenia 

a prieniku javov 
 Nezávislé pokusy 
 Riešenie úloh 

 
 

 Vedieť charakterizovať 
náhodný pokus 

 Vedieť rozoznať jednotlivé 
javy 

 Vedieť vypočítať 
pravdepodobnosť 
náhodného javu 

 Vedieť rozlíšiť nezávislé 
pokusy  
 

 Vedel charakterizovať 
náhodný pokus 

 Vedel rozoznať jednotlivé 
javy 

 Vedel vypočítať 
pravdepodobnosť 
náhodného javu 

 Vedel rozlíšiť nezávislé 
pokusy  
 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizova
ný didaktický test 
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Štatistika 7 ENV Žiak má: Žiak:   

 
 Štatistický súbor, jednotka, 

znak 
 Rozdelenie početnosti 
 Štat. charakteristiky polohy 
 Štat. charakteristiky variability 
 Riešenie praktických úloh 

 

 
Ekonomika 

 Výpočet priemernej 
hodnoty 

 Vedieť vytvoriť tabuľku 
početnosti 

 Poznať vzorce na vypočet 
štat.char. polohy 

 Poznať vzorce na výpočet 
štat.char.variability 

 

 Vedel vytvoriť tabuľku 
početnosti 

 Poznal vzorce na vypočet 
štat.char. polohy 

 Poznal vzorce na výpočet 
štat.char.variability 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

3.školská 
písomná práca  

Postupnosti  14  Žiak má: Žiak:   
 Pojem postupnosti, určenie 

a zápis postupnosti 
 Vlastnosti postupnosti 
 Aritmetická postupnosť 
 Súčet aritmetickej postupnosti 
 Riešenie úloh na AP 
 Geometrická postupnosť 
 Súčet geometrickej 

postupnosti 
 Riešenie úloh na GP 
 Zložené úrokovanie 
 Riešenie praktických úloh 
 Systematizácia učiva 

 

   Vedieť zapisovať postupnosť 
 Vedieť určiť vlastnosti 

postupnosti 
 Vedieť rozoznať aritmetickú 

postupnosť 
 Vedieť rozoznať geometrickú 

postupnosť 
 Vedieť použiť vzorce na 

výpočet  n-tého člena AP 
 Vedieť použiť vzorce na 

výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov AP 

 Vedieť použiť vzorce na 
výpočet  n-tého člena GP 

 Vedieť použiť vzorce na 
výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov GP 

 Vedel zapisovať postupnosť 
 Vedel určiť vlastnosti 

postupnosti 
 Vedel rozoznať aritmetickú 

postupnosť 
 Vedel rozoznať geometrickú 

postupnosť 
 Vedel použiť vzorce na 

výpočet  n-tého člena AP 
 Vedel použiť vzorce na 

výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov AP 

 Vedel použiť vzorce na 
výpočet  n-tého člena GP 

 Vedel použiť vzorce na 
výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov GP 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

4. školská 
písomná práca 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:     MATEMATIKA- volite ľný predmet 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávan é 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia  Prostriedky 
hodnotenia 

Vektorová algebra a 
analytická 

geometria lineárnych útvarov              
22 

ENV 
Žiak má: Žiak: 

  

 Karteziánska súradnicová 
sústava v rovine a v priestore, 
súradnice bodov,  súradnice 
stredu úsečky 

 Vzdialenosť dvoch bodov                   
 Vektor - pojem, súradnice, 

veľkosť                                    
 Súčet a rozdiel vektorov, súčin 
čísla a vektora                      

 Lineárna závislosť 
a nezávislosť  vektorov     

 Skalárny súčin dvoch 
vektorov, uhol dvoch vektorov 

 Parametrické vyj. priamky 
 Všeobecná rovnica priamky 
 Smernicový tvar rovnice 

priamky 
 Vzájomná poloha priamok 

v rovine 
 Odchýlka dvoch priamok 

v rovine, 
 Vzdialenosť bodu od priamky 

v rovine 
 Parametrické vyj. roviny 
 Všeobecná rovnica roviny 
 Vzájomná poloha priamky 

a roviny, vzájomná poloha 
dvoch rovín  

 Vzdialenosť bodu od roviny 
a od priamky v priestore 

 Vzdialenosť 2 priamok  a  
rovín  v priestore 

 Odchýlka 2 rovín, odchýlka 
priamky a roviny  

 Deskriptívna 
geometria 

Axiomatická základňa 
geometrie 

 

Ročník: prvý, druhý 

 Poznať a vedieť použiť pojmy 
karteziánska sústava 
súradníc, súradnice bodu, 
vzdialenosť dvoch bodov, 
vektor, veľkosť vektora 

 Vypočítať skalárny súčin 
dvoch vektorov 

 Určiť odchýlku (uhol) dvoch 
vektorov 

 Zadefinovať priamku ako 
množinu bodov  

 Zapísať rovnicu všeobecnú 
priamky, jej parametrické 
vyjadrenie a smernicový tvar 

 Určiť uhol dvoch priamok 
 Zistiť vájomnú polohu priamok 

v rovine aj v priestore 
 Osvojiť si pojem rovina ako 

množina bodov s danou 
vlastnosťou 

 poznať rovnice roviny a vedieť 
pracovať s nimi  

 určiť vzájomnú polohu priamky 
a roviny, 2 rovín  

 Vypočítať vzdialenosť bodu od 
roviny, priamky, vzdialenosť 
dvoch priamok a rovín 
odchýlku dvoch rovín, dvoch 
priamok, odchýlku priamky a 
roviny 

 Poznal a vedel použiť pojmy 
karteziánska sústava 
súradníc, súradnice bodu, 
vzdialenosť dvoch bodov, 
vektor, veľkosť vektora 

 Vypočítal skalárny súčin 
dvoch vektorov 

 Určil odchýlku (uhol) dvoch 
vektorov 

 Zadefinoval priamku ako 
množinu bodov  

 Zapísal rovnicu všeobecnú 
priamky, jej parametrické 
vyjadrenie a smernicový tvar 

 Určil uhol dvoch priamok 
 Zistil vájomnú polohu 

priamok v rovine aj 
v priestore 

 Osvojil si pojem rovina ako 
množina bodov s danou 
vlastnosťou 

 poznal rovnice roviny a vedel 
pracovať s nimi  

 určil vzájomnú polohu 
priamky a roviny, 2 rovín 

 Vypočítal vzdialenosť bodu 
od roviny, priamky, 
vzdialenosť dvoch priamok 
a rovín odchýlku dvoch 
rovín, dvoch priamok, 
odchýlku priamky a roviny 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Neštandardizova
ný didaktický test 

Ústne odpovede 

 

Didaktický test 
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Výroková logika  5  Žiak má: Žiak:   

 Výrok, axióma, definícia, 
hypotéza. Jednoduchý 
a zložený výrok 

 Logické spojky, tabuľky, 
tautológie 

 Negácia zložených výrokov, 
obmena, obrátenie, negácia 
implikácie 

 Kvantifikátory, negácia 
kvantifikovaných výrokov 

 Priamy a nepriamy dôkaz, 
dôkaz sporom 

   Poznať význam pojmov 

výrok, axióma, definícia, 

hypotéza. Jednoduchý 

a zložený výrok 

 Vedieť určiť pravdivostnú 

hodnotu výroku 

 Poznal význam pojmov 

výrok, axióma, definícia, 

hypotéza. Jednoduchý 

a zložený výrok 

 Vedel určiť pravdivostnú 

hodnotu výroku 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

 

 

Rovnice, nerovnice a  ich 
sústavy  

9  Žiak má: Žiak:   

 Mnohočleny a algebraické 
zlomky 

 Lineárne a kvadratické rovnice 
 Sústavy lineárnych rovníc 

a nerovníc 
 Lineárne a kvadratické 

nerovnice  
 Rovnice s parametrom 
 Exponenciálne rovnice 
 Logaritmické rovnice 
 Goniometrické výrazy 
 Goniometrické rovnice 

 

 Prax,  f yzika, ekonomika  
 Základné 

matematické 
zručnosti pri riešení 
numerických 
výpočtov, práca 
s kalkulačkou 

 Matematizácia reálnej 
situácie 

 Riešenie rovníc a ich 
sústav 

Ročník: prvý – štvrtý 

 Riešiť rovnice 
 Riešiť rovnice s parametrom 
 Riešiť nerovnice 
 Riešiť nerovnice 

s neznámou v menovateli 
 Riešiť sústavu lineárnych 

rovníc s dvoma a troma 
neznámymi 

 Riešiť sústavy lineárnych 
nerovníc 

 Poznať a vedieť použiť 
goniometrické vzorce 

 Vyriešiť goniometrickú 
rovnicu 

 Riešil rovnice 
 Riešil rovnice s parametrom 
 Riešil nerovnice 
 Riešil nerovnice s neznámou 

v menovateli 
 Riešil sústavu lineárnych 

rovníc s dvoma a troma 
neznámymi 

 Riešil sústavy lineárnych 
nerovníc 

 Poznal a vedieť použiť 
goniometrické vzorce 

 Vyriešil goniometrickú 
rovnicu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 

 

Kombinatorika  5  Žiak má: Žiak:   
 Výrazy s faktoriálmi 
 Variácie bez opakovania, 

s opakovaním,  Permutácie 
 Riešenie rovníc s komb. 
číslami 

 Kombinácie 
 Binomická veta 

 
 

 Vedieť použiť pravidlo 
súčinu 

 Vedieť použiť variácie 
 Vedieť použiť kombinácie 
 Vedieť použiť permutácie 
 Poznať Pascalov trojuholník 
 Vedieť umocniť výraz 

pomocou binomickej vety 

 Vedel použiť pravidlo súčinu 
 Vedelť použiť variácie 
 Vedelť použiť kombinácie 
 Vedelť použiť permutácie 
 Poznal Pascalov trojuholník 
 Vedel umocniť výraz 

pomocou binomickej vety 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

Didaktický test 

 

 

 

 

 

Pravdepodobnos ť 6  Žiak má: Žiak:   
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 Pravdepodobnosť náhodného 
javu 

 Pravdepodobnosť zjednotenia 
a prieniku javov 

 Nezávislé pokusy 
 Riešenie úloh 
 2.školská písomná práca 
 Analýza 2.školskej písomnej 

práce 
 

 
 

 

 Vedieť charakterizovať 
náhodný pokus 

 Vedieť rozoznať jednotlivé 
javy 

 Vedieť vypočítať 
pravdepodobnosť 
náhodného javu 

 Vedieť rozlíšiť nezávislé 
pokusy  

 

 Vedel charakterizovať 
náhodný pokus 

 Vedel rozoznať jednotlivé 
javy 

 Vedel vypočítať 
pravdepodobnosť 
náhodného javu 

 Vedel rozlíšiť nezávislé 
pokusy  

 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

Školská písomná 
práca 

 

Postupnosti 4   Žiak:   
 Vlastnosti postupnosti 
 Aritmetická postupnosť 
 Geometrická postupnosti 
 Riešenie praktických úloh 

 
 

 Vedieť určiť vlastnosti 
postupnosti 

 Vedieť rozoznať AP a GP 
 Vedieť použiť vzorce na 

výpočet  n-tého člena AP a 
GP 

 Vedieť použiť vzorce na 
výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov AP a GP 

 Vedel určiť vlastnosti 
postupnosti 

 Vedel rozoznať AP a GP 
 Vedel použiť vzorce na 

výpočet  n-tého člena AP a 
GP 

 Vedel použiť vzorce na 
výpočet  súčtu prvých „n“ 
členov AP a GP 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

Didaktický test 

 

Planimetria 4 ENV  Žiak: 
  

 Riešenie pravouhlého 
trojuholníka  

 Rovnobežník , Lichobežník 
 Mnohouholník 
 Kružnica , Kruh a jeho časti 

 

 Deskriptívna 
geometria 

 Základné postupy pri 
konštrukcii rovinných 
útvarov 

Ročník: prvý - druhý 
 

 Vedieť vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Poznať správny postup pri 
riešení konštrukčných úloh 

 Poznať a vedieť vzorce na 
výpočet obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Definovať , načrtnúť 
a poznať rovinné 
geometrické útvary 

 Vedel vysvetliť vzťahy 
v pravouhlom trojuholníku 
v praktických úlohách 

 Poznal správny postup pri 
riešení konštrukčných úloh 

 Poznal a vedieť vzorce na 
výpočet obvodu a obsahu 
rovinných obrazcov 

 Definoval , načrtol a poznal 
rovinné geometrické útvary 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

Školská písomná 
práca 

 

Stereometria 
5 ENV  Žiak: 

  

 Povrch a objem - kocka, 
kváder , hranol  a valec 

 Povrch a objem kužeľa 
a ihlana 

 Povrch a objem gule a jej 
častí 

 3.školská písomná práca 
 Záverečné hodnotenie 

   vedieť klasifikovať a opísať 
vlastnosti telies 

 poznať a vedieť použiť 
vzťahy pre výpočet objemov 
a povrchov telies 

 vedel klasifikovať a opísať 
vlastnosti telies 

 poznal  a vedel použiť 
vzťahy pre výpočet objemov 
a povrchov telies 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

Školská písomná 
práca 

 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava školských písomných 
prác, didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Raz za štvrťrok pripraví vyučujúci súbornú 
školskú písomnú prácu (dohromady 4 za školský rok) na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v školskej písomnej práci nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích 
výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou školskej písomnej práce. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní školskej písomnej práce. Hodnotiacu 
škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť školskú písomnú prácu opakovať, ak bol v prvom pokuse neúspešný. Termín opakovania školskej písomnej práce sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. 
Známka z predchádzajúcej šk. písomnej práce ostáva súčasťou celkového hodnotenia. Výsledky každej školskej písomnej práce sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.  
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Názov predmetu Aplikovaná matematika 
Časový rozsah výu čby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí,  

Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“. Na vytvorenie predmetu sme 
integrovali 3 obsahové štandardy „Stereometria“, „Funkcie“, „Rovnice a nerovnice “. Na túto vzdelávaciu oblasť 
ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne v tretom ročníku štúdia a 2 hodiny v štvrtom ročníku. 

Predmet aplikovaná matematika v študijnom odbore staviteľstvo svojím obsahom nadväzuje na učivo prvého a 
druhého ročníka SŠ, ďalej ho rozvíja, rozširuje a prehlbuje. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov 
(téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko korešpondujú 
s odbornými vedomosťami a zručnosťami získanými v predmetoch: fyzika, geodézia, geodetické výpočty, prax, 
deskriptívna geometria, stavebná  mechanika a stavebné konštrukcie.  

Učivo v treťom ročníku sa skladá z poznatkov o pojmoch karteziánska sústava súradníc v rovine a v priestore, 
reprezentácia bodu v sústave súradníc, vektor, analytické vyjadrenie priamky, roviny a kružnice, analytické metódy 
zisťovania metrických a polohových vzťahov medzi útvarmi v rovine a v priestore, základné priestorové útvar, 
o schopnosti vhodnej voľby premennej pri matematizácii reálnej situácie, o riešení rôznych typov rovníc a nerovníc, 
o funkciách a ich vlastnostiach Žiaci sa stretnú s metódami riešenia rôznych typov úloh a poznatky aplikovať 
v konkrétnych praktických úlohách.  

Učivo v štvrtom ročníku sa skladá z poznatkov o pojmoch limita postupnosti a limita funkcie, diferenciálny počet, 
integrálny počet a lineárna algebra, o schopnosti vhodnej voľby premennej pri matematizácii reálnej situácie, 
o riešení rôznych typov rovníc. Žiaci sa stretnú s metódami riešenia rôznych typov úloh a poznatky aplikovať 
v konkrétnych praktických úlohách.  

Žiaci si musia uvedomiť, že matematické vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie 
žiakov k pochopeniu kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje poznatkami užitočnými v 
každodennom živote aj  pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné vzdelávanie. 
Matematické vzdelávanie sa výdatne podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia. Matematické 
vzdelávanie poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov, ktoré im umožňujú štúdium daného odboru i uplatnenie 
v praxi a slúži ako základ pre ich ďalšie vzdelávanie. Matematika učí žiakov schopnosti aplikovať získané 
vedomosti a zručnosti pri riešení úloh z praxe, potrebe overovať správnosť získaného výsledku, používať pri 
spracovaní úloh  dostupné komunikačné technológie. Preto sme pri výbere učiva veľmi citlivo pristupovali už aj 
vzhľadom k jej aplikácii v odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 
Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti matematickej logiky, aby tieto mohli 
využiť aj v občianskom živote.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 
žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ 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. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu matematika proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové 
kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť 
problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie , spôsobilosti byť demokratickým občanom, všeobecné 
a odborné spôsobilosti.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom 
precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych 
a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať 
a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.  
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Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede.  

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu matematika v študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií v rozvoji matematických vedomostí, formovať logické myslenie 
a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, praxi a občianskom 
živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si matematickú terminológiu, budú ovládať základné 
matematické operácie. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, 
že matematické poznanie má význam pre ich osobnostný rast.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
 podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
 vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko,  výstižne a exaktne 
 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
 oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov 

a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej 
komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 
 významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej 

výkonnosti, 
 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať 

hypotéza, 
 overovať a interpretovať získané údaje, 
 rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 
 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať 

spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť 

zodpovednosť aj za prácu druhých, 
 vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
 určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných 

podmienok, 
 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, 

sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
 prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,  
 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 

predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  
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Schopnosti tvorivo riešiť problémy 
 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich matematickom vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného matematického problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej 

úlohy alebo situácie, 
 graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení 

úlohy, 

Spôsobilosti  byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich matematického vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

Všeobecné spôsobilosti   
 vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo 

písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do 
diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), 
uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie, 

 získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť 
základné a vedľajšie informácie),  

 pracovať s matematicko-technickými materiálmi 
 s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na otázky a podnety, orientovať sa vo 

význame odborných pojmov, používať kompenzačné vyjadrovanie,  
 rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) 

a správne ju interpretovať z nariadení, zákonov a vyhlášok  a používať, 
 rozumieť základným matematickým pojmom a vzťahom medzi nimi, obsah základných definícií a viet, 
 používať pri tom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie, 
 vedieť previesť reálny problém na matematickú úlohu a na základe osvojených algoritmických postupov 

vedieť riešiť praktické úlohy, 
 osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh 

z praxe,  
 vykonávať numerické a grafické riešenia, vedieť pracovať s kalkulátorom, 
 vedieť určiť bežné geometrické útvary a premieňať jednotky, 
 kriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, diagramov, 

tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať 

Odborné spôsobilosti   

f) Požadované vedomosti 
 mať poznatky o matematických pojmoch a operáciách, 
 samostatne rozhodovať o pracovných problémoch. 

b)   Požadované zru čnosti 
 aplikovať v praxi základné numerické metódy a postupy  

c)  Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a  schopnosti        
 žiak sa vyznačuje vizuálnou a priestorovou pamäťou, praktickým a samostatným analytickým a logickým  

myslením a rozdeľovaním pozornosti. 
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Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Geometria: Analytická 
geometria lineárnych útvarov, 
analytická geometria 
kvadratických útvarov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Funkcie: lineárna, kvadratická 
funkcia, lineárne, kvadratické 
rovnice a nerovnice , lineárne 
lomená funkcia, nepriama 
úmernosť, mocninové funkcie, 
goniometrické funkcie 
a rovnice, exponenciálna 
funkcia a rovnice, logaritmická 
funkcia a rovnice 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

Učebné zdroje 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Geometria: 
Analytická 
geometria 
lineárnych útvarov, 
analytická 
geometria 
kvadratických 
útvarov 

RNDr. E. Calada CSc., 
RNDr. J. Řepová, RNDr. 
O. Petránek: Matematika 
pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 5. časť, SPN  
Bratislava,  1986,  
Doc RNDr. F. Jirásek 
a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ 
a SOU 2. časť, SPN  
Bratislava 1989  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive, Cabri 
Gèometrie 

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 

Funkcie: lineárná, 
kvadratická funkcia, 
lineárne, 
kvadratické rovnice 
a nerovnice , 
lineárne lomená 
funkcia, nepriama 
úmernosť, 
mocninové funkcie, 
goniometrické 
funkcie a rovnice, 
exponenciálna 
funkcia a rovnice, 
logaritmická funkcia 
a rovnice 

RNDr. E. Calada CSc., 
RNDr. J. Řepová, RNDr. 
O. Petránek: Matematika 
pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava,  1984,  
Doc RNDr. F. Jirásek 
a kol.: Zbierka úloh 
z matematiky pre SOŠ 
a SOU 1. časť, SPN  
Bratislava, 2004,  
Doc. RNDr. Oldřich 
Odvárko, CSc.: Funkcie 
1, pre 1. ročník 
gymnázií,  SPN 
Bratislava 2004 
RNDr. E. Calada CSc., 
RNDr. J. Řepová, RNDr. 
O. Petránek: Matematika 
pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 2. časť, SPN  

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC 
Tabuľa 
 

softvér 
Mathematica, 
Derive,  

Internet: 
Wikipedia... 
časopis Quark 
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Bratislava,  1984,  
RNDr. E. Calada CSc., 
RNDr. J. Řepová, RNDr. 
O. Petránek: Matematika 
pre študijné odbory SOŠ 
a SOU 3. časť, SPN  
Bratislava,  1989,  
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ROČNÍK: TRETÍ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   APLIKOVANÁ MATEMATIKA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia  Prostriedky 
hodnotenia 

Vektorová algebra a 
analytická 

geometria lineárnych útvarov        
26 

 
ENV Žiak má: Žiak: 

  

 Karteziánska súradnicová 
sústava v rovine a v priestore, 
súradnice bodov,  súradnice 
stredu úsečky 

 Vzdialenosť dvoch bodov                   
 Vektor - pojem, súradnice, 

veľkosť                                    
 Súčet a rozdiel vektorov, súčin 
čísla a vektora                      

 Lineárna závislosť 
a nezávislosť  vektorov     

 Skalárny súčin dvoch 
vektorov, uhol dvoch vektorov 

 Parametrické vyj. priamky 
 Všeobecná rovnica priamky 
 Smernicový tvar rovnice 

priamky 
 Vzájomná poloha priamok 

v rovine 
 Odchýlka dvoch priamok 

v rovine, 
 Vzdialenosť bodu od priamky 

v rovine 
 Parametrické vyj. roviny 
 Všeobecná rovnica roviny 
 Vzájomná poloha priamky 

a roviny, vzájomná poloha 
dvoch rovín  

 Vzdialenosť bodu od roviny 
a od priamky v priestore 

 Vzdialenosť 2 priamok  a  
rovín  v priestore 

 Odchýlka 2 rovín, odchýlka 
priamky a roviny  

 Deskriptívna 
geometria 

Axiomatická základňa 
geometrie 

 

Ročník: prvý, druhý 

 Poznať a vedieť použiť pojmy 
karteziánska sústava 
súradníc, súradnice bodu, 
vzdialenosť dvoch bodov, 
vektor, veľkosť vektora 

 Vypočítať skalárny súčin 
dvoch vektorov 

 Určiť odchýlku (uhol) dvoch 
vektorov 

 Zadefinovať priamku ako 
množinu bodov  

 Zapísať rovnicu všeobecnú 
priamky, jej parametrické 
vyjadrenie a smernicový tvar 

 Určiť uhol dvoch priamok 
 Zistiť vájomnú polohu priamok 

v rovine aj v priestore 
 Osvojiť si pojem rovina ako 

množina bodov s danou 
vlastnosťou 

 poznať rovnice roviny a vedieť 
pracovať s nimi  

 určiť vzájomnú polohu priamky 
a roviny, 2 rovín  

 Vypočítať vzdialenosť bodu od 
roviny, priamky, vzdialenosť 
dvoch priamok a rovín 
odchýlku dvoch rovín, dvoch 
priamok, odchýlku priamky a 
roviny 

 Poznal a vedel použiť pojmy 
karteziánska sústava 
súradníc, súradnice bodu, 
vzdialenosť dvoch bodov, 
vektor, veľkosť vektora 

 Vypočítal skalárny súčin 
dvoch vektorov 

 Určil odchýlku (uhol) dvoch 
vektorov 

 Zadefinoval priamku ako 
množinu bodov  

 Zapísal rovnicu všeobecnú 
priamky, jej parametrické 
vyjadrenie a smernicový tvar 

 Určil uhol dvoch priamok 
 Zistil vájomnú polohu 

priamok v rovine aj 
v priestore 

 Osvojil si pojem rovina ako 
množina bodov s danou 
vlastnosťou 

 poznal rovnice roviny a vedel 
pracovať s nimi  

 určil vzájomnú polohu 
priamky a roviny, 2 rovín 

 Vypočítal vzdialenosť bodu 
od roviny, priamky, 
vzdialenosť dvoch priamok 
a rovín odchýlku dvoch 
rovín, dvoch priamok, 
odchýlku priamky a roviny 

Písomné skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Neštandardizova
ný didaktický test 

Ústne odpovede 

 

Didaktický test 
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Analytická geometria 
kvadratických útvarov  14 ENV Žiak má: Žiak:   

 Stredový tvar rovnice kružnice 
 Všeobecný tvar rovnice 

kružnice 
 Vzáj. poloha priamky 

a kružnice 
 Stredový tvar rovnice elipsy 
 Všeobecný tvar rovnice elipsy 
 Vzáj. poloha priamky a elipsy 
 Stredový tvar rovnice 

hyperboly 
 Všeobecný tvar rovnice 

hyperboly 
 Vzáj. poloha priamky a 

hyperboly 
 Stredový tvar rovnice paraboly 
 Všeobecný tvar rovnice 

paraboly 
 Vzáj. poloha priamky a 

paraboly 
 Opakovanie tem. celku 

analytická geometria 

 Deskriptívna 
geometria 
 

 Množina bodov 
s danou vlastnosťou 

 kružnica, vzáj. polohy 
s priamkou 

 
Ročník:  druhý 

 zadefinovať kružnicu ako 
množinu bodov s danou 
vlastnosťou 

 poznať a vedieť použiť 
stredový tvar rovnice 
kružnice aj všeobecnú 
rovnicu kružnice 

 vedieť klasifikovať vzájomnú 
polohu priamky a kružnice 

 prakticky zistiť vzájomnú 
polohu priamky a kružnice 

 zadefinovať kružnicu ako 
množinu bodov s danou 
vlastnosťou 

 poznať a vedieť použiť 
stredový tvar rovnice 
kružnice aj všeobecnú 
rovnicu kružnice 

 vedieť klasifikovať vzájomnú 
polohu priamky a kružnice 

 prakticky zistiť vzájomnú 
polohu priamky a kružnice 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Ústne skúšanie 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Didaktický test 

 

 

Základy matematiky 12  Žiak má: Žiak:   
 Výrazy, úpravy výrazov 
 Riešenie lineárnych rovníc 

a ich sústav 
 Riešenie lineárnych rovníc 

a nerovníc v súčinovom 
a podielovom tvare 

 Riešenie rovníc a nerovníc 
obsahujúcich výrazy 
v absolútnej hodnote 

 Percentá 

4 
3 
 

3 
 
 

3 
 
 

2 

Fyzika, ekonomika 

 Základné 
matematické 
zručnosti pri riešení 
numerických 
výpočtov, práca 
s kalkulačkou 

 Matematizácia reálnej 
situácie 

 Riešenie rovníc a ich 
sústav 

 Riešenie slovných 
úloh vedúcich 
k riešeniu rovnice, 
sústav rovníc, resp. 
sústav nerovníc 

Ročník: prvý - štvrtý 

 Definovať pojem funkcia  
 Prečítať z grafu funkcie jej 

vlastnosti 
 Definovať, načrtnúť graf 

a určiť vlastnosti lineárnej 
funkcie 

 Definovať pojem  
kvadratická funkcia a opísať 
jej vlastnsti 

 Zadefinovať goniometrické 
fcie a opísať jej vlastnosti 

 Definovať pojmy 
exponenciálna funkcia, graf 
exp. funkcie, rozlíšiť dva typy 
exp. funkcie, poznať ich 
vlastnosti  

 Definovať pojem 
logaritmická funkcia 

 Definovalť pojem funkcia  
 Prečítal z grafu funkcie jej 

vlastnosti 
 Definoval, načrtnúť graf 

a určiť vlastnosti lineárnej 
funkcie 

 Definoval pojem  kvadratická 
funkcia a opísať jej vlastnsti 

 Zadefinoval goniometrické 
fcie a opísať jej vlastnosti 

 Definoval pojmy 
exponenciálna funkcia, graf 
exp. funkcie, rozlíšiť dva typy 
exp. funkcie, poznať ich 
vlastnosti  

 Definoval pojem logaritmická 
funkcia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 
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Rovnice a nerovnice  14  Žiak má: Žiak:   

 Základné vlastnosti funkcie 
 

 Lineárna funkcia 
 Kvadratická funkcia 
 Lineárna lomená funkcia 
 Mocninové funkcie 
 Goniometrické funkcie 
 Exponenciálna funkcia 
 Logaritmická funkcia 

 
 Kvadratická rovnica 
 Slovné úlohy 
 Kvadratická rovnica s 

parametrom 
 Kvadratická nerovnica 
 Iracionálna rovnica 
 Exponenciálna rovnica 
 Exponenciálna nerovnica 
 Logaritmická rovnica 
 Logaritmická nerovnica 
 Goniometrická rovnica 

 

2 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

Stavebná 

mechanika 

 Riešenie rovníc a ich 
sústav 

 Riešiť rovnice 
 Riešiť rovnice s parametrom 
 Riešiť rovnice s absolútnou 

hodnotou 
 Riešiť nerovnice 
 Riešiť nerovnice 

s neznámou v menovateli 
 Riešiť nerovnice 

s absolútnou hodnotou 
 Riešiť sústavu lineárnych 

rovníc s dvoma a troma 
neznámymi 

 

 Vyriešil rovnice 
 Vyriešiť  rovnice s 

parametrom 
 Vyriešiť rovnice s absolútnou 

hodnotou 
 Vyriešil nerovnice 
 Vyriešil  nerovnice 

s neznámou v menovateli 
 Vyriešil nerovnice 

s absolútnou hodnotou 
 Vyriešil sústavu lineárnych 

rovníc s dvoma a troma 
neznámymi 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

Didaktický test 

 

 
 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
školských písomných prác, didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Raz za štvrťrok pripraví vyučujúci súbornú školskú písomnú prácu (dohromady 4 za školský rok) na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v školskej 
písomnej práci nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou školskej písomnej práce. 
Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní školskej písomnej práce. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť školskú písomnú prácu opakovať, ak bol 
v prvom pokuse neúspešný. Termín opakovania školskej písomnej práce sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Známka z predchádzajúcej šk. písomnej práce ostáva 
súčasťou celkového hodnotenia. Výsledky každej školskej písomnej práce sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.
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Názov predmetu Informatika 
Časový rozsah výu čby 2 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a  názov študijn ého odboru  3650 M staviteľstvo 

 3692 M geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“. Na vytvorenie predmetu sme 
integrovali 5 obsahových štandardov „Informácie okolo nás“, „ Počítačové systémy“, „Internet“, 
„Aplikačný softvér“ a „Informačná spoločnosť “. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne 
v prvom ročníku štúdia. 

Predmet informatika svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho 
obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri 
štúdiu v tomto predmete veľmi úzko korešpondujú s odbornými vedomosťami a zručnosťami získanými 
v predmetoch: matematika, fyzika, slovenský jazyk, anglický jazyk, aplikovaná ekonomika, odborné kreslenie 
a pozemné staviteľstvo. 
Učivo sa skladá z poznatkov o informáciách, ich vyhľadávaní, spracovávaní a vyhodnocovaní, z poznatkov 
o počítačových systémoch, internete, aplikačných programoch a informačnej spoločnosti. Žiaci si musia uvedomiť 
dôležitosť informácií v praktickom živote, ako ich získavanie a spracovávanie ovplyvňuje všetky sféry života 
spoločnosti aj jednotlivca. Vzdelávanie v nových informačných a komunikačných technológiách je významnou 
súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie žiakov k pochopeniu kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, 
vybavuje poznatkami užitočnými v každodennom živote aj  pre chápanie technických alebo ekonomických 
súvislostí a pre odborné vzdelávanie. Výdatne sa podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia. Učí 
žiakov schopnosti aplikovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení úloh z praxe, potrebe overovať správnosť 
získaného výsledku, používať pri spracovaní úloh  dostupné komunikačné technológie. Preto sme pri výbere učiva 
veľmi citlivo pristupovali už aj vzhľadom k  aplikácii IKT v odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú 
týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti nových informačných 
a komunikačných technológií, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania informatiky 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. 

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

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

Výučba bude prebiehať v odborných učebniach výpočtovej techniky 
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Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu informatika je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií v 
rozvoji informačných a komunikačných technológií, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 
a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, praxi a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky 
o vybraných pojmoch, osvoja si základnú terminológiu, budú ovládať základné postupy pri práci s počítačom 
a aplikačnými programami. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických 
zručností, že informatické  technológie majú význam pre ich osobnostný rast.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
 podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
 vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko,  výstižne a exaktne 
 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
 oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov 

a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej 
komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 
 významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu 

vlastnej výkonnosti, 
 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať 

hypotéza, 
 overovať a interpretovať získané údaje, 
 rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 
 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu 

a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť 

zodpovednosť aj za prácu druhých, 
 vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
 určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných 

podmienok, 
 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, 

sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
 prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy 

druhých,  
 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 

predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

 

Schopnosti tvorivo riešiť problémy 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní v nových informačných 
technológiách, 
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 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 
k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 
základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 

 ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 

 pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 

 vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej 
úlohy alebo situácie, 

 graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení 
úlohy, 

 komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie, 

 evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 

 chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť 
mediálne gramotný. 

 vyjadrovať svoje názory a riešenia pomocou rôznych druhov aplikačných programov, 

Spôsobilosti  byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania  v oblasti IKT využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

Všeobecné spôsobilosti   

 vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo 
písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do 
diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), 
uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie, 

 získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť 
základné a vedľajšie informácie),  

 s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na otázky a podnety, orientovať sa vo 
význame odborných pojmov, používať kompenzačné vyjadrovanie,  

 používať pri tom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie, 

 osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení 
úloh z praxe,  

 vykonávať numerické a grafické riešenia, vedieť pracovať s aplikačnými programami, 

 vedieť použiť vhodný program na riešenie jednotlivých problémov, 

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

Odborné spôsobilosti   

d) Požadované vedomosti 
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 mať poznatky o základných pojmoch z informatiky, počítačových systémoch a operáciách s mini, 

 samostatne rozhodovať o pracovných postupoch pri riešení úloh. 

b)   Požadované zru čnosti 

 aplikovať v praxi základné informačné a komunikačné technológie  

c)  Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a  schopnosti        

 žiak sa vyznačuje vizuálnou a priestorovou pamäťou, praktickým a samostatným analytickým a logickým  
myslením a rozdeľovaním pozornosti. 

 

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania   

 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Informácie okolo nás Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Práca s internetom 
 

Počítačové systémy, Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Práca s internetom 
 
 

Internet Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Projektové vyučovanie 
Práca s internetom 
 

Aplikačný softvér Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Projektové vyučovanie 
Práca s internetom 
 

Informačná spoločnosť Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Projektové vyučovanie 
Práca s internetom 
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Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Informácie okolo nás Roman Baranovič, Andrej 
Blaho, Ivan Kalaš, Zuzana 
Kubincová, Dana Pardubská, 
Ľubomír Salanci, Michal 
Winczer, Ružena Zimanová: 
Informatika pre stredné školy 
Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2001 
Pracovný zošit Informacie 
okolo nás 

Dataprojektor  
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
  

 Internet  
PC WORLD 
http://sites-
google.com/site/ 
spsstavebnaageodeticka 
 

Počítačové systémy, Roman Baranovič, Andrej 
Blaho, Ivan Kalaš, Zuzana 
Kubincová, Dana Pardubská, 
Ľubomír Salanci, Michal 
Winczer, Ružena Zimanová: 
Informatika pre stredné školy 
Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2001 

Dataprojektor 
PC 
 Interaktívna 
tabuľa 
 

Náhradné diely 
– hardware 
počítača, 
 

Internet  
PC WORLD 
http://sites-
google.com/site/ 
spsstavebnaageodeticka 
 
 

Internet Ľudmila Jašková, Ľubomír 
Šnajder, Roman Baranovič: 
Práca s internetom Slovenské 
pedagogické nakladateľstvo, 
2000 

Dataprojektor 
Videotechnika  
PC Interaktívna 
tabuľa 
 
  

 Internet  
PC WORLD 
http://sites-
google.com/site/ 
spsstavebnaageodeticka 
 

Aplikačný softvér Jana Machová 
Práca s textom 
 Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2002 
Stanislav Lukáč, Ľubomír 
Šnajder 
Práca s tabuľkami  
Ľubomír Salanci 
Práca s grafikou 
Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2000 
Pracovné zošity Aplikačný 
softvér 1.a 2. časť 
Pracovný zošit Powerpoin 
Pracovný zošit Front paga 

Interaktívna 
tabuľa 
 

 Internet  
PC WORLD 
http://sites-
google.com/site/ 
spsstavebnaageodeticka 
 

Informačná 
spoločnosť 

Roman Baranovič, Andrej 
Blaho, Ivan Kalaš, Zuzana 
Kubincová, Dana Pardubská, 
Ľubomír Salanci, Michal 
Winczer, Ružena Zimanová: 
Informatika pre stredné školy 
Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2001 

Interaktívna 
tabuľa 
 

 Internet  
PC WORLD 
http://sites-
google.com/site/ 
spsstavebnaageodeticka 
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ROČNÍK: PRVÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU: APLIKOVANÁ   INFORMATIKA 
 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyu čovacích hodín  

 
Názov temati ckého celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Informácie okolo nás 6 ENV Žiak má: Žiak:   

 

 Údaj, informácia, jednotky 
informácie, digitalizácia. 
Písmo, Číselné sústavy – 
prevody, 

 Reprezentácia údajov v 
počítači -čísla, znaky; 
kompresia údajov. 
Textová informácia – 
kódovanie, národné 
abecedy, unicode; 
jednoduchý, formátovaný 
a štruktúrovaný 
dokument. 

IX. 

1.-2. 

 
 
 

3.-4. 
 
 
 
 

 

Matematika 

 Číselné sústavy, prevody 
medzi nimi, spôsob zápisu 
čísla 

 Šifrovanie 

 Úpravy výrazov 

Ročník: prvý 

Anglický jazyk 

 Odborná terminológia 

Ročník: prvý - štvrtý 

 

 Vysvetliť princíp kódovania 
informácií 

 Vysvetliť princíp 
uchovávania 
formátovaných textov 

 Poznať princíp 
spracovania dokumentu 
pomocou skenera 

 

 

 Správne charakterizoval 
základnú jednotku 
informácie 

 Opísal príncíp dvojkovej 
sústavy 

 Poznal význam pojmov: 
bit, bajt, kód, digitalizácia, 
kompresia, 

 

 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

 Grafická informácia – 
rastrová, vektorová 
grafika; kódovanie farieb; 
grafické formáty; 
programy na spracovanie 
grafickej informácie 
(vstup, úprava, výstup); 

 GoeGoebra- matematický 
vektorový editor - základy 

  Zvuková informácia – 
formáty, programy na 
nahrávanie, spracovanie, 
konverzie, prehrávanie. 
Uchovávanie informácie – 
typy a limity zariadení. 

 

5. 

 

 

 

 
6. 

Fyzika 

 Zobrazovacia technika 

 Zvukové zariadenia  

GIS 

 Elektronická reprezentácia 
grafického objektu – 
nezávislá od platformy 

Ročník: druhý 

Anglický jazyk 

 Odborná terminológia 

Ročník: prvý - štvrtý  

 Poznať výhody a 
nevýhody niektorých 
najbežnejších grafických 
formátov (bmp, jpeg, gif, 
...) 

 Poznať princípy kódovania 
zvuku v súboroch typu 
(wave, midi, mp3, ...) 

 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
rastrovou a vektorovou 
grafikou 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
rôznymi formátmi 
obrázkových súborov  

 Vysvetlil rozdiel medzi 
rôznymi formátmi 
zvukových súborov 

 Používal správne 
slovenské názvy, termíny 
a ich anglické ekvivalenty 

Obhajoba vlastnej 
práce pred t riedou 

 

Sebahodnotenie 
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Počítačové systémy 10  Žiak má: Žiak:   

 Základné pojmy – 
hardvér, softvér.    
Počítač – princíp práce 
počítača, časti počítača – 
mikroprocesor, pamäte 
(vnútorné, vonkajšie), 
zbernice, karty rozhraní, 
súčinnosť jednotlivých 
častí počítača.  

 Prídavné zariadenia – 
klávesnica, myš, monitor, 
tlačiareň, skener, modem, 
tablet, mikrofón, 
reproduktor; rozdelenie 
prídavných zariadení 
podľa vstupu a výstupu 
údajov, využitie 
jednotlivých prídavných 
zariadení pri zbere, 
spracúvaní, uchovávaní a 
prezentácii údajov.  

X. 

7. 

 
 

 

 

 

8. 

 

 

Fyzika 

 Zobrazovacia technika 

 Zvukové zariadenia 
a nahrávacia technika 

 Spôsoby prenosu 
elektrického signálu 

 Tranzistory, polovodiče, 
integrované obvody 

Ročník: druhý 

Anglický jazyk 

 Odborná terminológia 

Ročník: prvý - štvrtý  

 Vymenovať jednotlivé časti 
počítača von 
Neumannovského typu, 
nakresliť jeho schému a 
vysvetliť súčinnosť 

 Poznať približné kapacity 
jednotlivých druhov pamätí 
a obmedzenia ich použitia 

 Vymenovať a 
charakterizovať základné 
prídavné zariadenia 

  

 Vysvetlil princíp 
spracovania informácií v 
počítači 

 Vysvetlil princíp záznamu 
informácií na pamäťové 
médiá 

 Poznal význam pojmov 
súbor, priečinok a vie ich 
používať 

Frontálne ústne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 

 Softvér –rozdelenie podľa 
oblastí použitia.   
Operačný systém – 
základné vlastnosti a 
funkcie (spravovanie 
zariadení, priečinkov a 
súborov). Základné 
služby operačného 
systému (spúšťanie 
programov, prístupové 
práva súborov a 
priečinkov, prideľovanie 
zariadení, ...). 

  Počítačová sieť– výhody, 
architektúra, rozdelenie 
sietí podľa rozľahlosti 
(spôsoby pripojenia), 
princípy práce v sieti, 
topológia. 

9.-10. 

 
 

 

 

 

 

 

 
11.-12. 

Dejepis 

 Vedecko-technický vývoj, 
technické revolúcie 

Ročník: prvý 

Fyzika 

 Architektúra počítačových 
sietí 

Ročník: druhý 

 

Anglický jazyk 

 Odborná terminológia 

Ročník: prvý – štvrtý 

 Charakterizovať používaný 
operačný systému 

 Demonštrovať získavanie 
informácií o systéme, 
zariadeniach, priečinkoch 
a súboroch a tiež v 
počítačovej sieti 

 Vysvetliť činnosti 
operačného systému pri 
práci so súbormi a 
priečinkami 

 Poznal základné funkcie 
operačného systému a vie 
ich používať 

 Poznal typy počítačových 
sietí 

 Používal správne odborné 
výrazy a vedel ich 
ekvivalenty v anglickom 
jazyku 

Obhajoba vlastnej 
práce pred t riedou 

 

Sebahodnotenie 
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Internet 8 ENV Žiak má: Žiak:   

 Internet – história, 
základné pojmy 
(adresa, URL, 
poskytovateľ služieb, IP, 
doménová adresa), 
služby, server-klient 
(spôsob komunikácie), 
intranet. 

 Neinteraktívna 
komunikácia – e-pošta, 
diskusná skupina. 

 Interaktívna 
komunikácia – rozhovor 
(Skype,  IRC, ICQ), 
videokonferencie. 

 

13.-
14. 

 

 

 

XI. 

15.-
16. 

 
17.-
18. 

 
 

Slovenský jazyk a literatúra 

 Elektronická komunikácia 
– nový typ písomníctva 

 „Blog“ – nový literárny 
útvar 

Ročník: prvý - štvrtý 

Dejepis 

 Vedecko-technický vývoj, 
technické revolúcie 

Ročník: prvý 

Občianska náuka, etická 
výchova, náboženská 
výchova 

Etiketa a „dobré mravy“  na 
sieti a v elektronickej 
komunikácii 

 Morálne hodnoty,   
zvyšovanie sociálnych 
kompetencií detí a mládeže, 
ktoré vedú k odmietnutiu 
všetkých foriem seba -
deštrukcie, prejavom 
agresivity a porušovania 
zákona v zmysle koncepcie 
rozvoja práce s mládežou 

  

Ročník: prvý - štvrtý 

Anglický jazyk 

 Odborná terminológia 

Ročník: prvý - štvrtý  

 Poznať princípy 
fungovania internetu 
(klient-server) a niektoré 
jeho služby 

 Demonštrovať princípy e-
pošty na konkrétnom 
klientovi 

 Poznať zásady 
bezpečného využívania 
Internetu 

 Aktívne používať stránky 
www.zodpovedne .sk 

 Aktívne používať stránky 
www.bezpečnenainternet
e.sk 

 

 

 

 

 

 

 Vysvetlil význam 
základných pojmov: 
adresa, URL, IP, 
doménová adresa, 

 Posielal aktívne poštu 
s prílohami 

 Poznal zásady 
bezpečného využívania 
Internetu 

 Aktívne používal stránky 
www.zodpovedne .sk 

 Aktívne používal stránky 
www.bezpečnenainternet
e.sk    

  

 

 

 

 

Frontálne ústne skúšanie 

 

Praktická aplikácia 

Pomocou obsahu web. 
Stránok 

www.zodpovedne.sk a  

www.bezpecnenainternete.sk 

 

Ústne odpovede 

 

Realizácia  
aplikácie 

 

 

 Web – prehliadače, 
webová stránka  

Vyhľadávanie informácií 
(vyhľadávacie stroje), 
internetový obchod, 
elektronické 
bankovníctvo, dištančné 
vzdelávanie. Ďalšie 
služby – ftp, telnet.  

19.-
20. 

 
 
 
 
 
 

 

Slovenský jazyk a literatúra, 
Dejepis, Fyzika, Matematika, 
Odborné predmety 

 Vyhľadávanie informácií, 
internetové encyklopédia, 
overovanie spoľahlivosti 
informácií – 
dôveryhodnosť zdroja 

Ročník: prvý – štvrtý 

 Využívať služby webu na 
získavanie informácií 

 Demonštrovať službu 
FTP - vedieť vysvetliť 
princíp, presúvať sa v 
priečinkoch, kopírovať 
súbory zo servera, 
ukladať priečinky a 
súbory na vzdialený 

 Aktívne vyhľadával 
informácie na webe 

 Posielal súbory na 
vzdialený server 

Obhajoba vlastnej práce pred 
t riedou 

 

Sebahodnotenie 
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Netiketa. 

 

Ekonomika,  ú čtovníctvo 

 Elektronické 
bankovníctvo 

 Internetový obchod, 
virtuálne firmy 

Ročník: prvý - štvrtý 

Anglický jazyk 

 Odborná terminológia 
Ročník: prvý - štvrtý 

počítač 

 

Aplika čný softvér 38 ENV 
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Prezentácie  

 Popis programu, 
Základné pojmy, tvorba 
statickej prezentácie 

 Vkladanie animácií, 
tvorba a vkladanie 
vlastných animácií, 
obrázkov a zvukov 

 Tvorba prezentácií 

 

21.-
22. 
 

XII. 

23.-
24. 

 

25.-
26. 

27.-
28. 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety a odborné 
predmety 

 Tvorba samostatných 
projektov, zadaní, SOČ 
a ich prezentácia 

Ročník: prvý - štvrtý 

Anglický jazyk 

 Odborná terminológia 

Ročník: prvý – štvrtý 

 Vedieť efektívne využívať 
nástroje vhodného 
aplikačného softvéru na 
vytvorenie prezentácie a 
jej predvedenie 

 Vedel efektívne využívať 
nástroje vhodného 
aplikačného softvéru na 
vytvorenie prezentácie a 
jej predvedenie 
 

Obhajoba vlastnej práce pred 
t riedou 

 

Sebahodnotenie 

 Textový editor –  

 Popis programu, 
Uloženie 
a načítanie 
dokumentu, 
Úpravy     
napísaného textu 

 Tabuľky 

 Vkladanie 
obrázkov 

 

 Tvorba 
dokumentov 

I. 

29.-
30. 
 
 
 
31.-
32. 
 
33.-
34. 
 
 

35.-
36. II. 
37.-
38. 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety a odborné 
predmety 

 Tvorba samostatných 
projektov, zadaní, SOČ 
a ich prezentácia 

Ročník: prvý - štvrtý 

Anglický jazyk 

 Odborná terminológia 

Ročník: prvý – štvrtý 

 Poznať základné druhy 
aplikačného softvéru a 
charakterizovať ich 
typických predstaviteľov a 
oblasti využitia 

 Vedieť zdôvodniť výber 
príslušného softvéru pre 
určitú množinu úloh 

 Vedieť efektívne využívať 
nástroje textového editora 
na vytvorenie a úpravu 
dokumentu 
 

 Poznal základné druhy 
aplikačného softvéru a 
charakterizovať ich 
typických predstaviteľov a 
oblasti využitia 

 Vedel zdôvodniť výber 
príslušného softvéru pre 
určitú množinu úloh 

 Vedel efektívne využívať 
nástroje textového editora 
na vytvorenie a úpravu 
dokumentu 

Frontálne skúšanie 

Projekty 

Ústna odpoveď 
 
Obhajoba 
projektov 
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 Tabuľkový kalkulátor – 

  Popis programu, 
Uloženie a načítanie 
dokumentu, bunka, 
hárok 

 Prehľad a tvorba vzorcov 

 Práca s tabuľkou(vzhľad, 
kopírovanie 
a premiestňovanie 
údajov) 

 grafy, triedenie, 
vyhľadávanie, 
filtrovanie.  

 
39.-
40. 

 
 

41.-
42. 

 
43.-
44. 
III. 
 
 

45.-
46. 
 

Matematika, Fyzika, 
Ekonomika, Ú čtovníctvo, 
Stavebné konštrukcie, 
Pozemné stavite ľstvo, 
geodézia, geodetické 
výpo čty, prax 

 Spracovanie praktických 
zadaní v tabuľkovom 
kalkulátore 

 Štatistické spracovanie 
údajov 

 Grafické vyhodnocovanie 
údajov 

Ročník: prvý - štvrtý 

Anglický jazyk 

 Odborná terminológia 

Ročník: prvý - štvrtý 

 
 Vedieť efektívne využívať 

nástroje tabuľkového 
kalkulátora na vytvorenie 
a úpravu tabuľky 

 Vytvoriť vhodnú grafickú 
reprezentáciu z údajov v 
tabuľke 

 Použiť tabuľkový 
kalkulátor pri spracovaní 
jednoduchých úloh 
databázového 
charakteru, triediť a 
filtrovať údaje 
 

 
 Vedel efektívne využívať 

nástroje tabuľkového 
kalkulátora na vytvorenie 
a úpravu tabuľky 

 Vytvoril vhodnú grafickú 
reprezentáciu z údajov v 
tabuľke 

 Použil tabuľkový 
kalkulátor pri spracovaní 
jednoduchých úloh 
databázového cha-
rakteru, triediť a filtrovať 
údaje 

 

Obhajoba vlastnej práce pred 
t riedou 

 

Sebahodnotenie 

 Grafický editor – 
rastrové a vektorové 
obrázky, typické 
nástroje na úpravu v 
rastrových a 
vektorových editoroch; 
objekty a manipulácia s 
nimi, ich transformácia, 
nastavenie vlastností 

 Paintbrush, ZonerCalisto,  

 GeoGebr a                      
tvorba a ukladanie 
grafického súboru 

 

 Samostatný grafický 
návrhv v GeoGebre  

47.-
48. 

 

 
49.-
50. 
IV. 

51.-
52. 

GIS, arhitektúra, stavebná 
mechanika 

 Elektronická 
reprezentácia grafického 
objektu – nezávislá od 
platformy 

Ročník: druhý 

Dejepis, slovenský jazyk, 
občianska výchova, 
matematika, fyzika, 
stavebná mechanika 

 Tvorba a spracovanie 
elektronických grafických 
objektov pre ilustráciu 
zadanej témy 

Anglický jazyk 

 Odborná terminológia 

Ročník: prvý – štvrtý 

 Vysvetliť princípy, výhody 
a nevýhody rastrových a 
vektorových obrázkov 

 Vedieť efektívne využívať 
nástroje grafického 
editora na vytvorenie a 
úpravu rastrového 
obrázka 

 Vedieť efektívne využiť 
nástroje grafického 
editora na vytvorenie a 
úpravu vektorového 
obrázka 

 Vedieť efektívne využiť 
nástroje matematického 
editora na vytvorenie a 
úpravu vektorového 
obrázka 
 

 Vysvetlil princípy, výhody 
a nevýhody rastrových a 
vektorových obrázkov 

 Vedel využívať nástroje 
grafického editora na 
vytvorenie a úpravu 
rastrového obrázka 

 Vedel efektívne využiť 
nástroje grafického 
editora na vytvorenie a 
úpravu vektorového 
obrázka 

 Vedel  efektívne využiť 
nástroje matematického 
editora na vytvorenie a 
úpravu vektorového 
obrázka 
 

Obhajoba vlastnej práce pred 
t riedou 

 

Sebahodnotenie 

 Aplikácie na tvorbu 
webových stránok – 
hypertext, odkazy, 
html. Editory –použitie 
a vlastnosti 

 Hypertext, odkazy, html 

53.-
54. 

 

 

55.-
56. 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety a odborné 
predmety 

 Tvorba samostatných 
projektov, zadaní, SOČ 
a ich prezentácia vo 
forme webovskej stránky 

 Demonštrovať a objasniť 
charakteristické prvky 
hypertextových 
dokumentov pre web a 
vedieť ich efektívne 
využiť pri prezentácií 

 Vysvetliť mechanizmus 

 Vytvoril webovú stránku v 
rôznych aplikáciách 
(textový editor, tabuľkový 
kalkulátor, ....) 

Obhajoba vlastnej práce pred 
t riedou 

 

Sebahodnotenie 
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 Tvorba jednoduchej www 
stránky 

 Výučbový softvér 
 

V. 

57.-
58. 

 
59.-
60. 

 

Ročník: prvý - štvrtý 

Anglický jazyk 

 Odborná terminológia 

Ročník: prvý – štvrtý 

vytvárania webových 
stránok pred ich 
zobrazením v prehliadači 

 Demonštrovať prenos 
častí rôznych typov 
dokumentov medzi 
rôznymi aplikáciami 

 Vytvoriť webovú stránku v 
rôznych aplikáciách 
(textový editor, tabuľkový 
kalkulátor, ....) 

Informa čná spolo čnos ť 
4 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

 
 Informatika (použitie, 

dôsledky a súvislosti) v 
rôznych oblastiach – 
administratíva, 
elektronická kancelária, 
vzdelávanie, šport, 
umenie, zábava, 
virtuálna realita; 
obchod, financie, 
priemysel, informačné 
systémy; veda, vývoj, 
umelá inteligencia, 
telekomunikácia, 
doprava, armáda, 
polícia, zdravotníctvo.  
 

 Softvérová firma – 
pojmy upgrade, 
registrácia softvéru, 
elektronická 
dokumentácia;  

VI. 

61. 

 

 

 

 

 

 

 

 
62. 

Slovenský jazyk a literatúra, 
Dejepis, Fyzika, Matematika, 
Odborné predmety 

 Vyhľadávanie informácií, 
bezpečné uchovávanie 
citlivých údajov 

 Využívanie nových 
a hraničných 
informačných technológií 

 Právo na informácie, 
otvorená spoločnosť 

Ročník: prvý – štvrtý 

Anglický jazyk 

 Odborná terminológia 

Ročník: prvý – štvrtý 

 Poznať súčasné trendy 
IKT, ich limity a riziká 

 Špecifikovať základné 
znaky informačnej 
spoločnosti, vymedziť 
kladné a záporné stránky 
informačnej spoločnosti 

 Charakterizovať 
jednotlivé typy softvéru z 
hľadiska právnej ochrany 
(freeware, shareware, ...) 
a rozumieť, ako sa dajú 
používať 

 Chápať potrebu právnej 
ochrany programov 
a poznať dôsledky pri 
používaní nelegálneho 
softvéru 

 Vysvetliť pojmy „licencia 
na používanie softvéru“, 
„autorské práva tvorcov 
softvéru“, multilicencia 

 Sleduje súčasné trendy 
IKT, ich limity a riziká 

 Špecifikoval základné 
znaky informačnej 
spoločnosti, vymedziť 
kladné a záporné stránky 
informačnej spoločnosti 

 Charakterizoval jednotlivé 
typy softvéru z hľadiska 
právnej ochrany 
(freeware, shareware, ...)  

 Chápe potrebu právnej 
ochrany programov 
a pozná dôsledky pri 
používaní nelegálneho 
softvéru 

 Objasnil pojmy „licencia 
na používanie softvéru“, 
„autorské práva tvorcov 
softvéru“, multilicencia 

 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede 

 Riziká informačných 
technológií – vírusy 
(pojmy, typy vírusov, 
detekovanie, 
prevencia); kriminalita; 
zabezpečenie, reklamné 
e-maily (spam), 
spyware (adware), 
poplašné správy.  

 Etika a právo– autorské 
práva na softvér 
(freeware, shareware, 

63.-
64. 

 

 

 

 

65.-
66. 

Slovenský jazyk a literatúra, 
občianska náuka, etická 
a náboženská výchova 

 Autorské práva, 
komerčné a nekomerčné 
využitie diel 

 Ochrana obsahu pc pred 
infiltráciami, počítačová 
kriminalita 

Anglický jazyk 

 

 Charakterizovať činnosť 
počítačových vírusov, 
vysvetliť škody, ktoré 
môže spôsobiť a princíp 
práce antivírusových 
programov 

 Poznať základy 
antivírusovej ochrany v 
sieťach 

 Aktívne používať stránky 
www.zodpovedne .sk 

 Charakterizoval činnosť 
počítačových vírusov, 
vysvetlil škody, ktoré 
môže spôsobiť a princíp 
práce antivírusových 
programov 

 Poznal základy 
antivírusovej ochrany v 
sieťach 

 Aktívne používal stránky 
www.zodpovedne .sk 

 

Obhajoba vlastnej práce pred 
t riedou 

 

Sebahodnotenie 
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demoverzia, 
multilicencia,...);   Odborná terminológia 

Ročník: prvý – štvrtý 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, praktické cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom 
teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi 
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 
Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka. 
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Názov predmetu Telesná a športová výchova pre 
1., 2., 3. ročník 

Telesná výchova pre 4. ro čník 
Časový rozsah výu čby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a  názov študijného od boru  3650 M staviteľstvo,   3650 6 staviteľstvo 
3692 M geodézia, kartografia a kataster 
3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
 Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej 
starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove 
k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít 
v prírodnom prostredí. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a 
sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou 
o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojí si 
postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja 
pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným 
postihnutím princípy úpravy zdravotných porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne 
orientovanej zdatnosti a telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín. Je vedený k 
pochopeniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu 
pri vyskytujúcich sa zdravotných poruchách a ich prevencii, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a 
ich uplatneniu v režime dňa.  

Na jednotlivých stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex predmetových a kľúčových kompetencií 
spolu s osvojenými telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal takto stať v konečnom dôsledku súčasťou 
jeho životného štýlu a výrazom jeho životnej filozofie. 

Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, zdraví a 
zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej a športovej 
výchovy, zdravotnej telesnej výchovy alebo formou integrovanej telesnej a športovej výchovy. (Učebné osnovy pre 
zdravotnú telesnú výchovu sú spracované samostatne). 

 

Absolvent má: 
� porozumieť zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali zodpovednosť za svoje 

zdravie;  
� vedieť hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca; 
� osvojiť si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým 

režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím; 
� vedieť aplikovať a naplánovať  si spôsoby  rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej 

výkonnosti a telesnej zdatnosti; 
� porozumieť pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách a 

zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení; 
� byť schopný zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať  si svoj pohybový režim a zapojiť sa do 

spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;  
� rozumieť vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej  funkcii 

športových  činností; 
� osvojiť si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti poskytnutia prvej 

pomoci; 
 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v škole 
prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií  žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie 
majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód 
vzdelávania  a  činnosti. Za klúčové kompetencie sa považujú  -  komunikácia v materinskom jazyku, komunikácia 
v cudzích jazykoch, matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, kompetencie 
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v oblasti informačných a komunikačných technológií, učiť sa učiť, sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské 
kompetencie a kultúrne kompetencie. 

Vyučovací predmet telesná a športová výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií  najmä 
rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:  

• Pohybové kompetencie - žiak si vytvára vlastnú pohybovú identitu, pohybovú gramotnosť 
a zdravotný status; žiak pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a osvojovania 
pohybových zručností; žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako 
prevencia civilizačných chorôb, prostriedok úpravy zdravotných porúch a ktoré môže využívať v dennom 
pohybovom režime; 

Kognitívne kompetencie - žiak rozvíja kritické myslenie, ktoré predpokladá syntézu a komparáciu 
poznatkov; žiak je flexibilný, dokáže hľadať optimálne riešenia vzhľadom k situácii, v ktorej sa nachádza; žiak 
pozitívne a konštruktívne pristupuje k riešeniu problémov; žiak má mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, 
tvorí si pohybový imidž v zmysle aktívneho zdravého životného štýlu; 

Komunika čné 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 školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej 
a turistickej činnosti; žiak vie využiť poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 
predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody; žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru 
v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera; žiak vie dodržiavať princípy fair-play; žiak vie 
spoluorganizovať pohybovú aktivitu svojich priateľov, blízkych a rodinných príslušníkov; 

 
Popis obsahových štandardov 

 
 

� Zdravie a jeho poruchy  
 
Poznatky o význame zdravia pre jednotlivca a pre spoločnosť, o vzťahu medzi zdravotnými návykmi a zdravotným 
stavom, vzťahu medzi športom a zdravím, o vzťahu človeka k životnému prostrediu. Poznatky o vplyve pohybu na 
opornú a pohybovú sústavu, o úprave funkcie tráviacej, dýchacej, obehovej zmyslovej a nervovej sústavy. 
Poznatky o všeobecných zásadách prvej pomoci. Charakteristiky  niektorých porúch zdravia, ich vznik,  
bezpečnosť pri športovaní a veľkosť zaťažovania. Poznatky o prevencii pred civilizačnými, neinfekčnými 
a nešpecifickými chorobami, o prevencii pred drogovými závislosťami látkovými a nelátkovými  a ďalšími rizikovými 
faktormi porúch zdravia a spôsobu života.   
 
 
Ponúkaný pohybový obsah modulu:  
 
Základná gymnastika, zdravotne orientované cvičenie, relaxačné a dýchacie cvičenie, cvičenie na držanie tela, 
technika základnej lokomócie, východiskové polohy, cvičenie na lavičkách, tanečné kroky a poskoky, špecifické 
cvičenia na jednotlivé poruchy zdravia, strečing, cvičenie s palicou a pod. 
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� Zdravý životný štýl   
 
Poznatky o pohybovom režime, o hygienických návykoch, o režime dňa, o správnom stravovaní. Poznatky o 
základných pojmoch vo výžive a zložení potravín, o správnych stravovacích návykoch, o škodlivých látkach 
v potravinovom reťazci, o poruchách príjmu potravy. Poznatky a zručnosti o životnom štýle, pohybovej gramotnosti, 
zdravotne orientovanej telovýchovnej a športovej aktivite. Pohybový program, denný pohybový režim, poznatky o 
režime práce a oddychu, o otužovaní, o prostriedkoch regenerácie a využití športu ako regeneračného prostriedku, 
o psychohygiene, o kalokagatii a olympizme. 

 
Ponúkaný pohybový obsah modulu:  

 
Všestranne rozvíjajúce cvičenia, systém cvičení Pozdrav slnku, 5 Tibeťanov, masáž, totálna relaxácia, jogging, 
chôdza s behom, sezónne činnosti, cvičenie v prírode, pohybové hry, didaktické hry, očná gymnastika, 
psychomotorika, hody na cieľ, prekážkové dráhy a pod.  
  
� Telesná zdatnos ť a pohybová výkonnos ť   
 
Poznatky o jednotlivých kondičných a koordinačných schopnostiach, o metódach rozvoja pohybových schopností, 
o metódach hodnotenia a testovania všeobecných pohybových schopností, o rozvoji pohybovej výkonnosti 
pomocou športových disciplín. Poznatky a zručnosti vo zvyšovaní telesnej zdatnosti, zaťažovanie v telovýchovnom 
a športovom procese, všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť, sebahodnotenie.  
   

Ponúkaný pohybový obsah modulu:  
 
Športové činnosti mobilizujúce energetické zdroje a optimalizujúce ich vplyv. Možno ich merať v priestore, čase 
alebo v čase i priestore v štandardných podmienkach. Využiť cvičenia a prostriedky atletiky, lyžovania, 
korčuľovania, plávania, streľby, minigolfu, golfu a iných. Pohybové činnosti, ktoré prispievajú k rozvoju pohybových 
schopností a zvyšovaniu telesnej zdatnosti. Sem patria rôzne telovýchovné a športové činnosti kondičnej 
gymnastiky (cvičenie v posilňovni, posilňovacie cvičenia s vlastným telom, s náčiním, na náradí) aerobik, body 
styling, ropeskipping, cyklistika a pod. 
 
 
� Športové činnosti pohybového režimu  
 
Poznatky o účinku jednotlivých športových činností na zlepšenie zdravia, o technike a taktike vykonávania 
športových disciplín, pravidlá vybraných športov, športová terminológia, športové prostredie, športový divák 
 

Ponúkaný pohybový obsah v  module:  
 

� Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami. Vyžadujú ovládanie 
techniky pohybov vo vzťahu k súperovi, schopnosť predvídať a vôľu víťaziť. Výber činností z viacerých 
kontaktných športov najmä úderové, chvatové  a pákové systémy: džudo, zápasenie, aikido, karate a 
ďalšie úpolové športy a individuálnych športov bez priameho kontaktu so súperom ako tenis, stolný tenis, 
bedminton. Majú poskytnúť žiakom poznatky o niektorých bojových a individuálnych športoch a osvojenie 
si vybraných športových zručností s prekonávaním súpera s akcentom na možnosť ich uplatnenia v živote, 
zorientovanie sa v základoch technika a taktiky sebaobrany. 

 
� Športové činnosti uskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel. Charakteristickým znakom je 

súperenie medzi kolektívmi, vyžadujú kooperáciu v družstve, vplývajú na rozvoj schopnosti anticipácie 
jednotlivcov i kolektívov a vôle zvíťaziť. Výber sa uskutočňuje zo športových i netradičných hier: basketbal, 
hádzaná, volejbal, futbal, rugby, vodné pólo, nohejbal,  hokej, florbal, fresbee ultimate, futsal, hokejbal, 
indiaca, korfbal, plážový volejbal, ringo, softbal teeball, streetbasketbal, bejzbal, boccia, kolky, petanque a 
iné. Majú prispieť k rozvoju osobnosti žiaka, ku pracovnej kooperácii a komunikácii, zlepšiť anticipáciu 
partnera, rozvinúť toleranciu, vôľu, zdokonaliť osvojené herné činnosti jednotlivca a kolektívu, vedieť 
posúdiť kvalitu herných činností a herných kombinácií vo vzťahu k prevencii porúch a ochrane zdravia,  
preukázať uplatnenie herných činností  a kombinácii v hre, v zápase,  vo svojom pohybovom režime a pri 
rozvoji funkčnosti jednotlivých orgánov tela. 

 
� Športové činnosti charakteristické kreativitou a ovládaním pohybovej formy na náradí, s náčiním a bez 

náčinia, pri ktorých sú zvýraznené  rozličné estetické prejavy a cit pre rytmus. Výber telovýchovných 
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a športových činností tvorí: tanec, športová gymnastika, moderná gymnastika, základná gymnastika, 
plávanie, akvabely, jóga, pilates, krasokorčuľovanie, skoky na trampolíne, rope skiping, psychomotorické 
cvičenia, zdravotne orientované cvičenia, taichi, cvičenie vo vode, akvaerobik. Aktivity charakteru súťaži 
ako napr. gymteam, tvorba pohybovej skladby, pódiové vystúpenia a iné. Sledujú rozvíjanie tvorivosti a 
estetického prejavu pri pohybovej činnosti, rozvíjanie koordinácie pohybov celého tela v priestore 
a jednotlivých častí tela navzájom, spoznávanie súladu hudby a pohybu, vnímanie rytmu pohybu ako 
nástroja rytmu dýchania a činnosti srdcovo-cievnej sústavy, rozvoj myslenia a duševnej pohody, vytvárania 
pozitívnych zážitkov a vzťahu k pravidelnému pohybu na základe osvojených pohybových zručností 
kreatívnych individuálnych a estetických športov, dokázať ich spoznávať, pociťovať a rozumieť im. 

 
Športové činnosti charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí, adaptovaním sa na zmeny tohto 
prostredia. Z prostredia vplývajú na človeka vzduch, voda, zem, sneh, skaly, hory, pláže a iné, v ktorých 
podmienkach sa pohybové aktivity uskutočňujú. Vo výbere sú športy: bežecké a zjazdové lyžovanie, 
snowboarding, kanoistika, veslovanie, plávanie, turistika, kolieskové korčuľovanie, severská chôdza, biatlon, 
jogging, orientačný beh, lezenie, kempovanie, cyklistika, zlaňovanie, a iné.  Zmyslom je, aby žiak spoznal 
pôsobenie a využitie prírodných síl na realizáciu telovýchovných a športových činností, získal schopnosť lepšej 
orientácie v prostredí a premiestňovania sa v prirodzenom prostredí s ľubovoľným lokomočným a premiestňovacím 
prostriedkom, zlepšenie adaptácie organizmu, otužilosti a získavanie schopnosti prekonávania prekážok. Zmyslom 
je ďalej zdokonalenie osvojených pohybových zručností  aspoň z jedného zimného, jedného letného športu a 
jedného športu vo vode, získanie základných zručností z ďalších športov vykonávaných v prírode a 
prostredníctvom nich vytváranie vzťahu k aktivite a poznaniu pohybových a prírodných vplyvov pri 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Vo vyučovacom predmete náuka o spoločnosti využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo,) tak, aby každý každému 
porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich spoločenského vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,  

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

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného spoločenského problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené a správne zvolené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 

pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich spoločenského vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 
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 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich spoločenského vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

 

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Atletika Informačnoreceptívna -  výklad 
test VPV 
meranie časov a výkonov 
 
 
 

Frontálna výučba 
 
Skupinová práca žiakov 
 

Basketbal Informačnoreceptívna -  výklad 
štandardizovaný test 
 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Volejbal Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna-rozhovor, diskusia 
Praktická časť, test 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 
 

Športová gymnastika   

Futbal Informačnoreceptívna -  výklad 
 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Športové hry Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna-rozhovor, diskusia 
Praktické  prevedenie techniky 
Názorná-demonštr.,pozorovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

 

 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná  literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Atletika   Dataprojektor  
PC 
Športové 
náčinie 

 Internet  
 

Basketbal  Dataprojektor 
PC 
Videotechnika 
Tabuľa 
  

 Internet 
Masovokomunikačné 
prostriedky 
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Volejbal  Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

 Zákon o rodine 
Trestný  zákon 
Obchodný zákonník 
Občiansky zákonník 
Zákonník práce 
Masovokomunikačné 
prostriedky 

 
Gymnastika  

    

 
Futbal 

 Tabuľa 
PC 

 Internet 
Masovokomunikačné 
prostriedky 

 
Športové hry 

 Tabuľa 
PC 

Obaly 
spotrebných 
tovarov 
Spotrebné 
tovary 

Internet 
Zákon o ochrane 
spotrebiteľa 
Masovokomunikačné 
prostriedky 
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ROČNÍK: PRVÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:   
Telesná a športová výchova - diev čatá 

2 hodiny týždenne, 
spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodi
ny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Telesná výchova - Atletika  15  Žiak má: Žiak:   
 Úvodná hodina, organizačné pokyny,  

bezpečn. predpisy a hygiena. 

 Diagnostika VPV 
 Diagnostika VPV 
 Teória pohybovej činnosti jednotlivých 

disciplín, pravidlá, rozhodovanie, 
zostavovanie a vedenie rozcvičenia. 

 Základy bežeckej abecedy. Vysoký, 
polovysoký a nízky štart – technika. 

 Technika šliapavého a švihového behu 
 Zdokonaľovanie techniky behu - rozvoj 

rýchlosti /100m/ 
 Rozvoj rýchlostnej vytrvalosti, 

stupňované rovinky 200m, 400m, 800m 
 Beh na 100m (meranie) – kontrola 

pohybovej výkonnosti 
  Rozvoj rýchlostných schopností  

4x100m, 4x200m 
 Štafetový beh /4x100m/ - nácvik  

techniky a orientačná kontrola          
pohybovej výkonnosti 

 Behu na 800m (meranie) – kontrola 
pohybovej výkonnosti 

 Hod granátom – nácvik techniky 
a orientačná kontrola pohybovej 
výkonnosti 

 Diagnostika VPV-výstupné testy 
 Diagnostika VPV- výstupné testy 

1 
 

1 
1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
1 

Mechanika- vplyv 
mechanickej sily na výkon 
žiaka  

Dejepis –história vzniku 
OH, kalokagatia 

Etika- hygiena a čistota 
úborov 
Ekológia – vzťah 
k životnému prostrediu 

 Charakterizovať pojmy 
zdravie, životospráva 

 Zvládnuť a ukázať 
správnu techniku 
štartov a bežeckej 
abecedy  

 Zvládnuť techniku behu 
 Zabehnúť 100 m podľa 

výkonových štandardov 
 Poznať zásady prvej 

pomoci  
 Dodržiavať bezpečnosť 

pri cvičení 
 Používať správnu 

terminológiu 
a názvoslovie vTEV 

 Predviesť ukážku 
štafetového behu 

 Získať  morálne 
a vôľové vlastnosti ako 
je húževnatosť, 
rozhodnosť 

 Dodržiavať disciplínu, 
hygienu a poriadok 

 Absolvovať výstupné 
testy VPV 

 

 Správne 
charakterizoval pojmy-
zdravie, pohybová 
gramotnosť, 
životospráva 

 Zvládol a ukázal 
správnu techniku 
štartov a bežeckej 
abecedy 

 Zvládol techniku behu 

 Zabehol 100m podľa  
výkonových štandardov 

 Používal správnu 
terminológiu 
a názvoslovie na hod 
Tev. 

 Ukázal a poznal 
zásady prvej pomoci.  

 Dodržiaval bezpečnosť 
pri telocvičných 
úkonoch 

 Predviedol ukážku 
štafetového behu 

 Dodržiaval disciplínu, 
poriadok a hygienu na 
hodinách TEV 

 Absolvoval výstupné 
testy VPV 

 

Ústna previerka 
z atletickej 
terminológie 

 

Ukážky 

 
Hodnotenie 
pomocou 
časomiery 
 
 
Videozáznam, 
štafetového behu 

Testy VPV 
Meranie výkonov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meranie výkonov 
 
Výstupné testy 
VPV 
 
 
 
Záverečné 
hodnotenie TC 

Úpoly   5  Žiak má Žiak:   
 

 
• Základné úpoly a ich zásady – preťahy, 

pretlaky, odpory, úpolové hry 

 
 
1 
 

 
Vplyv prírodného prostredia 
na po hybové aktivity 
žiakov. 

 Ovládať techniku 
pohybov vo vzťahu 
k súperovi 

 Schopnosť predvídať 

 Osvojil si zručnosti 
v úderových, pákových 
a chvatových 
systémoch 

 
Videozáznam, 
ukážky 
 

Ukážky, 
názvoslovie z TC 
sebaobrana 
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• Sebaobrana - základy sebaobrany, zákl. 
princípy , zásady a jej optimálne využitie 

• Základy dvíhania, nosenia a skladania 
spolucvičenca, význam citlivých miest 
ľudského tela a ich využitie 

• Pádová technika pri stretových situáciách –
základy techniky pádov 

• Nácvik pák a páčenia 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

 
1 

 a vôľu víťaziť 
 Ovládať základy 

z kontaktných športov, 
úderové, chvatové 
a pákové systémy 

 Osvojiť si zručnosti 
s prekonávaním 
súpera, s dôrazom na 
možnosť ich uplatnenia 
v živote 

 Zorientovať sa 
v základoch techniky 
a taktiky sebaobrany 

 Zorientoval sa 
v základoch techniky 
a taktiky sebaobrany 

 Prehĺbil si poznatky  pri 
riešení nepredvídaných 
kontaktov 

 Preukázal schopnosť 
zachovania 
bezpečnosti pri pádoch 

Prevedenie 
naučených 
prvkov , základy 
sebaobrany 

 

Gymnastika a rytmická 
gymnastika 

18  Žiak má Žiak:   

 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 
 

• Teória, základné názvoslovie pri 
gymnastických cvičeniach, 
pomenovanie náradia a náčinia. 
Poradová príprava.  

• Zistenie úrovne gymnastických 
zručností v TC gymnastika. Základy 
rozcvičenia. 

• Chôdza, beh, skoky a obraty, správne 
dýchanie. Stoj na lopatkách. 

• Kotúle vpred, vzad , nácvik 
jednotlivých fáz kotúľov 

• Kotúľ letmo / nácvik/, kotúľová 
zostava / nácvik/ 

• Kotúle vpred, vzad, letmo s obmenou 
východiskových polôh, kotúľová 
zostava /zdokonaľovanie/ 

• Stoj na hlave /nácvik 
a zdokonaľovanie/ 

• Stoj na rukách /nácvik 
a zdokonaľovanie/ 

• Stoj na lopatkách, hlave a rukách vo 
väzbe s inými cvičebnými tvarmi 
(kotúle, výskoky a pod.)  - akrobatická 
zostava 

• Hodnotenie kotúľovej zostavy 
a ostatných naučených prvkov 

• Preskok – roznožka a skrčka / 
prípravné cvičenia/ 

• Preskok – roznožka a skrčka / nácvik 
a zdokonaľovanie/ 

• Hodnotenie preskokov 

RYTMICKÁ GYMNASTIKA 
 

• Cvičenia bez náčinia – tanečné kroky 

 
 
 
1 

 
 
 

1 
 
 

     1 
 
1 
 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 
1 
 
 
 
1 

 
1 
 
1 
 

1 
 
 
 

 
Biomechanika – vplyv 
fyzikálnych veličín a 
zákonitostí na pohyb žiakov 
v TC – gymnastika. 
 
 
 
Etika a estetika – rozvoj 
tvorivosti a estetického 
prejavu pri pohybovej 
činnosti, spoznávanie  
súladu hudby a pohybu, 
vnímanie rytmu pohybu ako 
nástroja činnosti srdcovo-
cievnej sústavy /biológia/ 
 
Biológia – vplyv telesných 
cvičení na rôzne svalové 
skupiny v organizme 
človeka, poznatky 
o ľudskom organizme, 
stavba tela človeka 
 
Ekológia – vzťah 
k životnému prostrediu 
 

 Ukázať základné 
pohybové návyky 
z akrobacie zo ZŠ. 

 Získať pohybové 
návyky a zručnosti pri 
cvičení s náčiním a pri 
 cvičení na náradí 

 Dbať na správne 
držanie tela 

 Rozvíjať si koordináciu 
pohybu 

 Vytvoriť kotúľovú 
zostavu z naučených 
prvkov 

 Zvládnuť preskoky 
ponad kozu- skrčku 
a roznožku 

 Dokázať vytvárať 
pohybové väzby 
a vedieť ich využiť 
v spojitosti s hudobnou 
ukážkou 

 Vypestovať estetické 
cítenie 

 Rozvíjať fantáziu, 
kreativitu, cit pre hudbu 

 Zostaviť rozcvičenie pri 
hudbe 

 Reagovať flexibilne 
a samostatne 

 Rozvinul si  
koordináciu pohybov, 
odrazové schopnosti 
a schopnosti 
rovnováhy 

 Získal orientáciu 
v priestore 

 Získal cit pre správne 
držanie tela 

 Demonštroval a vytvoril 
kotúľovú zostavu 

 Zvládol a vykonal 
ukážky v preskoku 
ponad kozu 

 Dokázal vytvárať 
pohybové väzby 
a vedieť ich využiť 
v spojitosti s hudobnou 
ukážkou 

 Získal estetické cítenie 

 Rozvinul si fantáziu, cit 
pre hudbu a kreativitu 

 Zostavil rozcvičenie pri 
hudbe 

 

Prevedenie 
naučených 
gymnastických 
cvikov 

Hodnotenie 
úrovne tvorenia 
akrobatickej 
zostavy 

Hodnotenie 
vedomostí 
z teórie 
gymnastiky 

 
Hodnotenie 
preskokov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ústne odpovede 
Didaktické testy 
 
 

Prevedenie 
naučených 
gymnastických 
cvikov 

Hodnotenie úrovne 
tvorenia 
akrobatickej 
zostavy 

Hodnotenie 
vedomostí z teórie 
gymnastiky 

 
Hodnotenie  
preskokov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demonštrácia 
rozcvičenia pri 
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v 2/4 takte, v ¾ takte, v 4/4 a 5/4 takte 
• Cvičenia bez náčinia – skoky 

s kolmým stúpaním ťažiska /čertík, 
nožnicový skok/ a skoky vo väzbe 
s inými cvičebnými tvarmi 

• Cvičenia bez náčinia – skoky so 
šikmým stúpaním ťažiska /diaľkový 
skok, jelení skok/ 

• Tvorba a nácvik pohybových motívov 
bez náčinia na hudobný sprievod 
s vymedzeným obsahom 

• Hodnotenie pohybových motívov na 
hudobný sprievod 

1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

hudbe 
 
Hodnotenie 
pohybových väzieb 
v spojitosti 
s hudobným 
sprievodom 
 

 

Kondi čná gymnastika a 
kulturistika 

  8  Žiak má Žiak:   

 
• Význam posilňovania a športovej 

kulturistiky. Zásady posilňovania / správne 
dýchanie, správne vykonávanie cvičení/ 

• Cvičenia na lavičkách, rebrinách a na inom 
náradí 

• Cvičenia so švihadlami, preskoky / 
znožmo, roznožmo, skrižmo/ 

• Cvičenia s plnými loptami, krátkymi tyčami 
a s inými náčiniami 

• Relaxačné cvičenia – cvičenia aktívnej 
a pasívnej relaxácie 

• Cvičenia na rozvoj svalstva trupu 

• Cvičenia na rozvoj HK a DK 

• Kruhový tréning 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

 
Biológia – zaťaženie 
rôznych svalových skupín 
v ľudskom organizme. 
Poznanie stavby tela 
človeka 
 
Ekológia – ochrana 
životného prostredia 

 
 Charakterizovať 

význam posilňovania 
pre svoje zdravie  

 Vedieť správne 
vykonávať posilňovacie 
cvičenia 

 Využívať poznatky 
o režime práce 
a oddychu 
a o otužovaní 

 Využitie športu ako 
regeneračného 
prostriedku 

 Využiť získané  
poznatky a zručnosti 
pri zvyšovaní telesnej 
zdatnosti 

 Zvládnuť pohybové 
situácie v priestore 
a čase, vykonávať 
pohyb s rôznym 
zaťažením 

 
• Charakterizoval 
význam posilňovania. 
 
• Naučil sa správne 
vykonávať posilňovacie 
cvičenia 

 
• Využil šport na 
regeneráciu svojich síl 

 
• Využil získané 
poznatky a zručnosti pri 
zvyšovaní svojej 
telesnej zdatnosti 
 
• Zvládol pohybové 
situácie, vykonával 
pohyb s rôznym 
zaťažením 

 
Výklad 
 
 
 
Ukážky 
 
 
 
 
Názorné 
pomôcky 
 
fotografie 
 
 
 

 
Testová batéria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motorické testy 

Basketbal 17  Žiak má: Žiak:   
• Terminológia, základné pravidlá 

v basketbale, vedenie 
rozcvičenia. Diagnostika hernej 
úrovne žiakov. 

Útočné HČJ  
• Uvoľňovanie sa hráča bez lopty 

(zmena smeru a rýchlosti pohybu) 
• Dribling na mieste a v pohybe 
• Dribling so zmenou smeru 

a rýchlosti, zastavenie driblingu 

 
    1 
 
 
 
    1 
 
 

    1 
 

    1 

Biológia – rozcvičenie 
ako prevencia pred 
úrazmi 

- prvá pomoc pri 
poruchách 
pohybovej 
sústavy 

 
Fyzika – vplyv a využitie 
fyzikálnych zákonov 

• Ovládať 
terminológiu a základné 
pravidlá v basketbale 
• Zvládnuť pohyby 
s loptou a bez lopty 
• Zvládnuť základné 
prihrávky na mieste 
a v pohybe 
• Zvládnuť dribling 
pravou a ľavou rukou 

• Zvládol 
terminológiu a základné 
pravidlá v basketbale 
• Zvládol 
uvoľňovanie sa bez 
lopty a s loptou 
• Zvládol prihrávky 
na mieste a v pohybe 
• Zvládol dribling P. 
a Ľ. Rukou so zmenou 

Výklad 
 
 
 
 
 
 
Ukážky 
 
 

Diagnostika 
 
 
 
 
Individuálne 
hodnotenie 
 
Verbálne, 
priebežné 
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• Uvoľňovanie sa hráča s loptou 
(na mieste – obrátkou vpred 
a vzad; v pohybe – zmena 
rýchlosti a smeru pohybu pred 
sebou, obrátkou vzad) 

• Prihrávky na mieste a v pohybe 
• Prihrávky cez brániaceho hráča 
• Hra v malých skupinách, 

organizácia žiakov pri 
basketbalovom zápase 

• Zdokonalenie prihrávok 
a driblingu. Hodnotenie HČJ 

• Streľba jednoruč sponad hlavy 
z miesta 

• Streľba po dvojtakte 
• Streľba jednou rukou sponad 

hlavy vo výskoku – z blízkych 
vzdialeností 

• Hra v družstvách, rozhodovanie 
a zapisovanie 

• Zdokonalenie streľby a jej 
hodnotenie 

• Využitie naučených HČJ v hre 
• Hra – zápasy družstiev 
• Hodnotenie hry 

 
 

    1 
 
 
    1 
 

    1 
 
    1 
 
 

    1 
 
    1 
 

    1 
 
    1 
 
 

    1 
 
    1 
 
    1 
    1 
    1 

v pohybe a herných 
cvičeniach u žiakov 

so zmenou smeru 
a zastavením 
• Zvládnuť dvojtakt 
a streľbu po dvojtakte 
• Zvládnuť streľbu 
z miesta a vo výskoku 

 
          Využiť a aplikovať               
naučené HČJ v hre 

• Vysvetliť obsah 
pojmov – herná 
kombinácia, útočná 
a obranná kombinácia 

           Osvojiť si 
a dodržiavať taktické 
úlohy v hre 
 

• Zvládnuť 
hodnotenie HČJ 

 
• Zvládnuť 
hodnotenie hry 

 

smeru,rýchlosti 
a zastavením 
• Zvládol dvojtakt 
a streľbu po dvojtakte 
• Zvládol streľbu 
z miesta a vo výskoku 

 
 
 
 

• Využil a aplikoval 
naučené HČJ v hre 
• Vysvetlil pojmy – 
herná, útočná 
a obranná kombinácia 
 
•  Osvojil si a dodržal 
taktické úlohy v hre 

 
• Zvládol hodnotenie 
HČJ 

 
• Zvládol hodnotenie 
hry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audiovizuálne 
ukážky z 
basketbalu 

hodnotenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výkonové 
hodnotenie 
 
Hodnotenie 
podľa 
výkonových 
štandardov 
 
 
 
 
 
 
Záverečné 
hodnotenie TC 

Teória   3  Žiak má: Žiak:   
• Vznik a význam OH, kalokagatia 
• Negatívny vplyv drog alkoholu 

a fajčenia na fyzickú zdatnosť 
a pohybovú výkonnosť 

• Anatomické a fyziologické 
základy telesnej výchovy a športu 

    1 
 
    1 
 
 

    1 

 • Osvojiť si 
myšlienku olympizmu 
• Porozumieť účinku 
pohybu na telesný, 
funkčný, psychický 
a pohybový rozvoj 

• Osvojil si 
myšlienku olympizmu 
• Porozumel účinku 
pohybu na telesný, 
funkčný, psychický 
a pohybový rozvoj 

Výklad 
Beseda 
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ROČNÍK: PRVÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:  Telesná a športová 
výchova - chlapci  

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 
hodín 

Názov tematického celku Témy Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Telesná výchova 10  Žiak má: Žiak:   
Úvodná hodina, organizačné  
pokyny  bezpečn. predpisy 
Diagnostika VPV 
Diagnostika VPV 
Technika nízkeho, polovysokého 
a vysokého 
 štartu, základy bežeckej abecedy, 
šliapavý beh a švihový beh 
Rozvoj rýchlosti. / 100 m/     zdokonalenie 
techniky behu, meranie výkonnosti 
Rozvoj rýchlostnej vytrvalosti, stupňované 
rovinky 200, 400, 800 m  
Skok do výšky, rozbor jednotlivých fáz 
skoku , rozbeh, odraz, prechod latkou, 
dopad 
Nácvik a zdokonaľovanie skoku do 
výšky 
Meranie výkonnosti v behu na 
800 m. 
Diagnostika VPV- výstupné  
testy 
Diagnostika VPV- výstupné  
testy 

 

 Mechanika- vplyv mechanickej 
sily na výkon žiaka  

Dejepis –história vzniku OH, 
kalokagatia 

Etika- hygiena a čistota úborov 

 
Ekológia – vzťah k životnému 
prostrediu 

 Charakterizovať pojmy 
zdravie, životospráva 

 Zvládnuť a ukázať 
správnu techniku 
štartov a bežeckej 
abecedy  

 Zvládnuť techniku behu 
 Zabehnúť 100 m podľa 

výkonových štandardov 
 Poznať zásady prvej 

pomoci  
 Dodržiavať bezpečnosť 

pri cvičení 
 Používať správnu 

terminológiu 
a názvoslovie vTEV 

 Predviesť ukážku 
skoku do výšky 

 Získať  morálne 
a vôľové vlastnosti ako 
je húževnatosť, 
rozhodnosť 

 
 Dodržiavať disciplínu, 

hygienu a poriadok 
 
 

 Absolvovať výstupné 
testy VPV 

 

 Správne 
charakterizoval pojmy-
zdravie, pohybová 
gramotnosť, 
životospráva 

 Zvládol a ukázal 
správnu techniku 
štartov a bežeckej 
abecedy 

 Zvládol techniku behu 

 Zabehol 100m podľa  
výkonových štandardov 

 Používal správnu 
terminológiu 
a názvoslovie na hod. 
Tev. 

 Ukázal a poznal 
zásady prvej pomoci.  

 Dodržiaval bezpečnosť 
pri telocvičných 
úkonoch 

 Predviedol ukážku 
skoku do výšky 

 Dodržiaval 
disciplínu,poriadok 
a hygienu na hodinách 
TEV 

 Absolvoval výstupné 
testy VPV 

Ústna previerka 
z atletickej 
terminológie 

 

Ukážky 

 
Hodnotenie 
pomocou 
časomiery 
 
 
Videozáznam, 
skoku do výšky 
 
 
 
 
 

Testy VPV 
Meranie výkonov 
 
 
Štandardizovaný 
test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meranie výkonov 
 
Výstupné testy 
VPV 
 
 
 
Záverečné 
hodnotenie TC 
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Úpoly 4  Žiak má Žiak:    
 Sebaobrana, základy sebaobrany 

 Pádová technika pri stretových 
situáciách 

 Ochrana proti napadnutiu, škrteniu 

 Nácvik pák a páčenia 

 

1 
 

1 
 

1 
1 

 
1 

Vplyv prírodného prostredia na 
po hybové aktivity žiakov. 

 

 Ovládať techniku 
pohybov vo vzťahu 
k súperovi 

 Schopnosť predvídať 
a vôľu víťaziť 

 Ovládať základy 
z kontaktných športov, 
úderové, chvatové 
a pákové systémy 

 Osvojiť si zručnosti 
s prekonávaním 
súpera, s dôrazom na 
možnosť ich uplatnenia 
v živote 

 

 Osvojil si zručnosti 
v úderových, pákových 
a chvatových 
systémoch 

 Zorientoval sa 
v základoch techniky 
a taktiky sebaobrany 

 Prehĺbil si poznatky  pri 
riešení nepredvídaných 
kontaktov 

 Preukázal schopnosť 
zachovania 
bezpečnosti pri pádoch 

Prevedenie 
naučených 
prvkov , základy 
sebaobrany 

Ukážky, 
názvoslovie z TC 
sebaobrana 

 

Gymnastika  10  Žiak má Žiak:   
Teória, základné názvoslovie pri 
gymnastických cvičeniach, poradová 
príprava. Základy rozcvičenia. 

Zistenie úrovne gymnastických zručností 
v TC gymnastika.Kotúle vpred, vzad , 
nácvik jednotlivých fáz kotúľov 

Kotúľ letmo / nácvik/, kotúľová zostava / 
nácvik/ 

Stoj na hlave a na rukách /nácvik 
a zdokonaľovanie/ 

Hodnotenie kotúľovej zostavy a ostatných 
naučených prvkov 

Preskok – roznožka a skrčka / prípravné 
cvičenia/. Preskok – roznožka a skrčka / 
nácvik a zdokonaľovanie/ 

Hodnotenie preskokov 

Hrazda – základné polohy na hrazde / vis, 
odkmih, vzpor, podmet/ 

Nácvik výmyku na hrazde / prípravné 
cvičenia/ 

Výmyk zdokonalenie – zoskok odkmihom – 
hodnotenie 
 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 
 
Biomechanika – vplyv 
fyzikálnych veličín a zákonitostí 
na pohyb žiakov v TC – 
gymnastika. 
Fyzika – ťažisko tela, jeho 
vplyv na rovnovážny stav 
 
 
Etika a estetika – rozvoj 
tvorivosti a estetického prejavu 
pri pohybovej činnosti, 
spoznávanie  súladu hudby 
a pohybu, vnímanie rytmu 
pohybu ako nástroja činnosti 
srdcovo-cievnej sústavy 
/biológia/ 
 
Biológia – vplyv telesných 
cvičení na rôzne svalové 
skupiny v organizme človeka, 
poznatky o ľudskom 
organizme, stavba tela človeka 
 
Ekológia – vzťah k životnému 
prostrediu 
 
Fyzika – poloha a pohyb 
telesa, fyzikálne zákonitosti 
ťažiska telesa v pokoji a kľude 

 Ukázať základné 
pohybové návyky 
z akrobacie zo ZŠ. 

 Získať pohybové 
návyky a zručnosti pri 
cvičení s náčiním a pri 
 cvičení na náradí 

 Dbať na správne 
držanie tela 

 Rozvíjať si koordináciu 
pohybu 

 Vytvoriť kotúľovú 
zostavu z naučených 
prvkov 

 Zvládnuť preskoky 
ponad kozu- skrčku 
a roznožku 

 

 Vypestovať estetické 
cítenie 

 

 Reagovať flexibilne 
a samostatne 

 Rozvinul si  
koordináciu pohybov, 
odrazové schopnosti 
a schopnosti 
rovnováhy 

 Získal orientáciu 
v priestore 

 Získal cit pre správne 
držanie tela 

 Demonštroval a vytvoril 
kotúľovú zostavu 

 Zvládol a vykonal 
ukážky v preskoku 
ponad kozu 

 

 Získal estetické cítenie 

 

 Zvládol vzpor na 
hrazde, výmyk, 
podmet, zoskok 

 

 

Prevedenie 
naučených 
gymnastických 
cvikov 

Hodnotenie 
úrovne tvorenia 
akrobatickej 
zostavy 

Hodnotenie 
vedomostí 
z teórie 
gymnastiky 

 
Hodnotenie 
preskokov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ústne odpovede 
Didaktické testy 
 
 

Prevedenie 
naučených 
gymnastických 
cvikov 

Hodnotenie úrovne 
tvorenia 
akrobatickej 
zostavy 

Hodnotenie 
vedomostí z teórie 
gymnastiky 

 
Hodnotenie  
preskokov 
 
 
Demonštrácia 
výkonu 
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Kondi čná gymnastika 
a kulturistika 

8  Žiak má Žiak:   

 Význam posilňovania a športovej 
kulturistiky 

 Zásady posilňovania / správne 
dýchanie, správne vykonávanie 
cvičení/ 

 Cvičenia na lavičkách, rebrinách a na 
inom náradí 

 Cvičenia so švihadlami, preskoky / 
znožmo, roznožmo, skrižmo 

 Cvičenia na rozvoj sily brušného 
svalstva 

 Cvičenia na rozvoj trapézového 
a chrbtového svalstva 

 Cvičenia na rozvoj HK a DK 

 Strečingové cvičenia, podstata a ciele 
strečingu 

 Kruhový tréning 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Biológia – zaťaženie rôznych 
svalových skupín v ľudskom 
organizme. Poznanie stavby 
tela človeka 
 
Ekológia – ochrana životného 
prostredia 
 
Fyzika – optimálne využitie 
smeru a rozkladu sily 

 Charakterizovať 
význam posilňovania 
pre svoje zdravie  

 Vedieť správne 
vykonávať posilňovacie 
cvičenia 

 
 Využívať poznatky 

o režime práce 
a oddychu 
a o otužovaní 

 
 Využitie športu ako 

regeneračného 
prostriedku 

 
 

 Využiť získané  
poznatky a zručnosti 
pri zvyšovaní 
telesnej zdatnosti 

 
 Zvládnuť pohybové 

situácie v priestore 
a čase, vykonávať 
pohyb s rôznym 
zaťažením 

 

• Charakterizo
val význam 
posil ňovania. 
 
• Naučil sa správne 
vykonávať posilňovacie 
cvičenia 

 
• Využil šport na 
regeneráciu svojich síl 

 
 

• Využil získané 
poznatky a zručnosti pri 
zvyšovaní svojej 
telesnej zdatnosti 
•  
• Zvládol pohybové 
situácie, vykonával 
pohyb s rôznym 
zaťažením 

 

Výklad 
 
 
 
Ukážky 
 
 
 
 
Názorné 
pomôcky 
 
fotografie 
 
 
 

Testová batéria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motorické testy 

Stolný tenis 6  Žiak má:  Žiak :   
Základná terminológia v stolnom 
tenise, pravidlá stolného tenisu 
v dvojhre 
Hráčsky streh – základné postavenie 
hráča, štart, práca nôh a pohyb hráča 
v hernom priestore 
 
Podanie : forhendom, bekhendom po 
uhlopriečke a po línii stola, priame 
podanie a podanie s rotáciou 
 

 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

Náuka 
o spolo čnosti  - 
rozvíja ť schopnosti 
koncentrácie 
a pozornosti 
v herných 
cvi čeniach 
 

• Ovláda ť 
základnú 
terminológiu 
v stolnom 
tenise 

 
• Ovládať 
zjednodušené pravidlá 
stolného tenisu 

• Zvládol základnú 
terminológiu 

 
 

• Naučil sa základné 
pravidlá stolného tenisu 
• Zvládol podanie 

 
 

• Zvládol základné 
činnosti v hre stolný 

Výklad 
 
 
 
Ukážka 
 
 
 
 
 
Videonahrávka 

 
Slovné, 
priebežné 
hodnotenie 
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Príjem podania: priamym úderom, 
drajvom, čopom,topspinom 
Priame údery, medzihra 
 
Obranné údery: čop, šlajz, bloking 
 
Útočné údery: forhendom, 
bekhendom 
 
Hra – využitie naučených prvkov v hre 

 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

Pri pôsobení na žiakov , 
uplatňovať princípy 
modelovania situácií 
 
Psychológia - rozvíjať 
odolnosť na zvyšujúcu sa 
záťaž, formovanie 
taktického myslenia 
u žiakov 
 
 
 
Anglický jazyk - 
terminológia 

• Zahrať podanie po 
uhlopriečke a po línii 
stola 

 
• Využívať naučené 
zručnosti v hre 

 
• Realizovať svoje 
taktické myslenie 
samostatne a tvorivo 
v zápasoch 
• Vysvetliť  aký 
význam  má telesná 
výchova a šport 

 
Vymenovať činitele, ktoré 
negatívne ovplyvňujú 
zdravie človeka 

tenis 
 
 

• Naučil sa využiť 
získané zručnosti v hre 

 
• Realizoval svoje 
herné a taktické 
myslenie v zápasoch 
• Vysvetlil význam 
športu  a TEV pre 
zdravie človeka 

 
 

 
 
 
Motorické testy 
 
 
 
 
Hodnotenie 
priebehu činností 

Basketbal 14  Žiak má:  Žiak:    
Diagnostika hernej úrovne žiakov 
Terminológia, základné pravidlá 
v basketbale 
Prihrávky na mieste a v pohybe, 
uvoľňovanie sa hráča bez lopty 
a s loptou / na mieste, obrátkou vpred 
a vzad/ 
Hra v malých skupinách 
Prihrávky cez brániaceho 
hráča,dribling na mieste a v pohybe, 
so zmenou smeru a rýchlosti, 
zastavenie driblingu 
Hra v družstvách 
Dribling s aktívne brániacim súperom, 
nácvik dvojtaktu 
Zdokonalenie prihrávok a driblingu, 
streľba po dvojtakte ,streľba z krátkej 
vzdialenosti, doskakovanie 
Hra v družstvách, organizácia žiakov 
pri basketbalovom zápase 
Streľba jednoruč sponad hlavy 
z miesta a  vo výskoku 
Využitie naučených HČJ v hre 
Útočná kombinácia „ hoď a bež „ 
Hra – zápasy družstiev 
Hodnotenie HČJ 
Hodnotenie hry 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

Biológia – rozcvičenie ako 
prevencia pred úrazmi 

- prvá pomoc pri 
poruchách 
pohybovej sústavy 

 
Fyzika – vplyv a využitie 
fyzikálnych zákonov 
v pohybe a herných 
cvičeniach u žiakov 

• Ovládať 
terminológiu a základné 
pravidlá v basketbale 
• Zvládnuť pohyby 
s loptou a bez lopty 
• Zvládnuť základné 
prihrávky na mieste 
a v pohybe 
• Zvládnuť dribling 
pravou a ľavou rukou 
so zmenou smeru 
a zastavením 
• Zvládnuť dvojtakt 
a streľbu po dvojtakte 
• Zvládnuť streľbu 
z miesta a vo výskoku 
• Využiť a aplikovať 
naučené HČJ v hre 
• Osvojiť si 
a dodržiavať taktické 
úlohy v hre 
• Zvládnuť 
hodnotenie HČJ 
• Zvládnuť 
hodnotenie hry 

 

• Zvládol 
terminológiu a základné 
pravidlá v basketbale 
• Zvládol 
uvoľňovanie sa bez 
lopty a s loptou 
• Zvládol prihrávky 
na mieste a v pohybe 
• Zvládol dribling P. 
a Ľ. rukou so zmenou 
smeru,rýchlosti 
a zastavením 
• Zvládol dvojtakt 
a streľbu po dvojtakte 
• Zvládol streľbu 
z miesta a vo výskoku 
• Využil a aplikoval 
naučené HČJ v hre 
• Osvojil si a dodržal 
taktické úlohy v hre 
• Zvládol hodnotenie 
HČJ 
• Zvládol hodnotenie 
hry 

 
 

Výklad 
 
 
 
 
 
 
Ukážky 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audiovizuálne 
ukážky z 
basketbalu 

Diagnostika 
 
 
 
 
Individuálne 
hodnotenie 
 
Verbálne, 
priebežné 
hodnotenie 
 
 
Výkonové 
hodnotenie 
 
Hodnotenie 
podľa 
výkonových 
štandardov 
 
 
 
 
Záverečné 
hodnotenie TC 



   

 473

Florbal 14  Žiak má: Žiak:   
Diagnostika hernej úrovne 
žiakov, terminológia, 
základné pravidlá hry vo 
florbale 
Prihrávky na mieste a v pohybe 
Príjem prihrávky a streľba v behu 
Streľba švihom a po prihrávke 
Priama strela, prudká prihrávka 
hráčovi v pohybe 
Vedenie loptičky 
Spracovanie loptičky 
Základné obranné činnosti 
Uplatnenie jednotlivých prvkov v hre  
Uplatnenie herných systémov v hre 
Hra- zápasy v družstvách 
 

 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Etika – základné vzťahové 
a morálne normy v správaní 
a konaní jednotlivca 
a skupiny 
 
Biológia – presun 
jednotlivca, rozvoj 
periférneho videnia 
 
Psychológia športu – 
Heuristické / objavovacie 
postupy, kreativita v hre 
 
 

Ovládať základné 
pravidlá florbalu 
• Porozumieť účinku 
pohybu na telesný, 
funkčný, psychický 
a pohybový rozvoj 
• Vedieť správne 
prihrať loptičku 
spoluhráčovi, prihrávka 
na mieste a v pohybe 
• Vedieť zastaviť 
unikajúceho hráča 
• Vedieť technicky 
umiestniť loptičku 
/zasiahnuť bránku 

Ovláda základné 
pravidlá florbalu 
a rozumie gestám 
rozhodcu 
• Porozumel účinku 
pohybu na telesný, 
funkčný, psychický 
a pohybový rozvoj 
• Vie správne 
a technicky prihrať 
loptičku spoluhráčovi, 
ovláda prihrávky na 
mieste a v pohybe. Vie 
technicky umiestniť 
loptičku do daného 
priestoru 
• Aktívne 
a samostatne rieši 
herné situácie 

Výklad 
Beseda 
 
 
Test zvládnutia 
slalomovej 
dráhy 
 
Audiovizuálne 
ukážky z 
florbalu 

 
 
 
Test na presnosť 
umiestnenia 
loptičky 
 
Demonštrácia 
HČJ 
 
Demonštrácia 
hry 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:   
Telesná a športová výchova - diev čatá 

2 hodiny týždenne, 
spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku Témy Hodi
ny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Telesná výchov - Atletika  14  Žiak má: Žiak:   
 

• Úvodná hodina, organizačné     
pokyny , bezpečnostné predpisy, 
hygieny 

• Cvičenia bežeckej abecedy, 
zdokonaľovanie štartov 

• Zdokonaľovanie behu v rôznych 
podmienkach 

• Beh na 100m – kontrola  
pohybovej výkonnosti 

• Zdokonaľovanie techniky  
štafetového behu 

• Súťaž družstiev v štafetovom  
behu /4x100m, 4x200m/,  
hodnotenie 

• Zdokonaľovanie hodu granátom 
• Rozvoj bežeckej vytrvalosti,  

Beh na 400m – kontrola 
pohybovej výkonnosti 

• Beh na 800m – kontrola  
pohybovej výkonnsti 

• Skok do výšky – rozbor      
jednotlivých fáz skoku /rozbeh,    
odraz, prechod latkou, dopad/ 

• Nácvik a zdokonaľovanie skoku        
do výšky – orientačná kontrola 
pohybovej výkonnosti 

• Opakovanie techniky atletických 
disciplín, Diagnostika VPV 

• Hodnotenie TC atletika 

 

     
    1 
 
 
 

    1 
 
    1 
 
    1 
 
    1 
 
    1 
 
 
    1 
 
    1 
 
 

    1 
 
 

    1 
 
 
    2 
 
 
    1 
 

    1 

 

NOS - dodržiavanie 
predpisov a noriem 

 

Mechanika- vplyv 
mechanickej sily na výkon 
žiaka  

Dejepis –história vzniku 
OH,  kalokagatia 

Etika- hygiena a čistota 
úborov 

 
Ekológia – vzťah 
k životnému prostrediu 
 
Biológia – vplyv 
konštitučných typov na 
techniku behu 

 

 Charakterizovať pojmy 
zdravie, životospráva 

 
 Zvládnuť a ukázať 

správnu techniku 
štartov a bežeckej 
abecedy  

 
 Zabehnúť 100 m podľa 

výkonových štandardov 
 Dodržať časový limit 

behu pri stanovenom 
tempe 

 Poznať zásady prvej 
pomoci  

 Dodržiavať bezpečnosť 
pri cvičení 

 Používať správnu 
terminológiu 
, názvoslovie 
a povelovú techniku 
vTEV 

 Predviesť ukážku 
skoku do výšky 

 Získať  morálne 
a vôľové vlastnosti ako 
je húževnatosť, 
rozhodnosť 

 Dodržiavať disciplínu, 
hygienu a poriadok 

 

 Správne 
charakterizoval pojmy-
zdravie, pohybová 
gramotnosť, 
životospráva 

 Zvládol a ukázal 
správnu techniku 
štartov a bežeckej 
abecedy 

 Zvládol techniku behu 

 Zabehol 100m podľa  
výkonových štandardov 

 Používal správnu 
terminológiu, názvoslov
ie a povelovú techniku 
na hod. Tev. 

 Ukázal a poznal 
zásady prvej pomoci.  

 Dodržiaval bezpečnosť 
pri telocvičných 
úkonoch 

 
 Dodržiaval 

disciplínu,poriadok 
a hygienu na hodinách 
TEV 

 
 

 

Ústna previerka 
z atletickej 
terminológie 

 

Ukážky 

Individuálne 
hodnotenie 
preberania 
štafety 

 
Hodnotenie 
pomocou 
časomiery 
 
Skupinové 
a individuálne 
hodnotenie 
zvládnutia 
techniky 
 
 

 

 
Skupinová 
demonštrácia 
bežeckých techník 
 
Individuálna 
demonštrácia behu 
 
Individuálna 
a skupinová 
demonštrácia behu 
s preberaním 
štafety 
 
 
Meranie výkonov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výstupné testy 
VPV 
 
Záverečné 
hodnotenie TC 

Volejbal  22  Žiak má Žiak:   
• Teória – hygiena a bezpečnosť  

v TEV. Vplyv drog a alkoholu na 
 

1 
 
Biológia – rozcvičenie ako 

 
Ovládať terminológiu 

 
Zvládol terminológiu 

 
výklad  
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výkon. 
• Diagnostika do hernej úrovne žiakov  

• Terminológia, základné pravidlá vo 
volejbale 

• Volejbalový streh, pohyb hráča vpred, 
vzad a do strán,  

• Odbitie lopty obojručne zhora na 
mieste a po predchádzajúcom pohybe  

• Nahrávka odbitím obojručne zhora 
pred seba 

• Hra – zápasy družstiev 

• Prihrávky  a nahrávky prstovou 
technikou vo dvojiciach, kombinácie 

• Prihrávky prstovou technikou, herné 
cvičenia 

• Hra 3:3 /dlhá sieť/ zdokonaľovanie 
odbitia obojručne zhora 

• Hra v družstvách zameraná na 
prstovú techniku – hodnotenie 

• Prihrávky obojručne  spodom / bager / 
– nácvik 

• Prihrávky obojručne spodom – herné 
cvičenia 

• Hra – zápasy družstiev 

• Hra – zdokonaľovanie naučených 
prvkov v hre 

• Nácvik spodného podania 

• Zdokonaľovanie spodného podania  
a jeho spracovanie 

• Podanie zdola a jeho príjem  

• Hra – zápasy v družstvách 

• Zdokonaľovanie podania a jeho príjmu 

• Spracovanie podania a príjem 
podania v hre 

• Kontrolný test HČJ 

 
 

1 
 
1 
 

 

1 
 
 
1 
 
 

1 
 
 

1 
 
1 
 

 

1 
 
 

1 
 
 
1 

1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 

1 
 
1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
1 

1 

prevencia pred úrazmi 
 
Prvá pomoc pri poruchách 
pohybovej sústavy 
 
Fyzika – vplyv a využitie 
fyzikálnych zákonov 
v pohybe a herných 
cvičeniach žiakov 
 
 
 
Biológia – koordinácia 
pohybov , rozvoj 
a periférneho videnia 
 
 
 
 
 
Psychológia – individuálna 
výkonová motivácia 
 
 
Psychológia – koncentrácia, 
riešenie herných situácií 
 
 
 
NOS: ochrana zdravia 
a života pri skupinových 
pohybových aktivitách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a základné pravidlá vo 
volejbale 
Predviesť predtým získané 
vedomosti a zručnosti 
 
 
 
Zvládnuť základné prihrávky  
a nahrávky na mieste 
a v pohybe 
 
Zvládnuť nahrávky 
a prihrávky prstovou 
technikou zhora 
 
Vedieť technicky správne 
realizovať danú hernú 
činnosť 
 
 
Vedieť technicky správne 
realizovať dané prvky 
v závislosti od polohy 
spoluhráča 
 
Zvládnuť prihrávky 
obojručne spodom 
 
 
Zvládnuť podanie zdola  
 
Zvládnuť spracovanie 
podania a jeho príjmu 
 
Zvládnuť podanie zdola, 
jeho príjem a spracovanie 
 
 

a základné pravidlá vo 
volejbale 
 
 
 
 
 
Zvládol prihrávky a nahrávky 
na mieste a v pohybe 
 
 
 Zvládol prihrávky 
a nahrávky prstovou 
technikou zhora  
 
Správne zrealizoval danú 
hernú činnosť 
 
 
 Technicky správne 
zrealizoval dané prvky 
v závislosti od polohy 
spoluhráča 
 
 
Technicky správne zvládol 
prihrávky obojručne spodom 
 
 
Technicky správne zvládol 
podanie zdola 
Technicky zvládol  podanie 
a jeho príjem 
 
Technicky zvládol 
a zrealizoval určené HČJ 

 
 
 
 
Ukážky 
 
 
 
 
 
 
Skupinové 
hodnotenie 
výkonu 
 
Individuálne 
hodnotenie 
výkonu 
 
 
Hodnotenie 
výkonu 
 
 
 
 
Hodnotenie 
výkonu 
 
 
 
Hodnotenie 
výkonu 
 
Hodnotenie 
výkonu 
 
 
Audiovizuálne 
ukážky z 
volejbalu 

Diagnostika 
 
 
 
 
 
 
Individuálna 
demonštrácia 
pohybových aktivít 
 
Skupinová 
demonštrácia 
výkonu 
 
Individuálna 
demonštrácia 
výkonu 
 
Demonštrácia 
naučených 
pohybových aktivít 
 
 
Demonštrácia 
naučených 
herných činností 
 
Individuálna 
demonštrácia 
hernej činnosti 
jednotlivca 
 
 
Demonštrácia hry 
a naučených HČJ 
 
Záverečné 
hodnotenie TC 
volejbal 
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Gymnastika a rytmická 
gymnastika 

 12  Žiak má Žiak:   

 
ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA  
 

• Teória, základné názvoslovie pri 
gymnastických cvičeniach, poradová 
príprava. Základy rozcvičenia. 

• Opakovanie základných akrobatických 
prvkov, obmena východiskových 
a konečných polôh 

• Kotúľ letmo /zdokonaľovanie/, tvorba 
jednoduchej kotúľovej zostavy 

• Stoj na hlave zdokonaľovanie 

• Stoj na rukách zdonaľovanie 

• Hodnotenie kotúľovej zostavy 
a ostatných naučených prvkov 

• Preskok – roznožka a skrčka / nácvik 
a zdokonaľovanie/ 

• Hodnotenie preskokov 

• Kladina (lavička)  - chôdza, poskoky, 
skoky, zoskoky, výskoky, obraty 

• Kladina (lavička) - rovnovažné postoje 
a ich väzba 

RYTMICKÁ GYMNASTIKA 
 

• Aerobik, cvičenie na hudbu 

 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 

1 
 
1 
 
1 
 
 
1 

 
 

1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 

2 

 
Biomechanika – vplyv 
fyzikálnych veličín a 
zákonitostí na pohyb žiakov 
v TC – gymnastika. 
 
 
 
Etika a estetika – rozvoj 
tvorivosti a estetického 
prejavu pri pohybovej 
činnosti, spoznávanie  
súladu hudby a pohybu, 
vnímanie rytmu pohybu ako 
nástroja činnosti srdcovo-
cievnej sústavy /biológia/ 
 
Biológia – vplyv telesných 
cvičení na rôzne svalové 
skupiny v organizme 
človeka, poznatky 
o ľudskom organizme, 
stavba tela človeka 
 
Ekológia – vzťah 
k životnému prostrediu 

 

 Ukázať základné 
pohybové návyky 
z akrobacie zo ZŠ. 

 Získať pohybové 
návyky a zručnosti pri 
cvičení s náčiním a pri 
 cvičení na náradí 

 Dbať na správne 
držanie tela 

 Rozvíjať si koordináciu 
pohybu 

 Vytvoriť kotúľovú 
zostavu z naučených 
prvkov 

 Zvládnuť preskoky 
ponad kozu- skrčku 
a roznožku 

 Vypestovať estetické 
cítenie 

 Rozvíjať fantáziu, 
kreativitu, cit pre hudbu 

 Zostaviť rozcvičenie pri 
hudbe 

 Rozvinul si  
koordináciu pohybov, 
odrazové schopnosti 
a schopnosti 
rovnováhy 

 Získal orientáciu 
v priestore 

 Získal cit pre správne 
držanie tela 

 Demonštroval a vytvoril 
kotúľovú zostavu 

 Zvládol a vykonal 
ukážky v preskoku 
ponad kozu 

 Získal estetické cítenie 

 Rozvinul si fantáziu, cit 
pre hudbu a kreativitu 

 Zostavil rozcvičenie pri 
hudbe 

 

Prevedenie 
naučených 
gymnastických 
cvikov 

 

Hodnotenie 
úrovne tvorenia 
akrobatickej 
zostavy 

 

Hodnotenie 
vedomostí 
z teórie 
gymnastiky 

 

 
Hodnotenie 
preskokov 
 
 

 

Ústne odpovede 
Didaktické testy 
 
 

Prevedenie 
naučených 
gymnastických 
cvikov 

Hodnotenie úrovne 
tvorenia 
akrobatickej 
zostavy 

Hodnotenie 
vedomostí z teórie 
gymnastiky 

 
Hodnotenie  
preskokov 
 
 
 
 
 
Demonštrácia 
rozcvičenia pri 
hudbe 

Kondi čná gymnastika a 
kulturistika 

 10  Žiak má Žiak:   

 

 Význam posilňovania a športovej 
kulturistiky 

 Zásady posilňovania / správne dýchanie, 
správne vykonávanie cvičení/ 

 Cvičenia na lavičkách, rebrinách a na inom 
náradí 

 Cvičenia so švihadlami, preskoky / 
znožmo, roznožmo, skrižmo 

 Cvičenia na rozvoj sily brušného svalstva 
a bedrovo – stehenného svalstva 

 Cvičenia na rozvoj trapézového 
a chrbtového svalstva 

 

1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 
Biológia – zaťaženie 
rôznych svalových skupín 
v ľudskom organizme. 
Poznanie stavby tela 
človeka 
 
Ekológia – ochrana 
životného prostredia 
 
Fyzika – optimálne využitie 
smsru a rozkladu sily 
 
 
 

 
 Charakterizovať 

význam posilňovania 
pre svoje zdravie  

 Vedieť správne 
vykonávať posilňovacie 
cvičenia 

 Využívať poznatky 
o režime práce 
a oddychu 
a o otužovaní 

 Využitie športu ako 
regeneračného 
prostriedku 

 Využiť získané  

 
• Charakterizoval 
význam posilňovania. 
 
• Naučil sa správne 
vykonávať posilňovacie 
cvičenia 

 
• Využil šport na 
regeneráciu svojich síl 

 
 

• Využil získané 
poznatky a zručnosti pri 
zvyšovaní svojej telesnej 

 
Výklad 
 
 
 
Individuálne 
hodnotenie 
výkonu 
 
 
 
 
Názorné 
pomôcky 
 

 
Testová batéria 
 
 
 
 
Individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 
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 Cvičenia na rozvoj HK a DK 

 Strečingové cvičenia, podstata a ciele 
strečingu 

 Kruhový tréning 

 
 

1 
 
1 
 
 

2 

poznatky a zručnosti 
pri zvyšovaní telesnej 
zdatnosti 

 Zvládnuť pohybové 
situácie v priestore 
a čase, vykonávať 
pohyb s rôznym 
zaťažením 

zdatnosti 
 

• Zvládol pohybové 
situácie, vykonával pohyb 
s rôznym zaťažením 

fotografie 
 
 
 

 
Motorické testy 

Stolný tenis 8  Žiak má: Žiak :   
 

• Základná terminológia v stolnom 
tenise, pravidlá stolného tenisu 
v dvojhre 
 

• Hráčsky streh – základné postavenie 
hráča, štart, práca nôh a pohyb hráča 
v hernom priestore 

 
• Podanie : forhendom, bekhendom po 

uhlopriečke a po línii stola, priame 
podanie a podanie s rotáciou 

 
• Príjem podania: priamym úderom, 

drajvom, čopom,topspinom 
 

• Priame údery, medzihra 
 

• Obranné údery: čop, šlajz, bloking 
• Útočné údery: forhendom, 

bekhendom 
 

• Hra – využitie naučených prvkov v hre 

 
 
     1 
 
 
 
     1 
 
 
 
     1 
 
 
 
     1 
 
 

     1 
 
 
     1 
 
 
 

     1 

 
Náuka o spoločnosti  - 
rozvíjať schopnosti 
koncentrácie a pozornosti 
v herných cvičeniach 
 
Pri pôsobení na žiakov , 
uplatňovať princípy 
modelovania situácií 
 
Psychológia - rozvíjať 
odolnosť na zvyšujúcu sa 
záťaž, formovanie 
taktického myslenia 
u žiakov 
 
 
 
 

• Ovládať základnú 
terminológiu v stolnom 
tenise 

 
• Ovládať 
zjednodušené pravidlá 
stolného tenisu 

• Zahrať podanie po 
uhlopriečke a po línii stola 

 
• Zahrať priame  údery 
s pomocou spolucvičenca 
bez chyby v časovom 
limite 

 
• Využívať naučené 
zručnosti v hre 

 
• Realizovať svoje 
taktické myslenie 
samostatne a tvorivo 
v zápasoch 

 

• Zvládol základnú 
terminológiu 

 
 

• Naučil sa základné 
pravidlá stolného tenisu 
• Zvládol podanie 

 
 

• Zvládol základné 
činnosti v hre stolný tenis 

 
 

• Naučil sa využiť 
získané zručnosti v hre 

 
• Realizoval svoje 
herné a taktické myslenie 
v zápasoch 

 
 
 

Výklad 
 
 
 
Ukážka 
 
 
Individuálne 
hodnotenie 
výkonu 
 
 
Videonahrávka 

 
Slovné, priebežné 
hodnotenie 
 
 
Demonštrácia 

základných úderov 

 
 
 
 
Motorické testy 
 
 
 
 
Hodnotenie 
priebehu činností 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná a športová výchova - chlapci 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostr iedky 
hodnotenia 

Atletika  10   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Úvodná hodina, organizačné 
pokyny, bezpečnosť práce 

1 NOS: dodržiavanie predpisov, 
noriem /príkazy, sankcie/ 

Etická a enviromentálna výchova: 
ochrana prírody a životného 
prostredia – zdravý priestor pre 
šport, prácu a život 

 

Biológia: vplyv konštitučných typov 
na techniku behu 

 

Biológia: techniky dýchania 
v závislosti od krátkodobej 
a dlhodobej fyzickej činnosti 

 

 

 

 byť oboznámený s cieľmi 
a úlohami, ktoré ho 
očakávajú v daný školský 
rok, s hygienou 
a zásadami TEV 

 

  
  

Technika behu, bežecká 
abeceda, technika šliapavého 
a švihového behu 

2 
 osvojiť si a správne 

aplikovať jednotlivé 
bežecké techniky 

 osvojil si a vedel správne 
aplikovať jednotlivé 
bežecké techniky 

skupinové 
hodnotenie 
zvládnutia techník  

skupinová 
demonštrácia 
bežeckých techník 

Rozvoj bežeckej vytrvalosti 
/fartlek/ 

1 
 vedieť určiť a dodržiavať 

bežecké tempo 
 vedel určiť a dodržiavať 

bežecké tempo skupinové 
hodnotenie 

skupinová 
demonštrácia 
bežeckej vytrvalosti 

Rozvoj všeobecnej vytrvalosti 
nepretržite 20-25 min. 

1 
 dodržať časový limit behu 

pri stanovenom tempe 
 dodržal časový limit behu 

pri stanovenom tempe individuálne 
hodnotenie 

Individuálna 
demonštrácia behu 

Kontrola bežeckej vytrvalosti 
1 500 m 

1 
 zabehnúť 1 500 m   zabehol 1 500 m 

meranie časov individuálna 
demonštrácia behu 

Štafetový beh 2 Psychológia: skupinovej práce a 
kvalita celkového výkonu 

 osvojiť si techniku 
štafetového behu 

 osvojil si techniku 
štafetového behu individuálne 

hodnotenie 
preberania štafety 

individuálna 
demonštrácia behu 
s preberaním 
štafety 

Súťaž družstiev v štafetovom 
behu na 4x100 m 

1  
    

meranie časov 
štafiet 

individuálny beh 
štafiet 

Kontrola bežeckej výkonnosti – 
beh na 100 m 

1  
    

meranie časov 
jednotlivcov 

individuálny beh 
jednotlivcov 

Volejbal  
16  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Volejbal ako skupinová hra 1  

NOS: ochrana života a zdravia pri 
skupinových pohybových 
aktivitách 

 

 vedieť vymenovať príčiny 
možných úrazov pri 
volejbale 

 vedie vymenovať príčiny 
možných úrazov pri 
volejbale 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Diagnostika hernej úrovne 
žiakov 

1 
 predviesť predtým získané 

vedomosti, zručnosti a 
návyky 

  
  

Volejbalový streh, pohyb hráča 1 
 vedieť technicky správne  vedel technicky správne 

individuálne individuálna 
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vpred, vzad a do strán 
NOS: ochrana života a zdravia pri 
skupinových pohybových 
aktivitách 

držať telo a pohybovať sa 
podľa smeru lopty 

držať telo a pohybovať sa 
podľa smeru lopty 

hodnotenie výkonu demonštrácia 
pohybových aktivít 

Hra 6:6 – zdokonaľovanie 
správneho pohybu žiaka 

1 
 vedieť aplikovať osvojené 

techniky v hre 
 vedel aplikovať osvojené 

techniky v hre individuálne 
hodnotenie výkonu 

demonštrácia hry 
6:6 

Odbitie lopty obojručne zhora 
na mieste a po 
predchádzajúcom pohybe 

1 Biológia: koordinácia pohybov po 
ploche, rozvoj a zdokonalenie 
periférneho videnia 

 vedieť technicky správne 
realizovať daný prvok 

 vedel technicky správne 
realizovať daný prvok individuálne 

hodnotenie výkonu 
individuálna 
demonštrácia 
pohybových aktivít 

Nahrávka obojručne zhora 
pred seba /na smeč/ 

1  
 vedieť technicky správne 

realizovať daný prvok 
v závislosti od polohy 
spoluhráča 

 vedel technicky správne 
realizovať daný prvok 
v závislosti od polohy 
spoluhráča 

individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
pohybových aktivít 

Hra 6:6 – zdokonaľovanie  
odbíjania a nahrávok lopty 
obojručne zhora  

2 NOS: ochrana života a zdravia pri 
skupinových 

 vedieť aplikovať osvojené 
technické prvky v hre 

 vedieť aplikovať osvojené 
technické prvky v hre individuálne 

hodnotenie výkonu 
demonštrácia hry 
6:6 

Prihrávka obojručne zdola 1 Psychológia: individuálna 
výkonová motivácia 

 vedieť technicky správne 
realizovať daný prvok 

 vedel technicky správne 
realizovať daný prvok individuálne 

hodnotenie výkonu 
individuálna 
demonštrácia prvku 
a pohybovej aktivity 

Prihrávka pod uhlom, 
nahrávka a jej presnosť 

1 Biológia: rozvoj a zdokonalenie 
periférneho videnia 

 vedieť technicky správne 
a presne realizovať dané 
prvky 

 vedel technicky správne 
a presne realizovať dané 
prvky 

individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
prvkov a pohybovej 
aktivity 

Hra 6:6 – zdokonaľovanie 
prihrávok zdola a obojručne, 
nahrávok, s dôrazom na 
presnosť 

2 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií 

 vedieť aplikovať osvojené 
technické prvky v hre 

 vedieť aplikovať osvojené 
technické prvky v hre individuálne 

hodnotenie výkonu 
demonštrácia hry 
6:6 

Príjem a spracovanie lopty 1 Psychológia: sebareflexia a 
sebadisciplína 

 vedieť technicky správne 
realizovať daný prvok 

 vedel technicky správne 
realizovať daný prvok individuálne 

hodnotenie výkonu 
individuálna 
demonštrácia prvku 
a pohybovej aktivity 

Nácvik čelného podania zhora 1 Psychológia: individuálna 
výkonová motivácia 

 vedieť technicky správne 
realizovať daný prvok 

 vedel technicky správne 
realizovať daný prvok individuálne 

hodnotenie výkonu 
individuálna 
demonštrácia prvku 
a pohybovej aktivity 

Hra družstiev 6:6  2 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií 

 vedieť aplikovať osvojené 
technické prvky v hre 

 vedel aplikovať osvojené 
technické prvky v hre individuálne 

hodnotenie výkonu 
demonštrácia hry 
6:6 

Gymnastika  
8  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Opakovanie a zdokonalenie 
základných akrobatických 
tvarov z 1. ročníka 

2 NOS: ochrana života a zdravia pri 
individuálnych pohybových 
aktivitách 

Fyzika: ťažisko tela a jeho vplyv 
na rovnovážny stav 

 

Biológia: vestibulárny aparát  
a jeho vplyv na zmenu polohy tela 

 predviesť predtým získané 
vedomosti, zručnosti a 
návyky 

  
  

Kotúľ letmo, stojka na hlave 
a na rukách 

1 
 vedieť technicky správne 

realizovať dané tvary 
 vedel technicky správne 

realizovať dané tvary individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
tvarov 

Kotúľ vzad do stoja na rukách, 
premet bokom 

1 
 vedieť technicky správne 

realizovať dané tvary 
 vedel technicky správne 

realizovať dané tvary individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
tvarov  



   

 480

Nácvik 5 prvkovej zostavy 1  

Psychológia: kreativita 
v psychomotorických činnostiach 

 

 

Fyzika: základné zákonitosti 
pohybu a pokoja telies  

 

 

 

 

 vytvoriť a technicky čisto 
predviesť zostavu 
z naučených prvkov 

 vytvoril a technicky čisto 
predviedol zostavu 
z naučených prvkov 

individuálne 
hodnotenie 

individuálna 
demonštrácia 
zostavy 

Hrazda – výmik odrazom 
znožmo 

1 
 vedieť technicky správne 

realizovať daný prvok 
 vedel technicky správne 

realizovať daný prvok individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia prvku 

Hrazda – nácvik zoskoku 
zákmihom a podmetom 

1 
 vedieť technicky správne 

realizovať dané prvky 
 vedel technicky správne 

realizovať dané prvky individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Hodnotenie tematického celku 1 
    

individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Kondi čné 
cvi čenia 

8  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
  

Posilňovacie zariadenia a ich 
vplyv na svalové skupiny 

1  
 vedieť správne pomenovať 

posilňovacie zariadenia 
a vyšpecifikovať svalovú 
skupinu  

 vedieť správne pomenovať 
posilňovacie zariadenia 
a vyšpecifikovať svalovú 
skupinu 

ústne skúšanie ústne odpoveď 

Zásady posilňovania /dýchanie 
a správnosť vykonávania 
cvičení/ 

1 Fyzika: optimálne využitie smeru 
a rozkladu sily 

 

Biológia a fyziológia: biele 
a červené svalové vlákna a ich 
vplyv na fyzický výkon 

 vedieť správne technicky 
prevádzať jednotlivé cviky 

 naučiť sa právne dýchať 
pri vykonávaní cvikov 

 vedel správne technicky 
prevádzať jednotlivé cviky 

 naučil sa právne dýchať pri 
vykonávaní cvikov 

individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 

Cvičenia na rozvoj statickej sily 2 
 vedieť aplikovať princípy 

a zásady statického 
posilňovania 

 vedel aplikovať princípy 
a zásady statického 
posilňovania 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 

Cvičenia na rozvoj dynamickej 
sily 

2 
 vedieť aplikovať princípy 

a zásady dynamického 
posilňovania 

 vedel aplikovať princípy 
a zásady dynamického 
posilňovania 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 

Cvičenia na rozvoj výbušnej 
sily 

2  
 vedieť aplikovať princípy 

a zásady výbušného 
posilňovania 

 vedel aplikovať princípy 
a zásady výbušného 
posilňovania 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 

Florbal  
10  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Diagnostika hernej úrovne 
žiakov 

1 Etika: vzťahové a morálne normy 
v správaní a konaní jednotlivca a 
skupiny 

 

 predviesť predtým získané 
vedomosti, zručnosti a 
návyky 

 predviedol predtým 
získané vedomosti, 
zručnosti a návyky 

  

Prihrávky na mieste a v 
pohybe 

1 
 vedieť správne technicky 

prihrať loptičku 
spoluhráčovi 

 vedel správne technicky 
prihrať loptičku 
spoluhráčovi 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
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Biológia: pohyb jednotlivca, rozvoj 
periférneho videnia 

 

 

Biológia: konštitúcia telesnej 
stavby na športový výkon 

prihrávok 

Streľba z miesta a v pohybe 1 
 vedieť technicky správne 

umiestniť loptičku 
a zasiahnuť bránku 

 vedel technicky správne 
umiestniť loptičku 
a zasiahnuť bránku 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
streľby 

Hra – uplatňovanie 
jednotlivých prvkov 

2 
 aktívne a samostatne riešiť 

herné situácie a aktívne sa 
zapájať do hry 

 aktívne a samostatne riešil 
herné situácie a aktívne sa 
zapájal do hry 

skupinové 
hodnotenie výkonu 

Individuálna 
demonštrácia hry 

Spracovanie a vedenie loptičky 1  
 vedieť po prijatí loptičky 

plynulo prejsť slalomovou 
technikou na jej vedenie 
po danej dráhe 

 vedel po prijatí loptičky 
plynulo prejsť slalomovou 
technikou na jej vedenie 
po danej dráhe 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

Individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Základné obranné činnosti 1  
 vedieť dovoleným 

spôsobom zastaviť 
unikajúceho hráča 

 vedel dovoleným 
spôsobom zastaviť 
unikajúceho hráča 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

Individuálna 
demonštrácia časti 
hry 

Hra – uplatňovanie 
jednotlivých prvkov 

3 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií 

 vedieť aplikovať osvojené 
technické prvky v hre 

 vedel aplikovať osvojené 
technické prvky v hre individuálne 

hodnotenie výkonu 
demonštrácia hry  

Futbal 6  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Diagnostika hernej úrovne 
hráčov 

1 Etika: vzťahové a morálne normy 
v správaní a konaní jednotlivca a 
skupiny 

 

 predviesť predtým získané 
vedomosti, zručnosti a 
návyky 

 predviedol predtým 
získané vedomosti, 
zručnosti a návyky 

  

Hra v malých skupinách – 
nácvik rôznych druhov 
prihrávok na mieste 
a v pohybe 

2 Psychológia: význam kreativity v 
športe 

vedieť správne technicky prihrať 
vonkajším a vnútorným 
priehlavkom 

vedel správne technicky 
prihrať vonkajším a vnútorným 
priehlavkom 

individuálne 
hodnotenie výkonu 

demonštrácia hry 

Spracovanie a vedenie lopty 
na mieste a v pohybe 

1  
 vedieť po prijatí lopty 

plynulo prejsť  na jej 
vedenie po danej dráhe 

 vedel po prijatí lopty 
plynulo prejsť na jej 
vedenie po danej dráhe 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

Individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Hra v malých skupinách – 
precvičovanie jednotlivých 
prvkov 

2 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií 

 vedieť aplikovať osvojené 
technické prvky v hre 

 vedel aplikovať osvojené 
technické prvky v hre individuálne 

hodnotenie výkonu 
demonštrácia hry  

Stolný tenis 8  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Diagnostika hernej úrovne 
žiakov 

1 Etika: vzťahové a morálne normy 
v správaní a konaní jednotlivca a 
skupiny 

 

 predviesť predtým získané 
vedomosti, zručnosti a 
návyky 

 predviedol predtým 
získané vedomosti, 
zručnosti a návyky 

  

Hráčsky streh a základné 
podania 

2 Fyzika: zvyšovanie a znižovanie 
ťažiska hráča, polohy rovnováhy 

 zvládnuť základné 
postavenie hráča 

 správne sa pohybovať 
v hernom priestore 

 naučiť sa základné 

 zvládol základné 
postavenie hráča 

 správne sa pohyboval 
v hernom priestore 

  naučil sa základné 

individuálne 
hodnotenie výkonu 

demonštrácia 
postavenia, pohybu 
a podaní  



   

 482

techniky podania techniky podania 

Technika forhendu a bekhendu 2 Psychológia: význam kreativity v 
športe 

 zvládnuť techniku 
základných úderov 

 

 zvládol techniku 
základných úderov 

 

individuálne 
hodnotenie výkonu 

demonštrácia 
základných úderov 

Príjem podania 1  
 zvládnuť príjem loptičky so 

spodnou a hornou rotáciou 
 

 zvládol príjem loptičky so 
spodnou a hornou rotáciou 

 

individuálne 
hodnotenie výkonu 

demonštrácia 
príjmu podania 

Hra a hodnotenie 2 Psychológia: rozhodovacie 
a vôľové procesy 

 vedieť aplikovať osvojené 
technické prvky v hre 

 vedel aplikovať osvojené 
technické prvky v hre individuálne 

hodnotenie 
výkonov 

demonštrácia hry  
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu:   
Telesná a športová výchova - diev čatá 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 
hodín 

Názov tematického celku Témy Hodi
ny 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Atletika 15  Žiak má: Žiak:   
• Organizačné  pokyny, bezpeč. 

predpisy, úvod do TC - atletika 
• Cvičenia na zdokonalenie        

bežeckej techniky 
• Rýchly beh, rovinky,     

zdokonaľovanie techniky behu 
• Zdokonaľovanie techniky     

šliapavého a švihového behu 
• Beh na 100m – kontrola pohybovej 

výkonnosti 
• Imitačné cvičenia na vrh guľou 
• Osvojenie si techniky vrhu guľou 
• Vrh guľou – kontrola pohybovej 

výkonnosti 
• Zdokonaľovanie skoku do výšky 
• Skok do výšky – kontrola pohybovej 

výkonnosti 
• Rozvoj bežeckej vytrvalosti, 

neprerušovaný beh 12 minút 
• Beh na 1500m – kontrola     

pohybovej výkonnosti 
• Štafetový beh, súťaž družstiev 
• Diagnostika VPV 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 

1 
 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
2 

NOS - dodržiavanie 
predpisov a noriem 

 

Mechanika- vplyv 
mechanickej sily na výkon 
žiaka  

Dejepis –história vzniku 
OH,  kalokagatia 

Etika- hygiena a čistota 
úborov 

 
Ekológia – vzťah 
k životnému prostrediu 
 
Biológia – vplyv 
konštitučných typov na 
techniku behu 
 

 

 Charakterizovať 
základné atletické 
disciplíny 

 Zvládnuť a ukázať 
správnu techniku 
bežeckej abecedy  

 Zvládnuť techniku behu 
 Zabehnúť 100 m podľa 

výkonových štandardov 
 Dodržať časový limit 

behu pri stanovenom 
tempe 

 Dodržiavať bezpečnosť 
pri cvičení 

 Používať správnu 
terminológiu, názvoslov
ie a povelovú techniku 
vTEV 

 
 Zvládnuť základnú 

techniku vrhu guľou 
a skoku do výšky 

 Predviesť ukážku 
skoku do výšky a vrh 
guľou 
 

 Zvládnuť techniku 
vytrvalostného behu 

 Získať  morálne 
a vôľové vlastnosti ako 
je húževnatosť, 
rozhodnosť 

 Dodržiavať disciplínu, 
hygienu a poriadok 

 Charakterizovať 
základné atletické 
disciplíny 

 Zvládol a ukázal 
správnu techniku 
bežeckej abecedy 

 Zvládol techniku behu 

 Zabehol 100m podľa  
výkonových štandardov 

 Používal správnu 
terminológiu, názvoslov
ie a povelovú techniku 
na hod. Tev. 

 Ukázal a poznal 
zásady prvej pomoci.  

 Dodržiaval bezpečnosť 
pri telocvičných 
úkonoch 

 
 Dodržiaval 

disciplínu,poriadok 
a hygienu na hodinách 
TEV 

 
 Zvládol techniku vrhu 

guľou a skoku do výšky 
 Zvládol techniku 

vytrvalostného behu 
 
 
 

Ústna previerka 
z atletickej 
terminológie 

 

Ukážky 

 

 

 
Hodnotenie 
pomocou 
časomiery 
 
Skupinové 
a individuálne 
hodnotenie 
zvládnutia 
techniky 
 
 

 
 
 
 
Ukážky 
Individuálne 
hodnotenie 
preberania 
štafety 

 
 
 
Skupinová 
demonštrácia 
bežeckých techník 
 
Individuálna 
demonštrácia behu 
 
Individuálna 
a skupinová 
demonštrácia behu 
s preberaním 
štafety 
 
 
Meranie výkonov 
 
 
 
 
 
 
 
Výstupné testy 
VPV 
 
 
 
 
 
Záverečné 
hodnotenie TC 

Basketbal 21  Žiak má Žiak:   
• Teoretický úvod – zopakovanie 

pravidiel basketbalu a diagnostika 
hernej úrovne žiakov 

 
1 
 

 
Biológia – rozcvičenie ako 
prevencia pred úrazmi 

 
Ovládať terminológiu 
a základné pravidlá v 

 
Zvládol terminológiu 
a základné pravidlá 

 
výklad 
 

 
Diagnostika 



   

 484

• Zdokonaľovanie prihrávok na mieste 
a v pohybe 

• Uvoľňovanie sa hráča bez lopty, 
zmena smeru a rýchlosti pohybu 

• Uvoľňovanie sa hráča s loptou /na 
mieste, obrátkou vpred a vzad a v 
pohybe/ 

• Hry - zápasy družstiev, uplatňovanie 
činnosti v hre, rozhodovanie, 
hodnotenie prihrávok 

• Bránenie (krytie) hráča bez lopty a 
s loptou 

• Zdokonaľovanie streľby – po 
dvojtakte, jednou rukou sponad hlavy 
z miesta a vo výskoku 

• Herné kombinácie útočné – „Hoď a 
bež“ 

• Hra – zápasy družstiev, hodnotenie 
dvojtaktu 

• Herné kombinácie útočné – založené 
na početnej prevahe útočníkov nad 
obrancami (2:1, 3:2) 

• Herné kombinácie útočné – založené 
na clonení 

• Hra – zápasy družstiev, uplatňovanie 
HČJ a útočných kombinácií v hre 

• Herné kombinácie obranné – proti 
početnej prevahe útočníkov (3:2) 

• Hra – zápasy družstiev, rozhodovanie 
• Útočný herný systém 3-2 proti 

osobnému obrannému systému 
• Osobný obranný pressing 
• Hra – zápasy družstiev, rozhodovanie 
• Doskakovanie v obrane po streľbe 
• Zdokonaľovanie doskakovania 

v obrane po streľbe 
• Hra – zápasy družsiev, rozhodovanie 
• Hodnotenie hry, záverečné 

hodnotenie 

 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 

1 
 

1 
 
1 
 

1 
 

1 
1 
1 
 

1 
 

1 
 

1 

 
Prvá pomoc pri poruchách 
pohybovej sústavy 
 
Fyzika – vplyv a využitie 
fyzikálnych zákonov 
v pohybe a herných 
cvičeniach žiakov 
 
 
 
Biológia – koordinácia 
pohybov, rozvoj 
a periférneho videnia 
 
 
 
 
 
Psychológia – individuálna 
výkonová motivácia 
 
 
Psychológia – koncentrácia, 
riešenie herných situácií 
 
 
 
NOS: ochrana zdravia 
a života pri skupinových 
pohybových aktivitách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

basketbale 
Predviesť predtým získané 
vedomosti a zručnosti 
 
 
 
Zvládnuť základnú techniku 
uvoľňovania sa  a krytia 
hráčov 
 
Zvládnuť streľbu a časovanú 
prihrávku 
 
Vedieť technicky správne 
realizovať danú hernú 
činnosť 
 
 
Vedieť technicky správne 
realizovať dané prvky 
v závislosti od polohy 
spoluhráča 
 
Zvládnuť základy obrany, 
správne postavenie hráča 
 
 
Zvládnuť časované 
prihrávky na založenie 
protiútoku  
 
Zvládnuť herne osobný 
obranný pressing  
 
Zvládnuť techniku 
doskakovania v obrane 
 
 

v basketbale 
Predviedol predtým získané 
vedomosti a zručnosti 
 
 
 
Zvládol základnú techniku 
uvoľňovania sa a krytia 
hráčov 
 
 Zvládol streľbu a časovú 
prihrávku 
  
Správne zrealizoval danú 
hernú činnosť 
 
 
 Technicky správne 
zrealizoval dané prvky 
v závislosti od polohy 
spoluhráča 
 
 
Zvládol základy obrany 
a postavenie hráča 
 
 
Technicky zvládol časované 
prihrávky na založenie 
protiútoku 
 
Zvládol herne osobný 
obranný pressing 
 
Zvládol techniku 
doskakovania v obrane 

 
 
 
Ukážky 
 
 
 
 
 
 
Skupinové 
hodnotenie 
výkonu 
 
 
Individuálne 
hodnotenie 
výkonu 
 
 
 
 
 
 
Hodnotenie 
výkonu 
  
  
Audiovizuálne 
ukážky z 
basketbalu 
 
 
 
 
Hodnotenie 
výkonu 
 
 

 
 
 
 
 
 
Individuálna 
demonštrácia 
pohybových aktivít 
 
Skupinová 
demonštrácia 
výkonu 
 
Individuálna 
demonštrácia 
výkonu 
 
Demonštrácia 
naučených 
pohybových aktivít 
 
 
 
 
 
Individuálna 
demonštrácia 
hernej činnosti 
jednotlivca 
 
 
Demonštrácia hry 
a naučených HČJ 
 
Záverečné 
hodnotenie TC 
basketbal 

Gymnastika a rytmická 
gymnastika 

14  Žiak má Žiak:   

 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA  
 

• Teória, základné názvoslovie pri 
gymnastických cvičeniach, poradová 
príprava. Základy rozcvičenia. 

• Zopakovanie základných 
akrobatických prvkov – kotúle, stojky 

• Tvorba zostavy z naučených 

 

1 

 

1 

 

 
Biomechanika – vplyv 
fyzikálnych veličín a 
zákonitostí na pohyb žiakov 
v TC – gymnastika. 
 
 
 
Etika a estetika – rozvoj 

 Ukázať základné 
vedomosti športovej 
prípravy dievčat a žien 

 Získať pohybové 
návyky a zručnosti pri 
cvičení s náčiním a pri 
 cvičení na náradí 

 Ukázal základné 
vedomosti o športovej 
príprave dievčat a žien 

 Získal orientáciu 
v priestore 

 Dbal na správne 
držanie tela 

Prevedenie 
naučených 
gymnastických 
cvikov 

 

Hodnotenie 
úrovne tvorenia 

Ústne odpovede 
Didaktické testy 
 
 

Prevedenie 
naučených 
gymnastických 
cvikov 
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akrobatických prvkov 

• Premet bokom /nácvik a 
zdokonaľovanie/ 

• Hodnotenie akrobatickej zostavy 

• Preskok – opakovanie preskokov 
/roznožka a skrčka /  

• Hodnotenie preskokov 

• Hrazda – nácvik podmetu a výmyku 

• Hrazda – zdokonaľovanie podmetu 
a výmyku 

• Hodnotenie zostavy na hrazde 

RYTMICKÁ GYMNASTIKA 

• Cvičenia s náčiním /švihadlo, lopta, 
šatka/ na hudbu  cvičenie 

• Tvorba pohybových motívov 
s náčiním na hudobný sprievod 
s vymedzeným obsahom, hodnotenie 

2 

 
1 

 

1 

1 

 
1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

tvorivosti a estetického 
prejavu pri pohybovej 
činnosti, spoznávanie  
súladu hudby a pohybu, 
vnímanie rytmu pohybu ako 
nástroja činnosti srdcovo-
cievnej sústavy /biológia/ 
 
Biológia – vplyv telesných 
cvičení na rôzne svalové 
skupiny v organizme 
človeka, poznatky 
o ľudskom organizme, 
stavba tela človeka 
 
Ekológia – vzťah 
k životnému prostrediu 

 

 Zvládnuť techniku 
kotúľov vo väzbe 
a vytvoriť zostavu 

 Dbať na správne 
držanie tela 

 Rozvíjať koordináciu 
pohybu 

 Vytvoriť akrobatickej 
zostavu z naučených 
prvkov 

 Zvládnuť preskoky 
ponad kozu- skrčku 
a roznožku 

 Zvládnuť techniku 
výmyku a podmetu 

 Vypestovať estetické 
cítenie 

 Rozvíjať fantáziu, 
kreativitu, cit pre hudbu 

 Zostaviť rozcvičenie aj 
cvičenie na hudbu 

a koordináciu pohybov 

 

 Demonštroval a vytvoril 
akrobatickú zostavu 

 Zvládol a vykonal 
ukážky v preskoku 
ponad kozu 

 Zvládol techniku 
výmyku a podmetu na 
hrazde 

 Získal estetické cítenie 

 Rozvinul si fantáziu, cit 
pre hudbu a kreativitu 

 Zostavil rozcvičenie pri 
hudbe, cvičenie na 
hudbu 

 

akrobatickej 
zostavy 

Hodnotenie 
akrobatickej 
zostavy 

 

Hodnotenie 
vedomostí 
z teórie 
gymnastiky 

 

 
Hodnotenie 
preskokov, 
výmyku 
a podmetu 
 
Hodnotenie 
tvorby 
pohybových 
motívov na hudbu 
 
 

 

Hodnotenie úrovne 
tvorenia 
akrobatickej 
zostavy 

Hodnotenie 
vedomostí z teórie 
gymnastiky 

 
Hodnotenie  
preskokov 
 
 
 
 
 
Demonštrácia 
rozcvičenia pri 
hudbe alebo 
cvičenia na hudbu 

Kondi čná gymnastika a 
kulturistika 

10  Žiak má Žiak:   

 Význam posilňovania a športovej 
kulturistiky 

 Zásady posilňovania / správne dýchanie, 
správne vykonávanie cvičení/ 

 Cvičenia na lavičkách, rebrinách a na inom 
náradí 

 Cvičenia so švihadlami, preskoky / 
znožmo, roznožmo, skrižmo 

 Cvičenia na rozvoj sily brušného svalstva 
a bedrovo – stehenného svalstva 

 Cvičenia na rozvoj trapézového 
a chrbtového svalstva 

 Cvičenia na rozvoj HK a DK 

 Strečingové cvičenia, podstata a ciele 
strečingu 

1 

 

1 

 
1 
 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 
 

 
Biológia – zaťaženie 
rôznych svalových skupín 
v ľudskom organizme. 
Poznanie stavby tela 
človeka 
 
Ekológia – ochrana 
životného prostredia 
 
Fyzika – optimálne využitie 
smsru a rozkladu sily 
 
 
 

 
 Charakterizovať 

význam posilňovania 
pre svoje zdravie  

 Vedieť správne 
vykonávať posilňovacie 
cvičenia 

 
 Využívať poznatky 

o režime práce 
a oddychu 
a o otužovaní 

 
 Využitie športu ako 

regeneračného 
prostriedku 

 
 Využiť získané  

poznatky a zručnosti 
pri zvyšovaní telesnej 
zdatnosti 

 
• Charakterizoval 
význam posilňovania. 
 
• Naučil sa správne 
vykonávať posilňovacie 
cvičenia 

 
• Využil šport na 
regeneráciu svojich síl 

 
 

• Využil získané 
poznatky a zručnosti pri 
zvyšovaní svojej telesnej 
zdatnosti 

 
 
• Zvládol pohybové 
situácie, vykonával pohyb 
s rôznym zaťažením 

 
Výklad 
 
 
 
Individuálne 
hodnotenie 
výkonu 
 
 
 
 
Názorné 
pomôcky 
 
fotografie 
 
 
 

 
Testová batéria 
 
 
 
 
Individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 
 
 
 
 
Motorické testy 
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 Kruhový tréning 2 

 

 

 
 Zvládnuť pohybové 

situácie v priestore 
a čase, vykonávať 
pohyb s rôznym 
zaťažením 

 

Stolný tenis 6  Žiak má: Žiak :   
 

• Základná terminológia v stolnom 
tenise, pravidlá stolného tenisu 
v dvojhre. Priame údery. 

 
• Podanie : forhendom, bekhendom po 

uhlopriečke a po línii stola, priame 
podanie a podanie s rotáciou 

 
• Príjem podania: priamym úderom, 

drajvom, čopom,topspinom 
 

• Priame údery, medzihra 
 

• Útočné údery: forhendom, 
bekhendom 
 

• Hra – využitie naučených prvkov v hre 

 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

1 
 
1 
 
 
1 
 
 

 
Náuka o spoločnosti  - 
rozvíjať schopnosti 
koncentrácie a pozornosti 
v herných cvičeniach 
 
Pri pôsobení na žiakov , 
uplatňovať princípy 
modelovania situácií 
 
Psychológia - rozvíjať 
odolnosť na zvyšujúcu sa 
záťaž, formovanie 
taktického myslenia 
u žiakov 
 
 
 
 

• Ovládať základnú 
terminológiu v stolnom 
tenise 

 
• Ovládať 
zjednodušené pravidlá 
stolného tenisu 

• Zahrať podanie po 
uhlopriečke a po línii stola 

 
• Zahrať priame  údery 
s pomocou spolucvičenca 
bez chyby v časovom 
limite 

 
• Využívať naučené 
zručnosti v hre 

 
• Realizovať svoje 
taktické myslenie 
samostatne a tvorivo 
v zápasoch 

 

• Zvládol základnú 
terminológiu 

 
 

• Naučil sa základné 
pravidlá stolného tenisu 
• Zvládol podanie 

 
 

• Zvládol základné 
činnosti v hre stolný tenis 

 
 

• Naučil sa využiť 
získané zručnosti v hre 

 
• Realizoval svoje 
herné a taktické myslenie 
v zápasoch 

 
 
 

Výklad 
 
 
 
Ukážka 
 
 
Individuálne 
hodnotenie 
výkonu 
 
 
Videonahrávka 

 
Slovné, priebežné 
hodnotenie 
 
 
Demonštrácia 

základných úderov 

 
 
 
 
Motorické testy 
 
 
 
 
Hodnotenie 
priebehu činností 
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ROČNÍK: TRETÍ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Telesná a športová výchova - chlapci 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Atletika  10   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Úvodná hodina, organizačné 
pokyny, bezpečnosť práce 

1 NOS: dodržiavanie predpisov, 
noriem /príkazy, sankcie/ 

Etická a enviromentálna výchova: 
ochrana prírody a životného 
prostredia – zdravý priestor pre 
šport, prácu a život 

 

Biológia: vplyv konštitučných typov 
na techniku behu 

 

Biológia: techniky dýchania 
v závislosti od krátkodobej 
a dlhodobej fyzickej činnosti 

 

 

 

 byť oboznámený s cieľmi 
a úlohami, ktoré ho 
očakávajú v daný školský 
rok, s hygienou 
a zásadami TEV 

 

  
  

Technika behu, bežecká 
abeceda, technika šliapavého 
a švihového behu, odrazové 
cvič. 

1 
 osvojiť si a správne 

aplikovať jednotlivé 
bežecké techniky 

 osvojil si a vedel správne 
aplikovať jednotlivé 
bežecké techniky 

skupinové 
hodnotenie 
zvládnutia techník  

skupinová 
demonštrácia 
bežeckých techník 

Rozvoj bežeckej techniky 
a techniky behu na 100m, 

1 
 vedieť určiť a dodržiavať 

bežecké tempo 
 vedel určiť a dodržiavať 

bežecké tempo Individuálne 
hodnotenie 

Individuálna 
demonštrácia 
bežeckej rýchlostii 

Kondičný beh 5x300m. 1 
 dodržať časový limit behu 

pri stanovenom tempe 
 dodržal časový limit behu 

pri stanovenom tempe individuálne 
hodnotenie 

Individuálna 
demonštrácia behu 

Zdokonaľovanie techniky 
behu, štafety 4x100m 
a 4x400m 

1 
 zabehnúť  a osvojiť si 

techniku štafetového behu 
 osvojil si techniku 

štafetového behu meranie časov, 
hodnotenie 
preberania štafety 

individuálna 
demonštrácia behu 
s preberaním 
štafety 

Neprerušovaný beh 20 min. 1 Psychológia: skupinovej práce a 
kvalita celkového výkonu 

 vedieť určiť a dodržiavať 
bežecké tempo 

 vedel určiť a dodržiavať 
bežecké tempo skupinové 

hodnotenie  
Skupinová 
demonštrácia 
bežeckej vytrvalosti 

Vrh guľou základy 
a zdokonalenie techniky  

2  
 vedieť zvládnuť fázy 

nácviku vrhu guľou 
 zvládol fázy nácviku vrhu 

guľou Individuálne 
hodnotenie 

Individuálna 
demonštrácia vrhu 
guľou 

Skok do výšky, zosúladenie 
techniky a jednotlivých fáz 
skoku, dosiahnutie najlepšieho 
výkonu 

2 Rozbor teoret. poznatkov v skoku 
do výšky 

 vedieť zvládnuť jednotlivé 
fázy v skoku do výšky 

 zvládol jednotl. fázy 
v skoku do výšky Individuálne 

hodnotenie 
Individuálna 
demonštrácia 

 
Basketbal 18  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Basketbal ako skupinová hra, 
opakovanie pravidiel 
a terminológie  

1  

NOS: ochrana života a zdravia pri 

 vedieť vymenovať príčiny 
možných úrazov pri 
basketbale 

 vedie vymenovať príčiny 
možných úrazov pri 
basketbale 

ústne skúšanie ústne odpovede 
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Diagnostika hernej úrovne 
žiakov, úvod do tematického 
celku 

1 
skupinových pohybových 
aktivitách 

 

 

 predviesť predtým získané 
vedomosti, zručnosti a 
návyky 

  
 diagnostika 

Zdokonalenie základných HČJ, 
prihrávky na mieste a v 
pohybe 

1 
 zvládnuť prihrávky na 

mieste a v pohybe 
 zvládol prihrávky na 

mieste a v pohybe individuálne 
hodnotenie výkonu 

Skupinová 
demonštrácia 
pohybových aktivít 

Vedenie lopty, uvoľňovanie sa 
hráča , úniky „hoď a bež“. 

1 
 vedieť aplikovať osvojené 

techniky v jednotlivých 
činnostiach 

 vedel aplikovať osvojené 
techniky v činnostiach individuálne 

hodnotenie výkonu 
Individuálna 
demonštrácia  

Hra, zápasy v družstvách 1 Biológia: koordinácia pohybov po 
ploche, rozvoj a zdokonalenie 
periférneho videnia 

 vedieť aplikovať osvojené 
techniky v hre 

 vedel aplikovať osvojené 
techniky v hre Skupinové 

hodnotenie hry 
Skupinová 
demonštrácia hry 

Nácvik obranných činností 2  
 vedieť zvládnuť obranné 
činnosti 

 zvládol obranné činnosti 
individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
pohybových aktivít 

Hra, uplatnenie obranných 
činností v hre 

1 NOS: ochrana života a zdravia pri 
skupinových činnostiach 

 vedieť aplikovať osvojené 
obranné činnosti  v hre 

 aplikoval osvojené 
obranné činnosti v hre Skupinové 

hodnotenie výkonu 
demonštrácia hry  

Nácvik a zdokonalenie 
jednotlivých útočných 
kombinácií 

2 Psychológia: individuálna 
výkonová motivácia 

 vedieť  správne zvládnuť 
útočné činnosti 

 správne zvládol útočné 
činnosti individuálne 

hodnotenie výkonu 
individuálna 
demonštrácia 
prvku a pohybovej 
aktivity 

Uplatnenie útočných 
kombinácií v hre 

1 Biológia: rozvoj a zdokonalenie 
periférneho videnia 

 vedieť technicky správne   vedel technicky správne 
a presne realizovať dané 
prvky 

skupinové 
hodnotenie výkonu 

skupinová 
demonštrácia hry 

Rýchly a postupný útok 1 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií 

 vedieť aplikovať osvojené 
HČJ v hre 

 vedieť aplikovať osvojené 
HČJ v hre individuálne 

hodnotenie výkonu 
demonštrácia hry  

Doskakovanie hráčov pod 
košom 

1 Psychológia: sebareflexia a 
sebadisciplína 

 vedieť technicky správne 
realizovať danú činnosť 

 vedel technicky správne 
realizovať danú činnosť individuálne 

hodnotenie výkonu 
individuálna 
demonštrácia 
pohybovej aktivity 

Útočné činnosti po doskoku 
/rýchly protiútok/ 

1 Psychológia: individuálna 
výkonová motivácia 

 vedieť správne realizovať 
danú činnosť 

 vedel správne realizovať 
danú činnosť individuálne 

hodnotenie výkonu 
individuálna 
demonštrácia   
pohybovej aktivity 

Hra družstiev  1 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií 

 vedieť aplikovať osvojené 
herné činnosti v hre 

 vedel aplikovať osvojené 
činnosti v hre individuálne 

hodnotenie hry 
demonštrácia hry  

Streľba z miesta a v výskoku, 
spod koša, jednou rukou 
sponad hlavy 

2  
 zvládnuť streľbu z rôznych 

pozícií 
 zvládol streľbu 

z jednotlivých pozícií Individuálne 
hodnotenie výkonu 

 

Hodnotenie tematického celku 1  
    

Individuálne 
hodnotenie 
herných činností 

Skupinová 
demonštrácia 
herných činností 

Gymnastika  
8  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Opakovanie a zdokonalenie 
základných akrobatických 
tvarov /kotúle, stojky, premety/ 

2 NOS: ochrana života a zdravia pri 
individuálnych pohybových 
aktivitách 

Fyzika: ťažisko tela a jeho vplyv 
na rovnovážny stav 

 

Biológia: vestibulárny aparát  
a jeho vplyv na zmenu polohy tela 

 

Psychológia: kreativita 
v psychomotorických činnostiach 

 

Fyzika: základné zákonitosti 
pohybu a pokoja telies  

 

 predviesť predtým získané 
vedomosti, zručnosti a 
návyky 

  
  

Kotúľ letmo, stojka na hlave 
a na rukách, kotúľ vzad do 
stoja na rukách premet bokom 

2 
 vedieť technicky správne 

realizovať dané tvary 
 vedel technicky správne 

realizovať dané tvary individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
tvarov 

Kotúľ letmo ponad švédsku 
debnu - nácvik a 
zdokonaľovanie 

1 
 vytvoriť a technicky čisto 

predviesť zostavu 
z naučených prvkov 

 vytvoril a technicky čisto 
predviedol zostavu 
z naučených prvkov 

individuálne 
hodnotenie 

individuálna 
demonštrácia 
zostavy 

Preskok: roznožka a skrčka 
cez švédsku debnu na šírku 
a na dĺžku´- nácvik 
a zdokonaľovanie, hodnotenie 

2 
 vedieť technicky správne 

realizovať dané prvky 
 vedel technicky správne 

realizovať dané prvky individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Hodnotenie tematického celku 1 
    

individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Kondičné cvičenia 
8  

 
 Žiak má:  

 
 Žiak:  

  

Posilňovacie zariadenia a ich 
vplyv na svalové skupiny-
teória-zásady posilňovania 

1  
 vedieť správne pomenovať 

posilňovacie zariadenia 
a vyšpecifikovať svalovú 
skupinu  

 vedieť správne pomenovať 
posilňovacie zariadenia 
a vyšpecifikovať svalovú 
skupinu 

ústne skúšanie ústne odpoveď 

Cvičenia na rozvoj sily 
brušného svalstva 
a chrbtového svalstva 

1 Fyzika: optimálne využitie smeru 
a rozkladu sily 

 

Biológia a fyziológia: biele 
a červené svalové vlákna a ich 
vplyv na fyzický výkon 

 vedieť správne technicky 
prevádzať jednotlivé cviky 

 naučiť sa právne dýchať 
pri vykonávaní cvikov 

 vedel správne technicky 
prevádzať jednotlivé cviky 

 naučil sa právne dýchať pri 
vykonávaní cvikov 

individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 

Cvičenia na rozvoj statickej sily 
strečingové cvičenia, podstata 
a ciele strečingu 

2 
 vedieť aplikovať princípy 

a zásady statického 
posilňovania 
a strečingového 
posilňovania 

 vedel aplikovať princípy 
a zásady statického 
posilňovania 
a strečingového cvičenia 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 

Cvičenia na rozvoj dynamickej 
sily, kruhový tréning 

2 
 vedieť aplikovať princípy 

a zásady dynamického 
posilňovania 

 vedel aplikovať princípy 
a zásady dynamického 
posilňovania 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 

Cvičenia na rozvoj výbušnej 
sily / cvičenia s náčiním/ 

2  
 vedieť aplikovať princípy 

a zásady výbušného 
posilňovania 

 vedel aplikovať princípy 
a zásady výbušného 
posilňovania 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 

 
Florbal 12  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   
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Diagnostika hernej úrovne 
žiakov, základné pravidlá 

1 Etika: vzťahové a morálne normy 
v správaní a konaní jednotlivca a 
skupiny 

 

 

Biológia: pohyb jednotlivca, rozvoj 
periférneho videnia 

 

 

Biológia: konštitúcia telesnej 
stavby na športový výkon 

 predviesť predtým získané 
vedomosti, zručnosti 
a návyky, základy pravidiel 

 predviedol predtým 
získané vedomosti, 
zručnosti a návyky, 
základy pravidiel 

  

Prihrávky na mieste a v 
pohybe 

1 
 vedieť správne technicky 

prihrať loptičku 
spoluhráčovi 

 vedel správne technicky 
prihrať loptičku 
spoluhráčovi 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
prihrávok 

Cvičenia na streľbu z miesta 
a v pohybe, streľba na bránku- 
herné cvičenia 

2 
 vedieť technicky správne 

umiestniť loptičku 
a zasiahnuť bránku 

 vedel technicky správne 
umiestniť loptičku 
a zasiahnuť bránku 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
streľby 

Hra – uplatňovanie 
jednotlivých prvkov v hre 

1 
 aktívne a samostatne riešiť 

herné situácie a aktívne sa 
zapájať do hry 

 aktívne a samostatne riešil 
herné situácie a aktívne sa 
zapájal do hry 

skupinové 
hodnotenie výkonu 

Individuálna 
demonštrácia hry 

Spracovanie a vedenie loptičky 1  
 vedieť po prijatí loptičky 

plynulo prejsť slalomovou 
technikou na jej vedenie 
po danej dráhe 

 vedel po prijatí loptičky 
plynulo prejsť slalomovou 
technikou na jej vedenie 
po danej dráhe 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

Individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Základné obranné činnosti 1  
 vedieť dovoleným 

spôsobom zastaviť 
unikajúceho hráča 

 vedel dovoleným 
spôsobom zastaviť 
unikajúceho hráča 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

Individuálna 
demonštrácia časti 
hry 

Hra – uplatňovanie 
jednotlivých prvkov 

3 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií 

 vedieť aplikovať osvojené 
technické prvky v hre 

 vedel aplikovať osvojené 
technické prvky v hre individuálne 

hodnotenie výkonu 
demonštrácia hry  

Hodnotenie TC 2  
    

Štandardizovaný 
test 

 

Futbal 10  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Diagnostika hernej úrovne 
hráčov 

1 Etika: vzťahové a morálne normy 
v správaní a konaní jednotlivca a 
skupiny 

 predviesť predtým získané 
vedomosti, zručnosti a 
návyky 

 predviedol predtým 
získané vedomosti, 
zručnosti a návyky 

  

Hra v malých skupinách – 
nácvik rôznych druhov 
prihrávok na mieste 
a v pohybe 

2 Psychológia: význam kreativity v 
športe 

vedieť správne technicky 
prihrať vonkajším a vnútorným 
priehlavkom 

vedel správne technicky 
prihrať vonkajším a vnútorným 
priehlavkom 

individuálne 
hodnotenie výkonu 

demonštrácia hry 

Spracovanie a vedenie lopty 
na mieste a v pohybe 

2  
 vedieť po prijatí lopty 

plynulo prejsť  na jej 
vedenie po danej dráhe 

 vedel po prijatí lopty 
plynulo prejsť na jej 
vedenie po danej dráhe 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

Individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Základné herné kombinácie 
založené na prihrávke 
a vedení lopty 

2  
 technicky zvládnuť 

základné herné činnosti  
 zvládol základné herné 

kombinácie Skupinové 
hodnotenie výkonu 

Skupinová 
demonštrácia  

Hra v malých skupinách – 
precvičovanie jednotlivých 
prvkov 

2 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií 

 vedieť aplikovať osvojené 
technické prvky v hre 

 vedel aplikovať osvojené 
technické prvky v hre individuálne 

hodnotenie výkonu 
demonštrácia hry  

Hodnotenie TC 1  
    

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

 



   

 491

Ročník: štvrtý               

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:          Telesná výchova – dievčatá               2 hodiny týždenne, spolu 60 vyu čovacích hodín  
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy  
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Atletika  12   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Úvodná hodina, organizačné 
pokyny, bezpečnosť práce 

1 NOS: dodržiavanie 
predpisov, noriem 
/príkazy, sankcie/ 

 

Etická a enviromentálna 
výchova: ochrana prírody 
a životného prostredia – 
zdravý priestor pre šport, 
prácu a život 

 
Mechanika- vplyv 
mechanickej sily na 
výkon žiaka  

 
Etika- hygiena a čistota 
úborov 
 
Ekológia – vzťah 
k životnému prostrediu 

 

Biológia: techniky 
dýchania v závislosti od 
krátkodobej a dlhodobej 
fyzickej činnosti 

Rozbor a základy 
techniky vrhačských 
disciplín 

Byť oboznámený 
s cieľmi a úlohami, 
ktoré ho očakávajú 
v daný školský rok, 
s hygienou a zásadami 
TEV 
 

 Bol oboznámený 
s cieľmi a úlohami, 
ktoré ho očakávajú 
v daný školský rok, 
s hygienou 
a zásadami TEV 

Ústna previerka 
z atletickej 
terminológie 

 

 

Cvičenia na zdokonalenie 
bežeckej techniky 

Rýchly beh rovinky  

Odrazové cvičenia, štarty 
z rôznych polôh 

1 
 
1 

 
1 

• Charakterizovať    
základné atletické 
disciplíny 
 

• Zvládnuť a ukázať 
správnu techniku 
bežeckej abecedy 

 
• osvojiť si a správne 

aplikovať jednotlivé 
bežecké techniky 

 Charakterizoval 
základné atletické 
disciplíny 
 

 Zvládol a ukázal 
správnu techniku 
bežeckej abecedy 
 

 Osvojil si a vedel 
správne aplikovať 
jednotlivé bežecké 
techniky 

Hodnotenie 
pomocou 
časomiery 
 

Skupinové 
hodnotenie 
zvládnutia 
techník  

 

 

Individuálna a 
skupinová 
demonštrácia 
bežeckých 
techník 

Rozvoj bežeckej rýchlosti, 
beh na 100m, kontrola 
pohybovej výkonnosti 
výkonnosti 

 

1 

• Zvládnuť techniku 
behu 

• Zabehnúť 100 m 
podľa výkonových 
štandardov 

 Zvládol techniku 
behu 

 Zabehol 100m 
podľa  výkonových 
štandardov 

Individuálne 
hodnotenie 

Individuálna 
demonštrácia 
bežeckej 
rýchlosti 

Imitačné cvičenia na vrh 
guľou 1 

 Vedieť zvládnuť 
techniku vrhu guľou  

 Zvládol techniku 
vrhu guľou  Individuálne 

hodnotenie 
Individuálna 
demonštrácia  
vrhu guľou 

Zdokonaľovanie techniky 
vrhu guľou 1 

 Vedieť zvládnuť 
techniku vrhu guľou  

 Zvládol základnú 
techniku vrhu guľou  Individuálne 

hodnotenie 
individuálna 
demonštrácia 
vrhu guľou 
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Skok do výšky – 
zdokonaľovanie 

 

2 
Psychológia: skupinovej 
práce a kvalita celkového 
výkonu 
 
Rozbor teoretických 
poznatkov v skoku do 
výšky 

 Vedieť zvládnuť 
jednotlivé fázy 
v skoku do výšky  

 Zvládol jednotlivé 
fázy v skoku do 
výšky  

Skupinové 
hodnotenie  

 

 

Skupinová 
demonštrácia 
skoku do 
výšky 

Rozvoj bežeckej vytrvalosti, 
neprerušovaný beh 12 minút 1 

 

Psychológia: skupinovej 
práce a kvalita celkového 
výkonu 

 Vedieť určiť 
a dodržiavať 
bežecké tempo 

 Vedel určiť 
a dodržiavať 
bežecké tempo  

 

Individuálne 
hodnotenie 

Skupinová 
demonštrácia 
bežeckej 
vytrvalosti  

Štafetový beh, súťaž 
družstiev 

 

Hodnotenie TC atletika 

1 

 

 
1 

Rozbor a základy 
techniky vrhačských 
disciplín 

 

 Vedieť zvládnuť 
demonštráciu 
štafetového behu 

 Zvládol 
demonštráciu 
štafetového behu  

Individuálne 
hodnotenie 

individuálna 
demonštrácia 
behu 
s preberaním 
štafety  

 
Volejbal 23  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Volejbal ako skupinová hra, 
opakovanie pravidiel 
a terminológie. Diagnostika 
hernej úrovne žiakov.  

1  

NOS: ochrana života 
a zdravia pri skupinových 
pohybových aktivitách 

 
Biológia – rozcvičenie 
ako prevencia pred 
úrazmi 
 
 
Prvá pomoc pri 
poruchách pohybovej 
sústavy 

 

• Vedieť vymenovať 
príčiny možných 
úrazov pri volejbale 

• Ovládať 
terminológiu 
a základné pravidlá 
vo volejbale 

• Predviesť predtým 
získané vedomosti, 
zručnosti a návyky 

• Vie vymenovať 
príčiny možných 
úrazov pri volejbale 

• Zvládol 
terminológiu 
a základné pravidlá 
vo volejbale 

 Predviedol predtým 
získané vedomosti 
a zručnosti 

ústne skúšanie ústne 
odpovede 

 

 

diagnostika 

Zdokonalenie prihrávok 
prstovou technikou 
a obojručne spodom 

1 
Zvládnuť prihrávky 
prstovou technikou a 
bagrom 

Zvládol prihrávky 
prstovou technikou 
a bagrom 

individuálne 
hodnotenie 
výkonu 

Skupinová 
demonštrácia 
pohybových 
aktivít 

Zdokonaľovanie prihrávok 
cez sieť, herné cvičenia 

1 
 Vedieť aplikovať 

osvojenú techniku 
v jednotlivých 
činnostiach 

 Vedel aplikovať 
osvojenú techniku v 
činnostiach 

individuálne 
hodnotenie 
výkonu 

Individuálna 
demonštrácia  

Hra 6-6,  zápasy v 
družstvách 

1 
 Vedieť aplikovať 

osvojené techniky v 
hre 

 Vedel aplikovať 
osvojené techniky v 
hre 

Skupinové 
hodnotenie hry 

Skupinová 
demonštrácia 
hry 
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Zdokonaľovanie podania 
a jeho spracovanie 

 

1  • Zvládnuť podanie 
a jeho spracovanie  
 

 Zvládol podanie 
a jeho spracovanie individuálne 

hodnotenie 
výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
pohybových 
aktivít 

Hra zápasy družstiev – 
uplatnenie činnosti v hre 

 

1 NOS: ochrana života 
a zdravia pri 
individuálnych 
činnostiach.  

FYZ: pôsobenie rôznych 
fyzikálnych síl na loptu, 
zákon akcie a reakcie 

 Vedieť technicky 
správne realizovať 
danú hernú činnosť 
 

 Správne zrealizoval 
danú hernú činnosť 
 

Skupinové 
hodnotenie 
výkonu 

 

Skupinová 
demonštrácia 
výkonu 

 

Prihrávky pod uhlom, 
nahrávka, presnosť nahrávky 
 
Nahrávka do zóny II. a IV. 
 

Hra – zápasy v družstvách  

1 

 

 

1 

 

1 

Psychológia: skupinová 
výkonová motivácia, 
sebapoznanie a 
sebakontrola 

• Zvládnuť technicky 
presne osvojené 
prvky 

 
• Vedieť technicky 

správne realizovať 
danú hernú činnosť 

 

• Zvládol technicky 
presne osvojené 
prvky  

 
 
• Správne zrealizoval 

danú hernú činnosť 

Individuálne a 
skupinové 
hodnotenie 
výkonu 

skupinová 
demonštrácia 
hry a 
pohybovej 
aktivity 

Nácvik útočného úderu / 
smeč/ 

Zdokonaľovanie útočného 
úderu  

2 Biológia: rozvoj 
a zdokonalenie 
periférneho videnia 

 Vedieť technicky 
správne realizovať 
naučené  útočné 
činnosti  

 Vedel technicky 
správne realizovať 
naučené útočné 
činnosti  

Individuálne 
hodnotenie 
výkonu 

Individuálna 
demonštrácia 
naučených 
prvkov 

Hra – zápasy v družstvách  1 Psychológia: 
koncentrácia, riešenie 
herných situácií 

 Vedieť správne 
realizovať danú 
činnosť v hre 

 Vedel správne 
realizovať danú 
činnosť v hre 

skupinové 
hodnotenie 
výkonu 

demonštrácia 
hry  

Nácvik jednobloku, ulievka  

 
1 

 

 

Psychológia: sebareflexia 
a sebadisciplína, 
individuálna výkonová 
motivácia 

 Vedieť technicky 
správne realizovať 
dané prvky 
v závislosti od 
polohy protihráča 

 

 Technicky správne 
zrealizoval dané 
prvky v závislosti od 
polohy protihráča 

 

individuálne 
hodnotenie 
výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
naučených 
pohybových 
aktivít  

Hra - zápasy družstiev  1 Psychológia: 
koncentrácia, riešenie 
herných situácií  

 Vedieť správne 
aplikovať osvojené 
herné činnosti v hre 

 Vedel správne 
aplikovať herné 
činnosti v hre 

skupinové 
hodnotenie 
výkonu 

skupinová 
demonštrácia   
pohybovej 
aktivity 



   

 494

Útočný úder, usmernenie 
útoku – nácvik 
 
Útočný úder, usmernenie 
útoku - zdokonaľovanie  

Hra – zdokonaľovanie 
naučených prvkov, hra 
družstiev  

1 

 

1 

 

1 

Psychológia: 
koncentrácia, riešenie 
herných situácií 

 Zvládnuť útočné 
činnosti 

 
 Vedieť správne 

zvládnuť útočné 
činnosti 

 Vedieť technicky 
správne realizovať 
naučené útočné 
činnosti v hre 

 

 Zvládol útočné 
činnosti 

 
 Správne zvládol 

útočné činnosti 
 

 Technicky správne 
zrealizoval naučené 
útočné činnosti  

 

individuálne 
hodnotenie 
výkonu 

demonštrácia 
pohybovej 
aktivity  
 
Individuálna 
a skupinová 
demonštrácia 
hernej činnosti 
jednotlivca 
 

Zdokonaľovanie hry na 
stredného nahrávača  
 
Opakovanie 
a zdokonaľovanie útočných 
kombinácií a ich uplatnenie v 
hre 

Obranné herné kombinácie / 
príjem, blok/ 

1 

 

1 

 

 

1 

FYZ: rozvoj odrazových 
schopností, reakcie, 
rýchlosti 

• Zvládnuť 
postavenie 
stredného 
nahrávača 

 
• Zvládnuť techniku 

útočných HČJ 
a aplikoval ich v hre 

 
• Zvládnuť  obranné 

činnosti 
 

• Zvládol postavenie 
stredného 
nahrávača 

 
• Zvládol techniku 

útočných HČJ 
a aplikoval ich v hre 

 
• Zvládol obranné 

činnosti 
 

Individuálne 
hodnotenie 
výkonu 
 
Audiovizuálne 
ukážky 
z volejbalu 
 

Demonštrácia 
hry 
a naučených 
HČJ 

 
 

Hra – využitie obranných 
a útočných činností v hre 
útočného úderu, 
zdokonaľovanie jednobloku 
a ulievky 

 
Zdokonaľovanie herných 
činností jednotlivca , hry, 
zápasy v družstvách 

 

1 

 

 

 

 

1 

Psychológia: 
koncentrácia, riešenie 
herných situácií, 
spolupráca pri herných 
činnostiach, disciplína, 
tvorivosť, emocionálnosť 

• Vedieť technicky 
správne realizovať 
a aplikovať 
osvojené činnosti 
v hre 
 

• Zvládnuť techniku 
útočných HČJ 
a aplikovať ich v hre 

• Vedel technicky 
správne realizovať 
a aplikovať 
osvojené činnosti v 
hre 

 
• Zvládol techniku 

útočných HČJ 
a aplikoval ich v hre 

 

skupinové 
hodnotenie 
herných 
činností 

Skupinová 
demonštrácia 
herných 
činností 

Hodnotenie tematického 
celku 

1 

 

 
  

 Hodnotenie 
výkonu 

Gymnastika a  rytmická 
gymnastika 13  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Teória – osobitosti športovej 
prípravy dievčat a žien  

Opakovanie a zdokonalenie 

1 

 

Biomechanika – vplyv 
fyzikálnych veličín a 
zákonitostí na pohyb 

 Ukázať základné 
vedomosti športovej 
prípravy dievčat a 

Ukázal základné 
vedomosti o športovej 
príprave dievčat a žien  

Prevedenie 
naučených 
gymnastických 

Ústne 
odpovede 
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základných akrobatických 
tvarov /kotúle, stojky, 
premety/ 

Kotúľ letmo ponad švédsku 
debnu - zdokonaľovanie 

1 

 

 

1 

 

žiakov v TC – 
gymnastika. 

NOS: ochrana života 
a zdravia pri 
individuálnych 
pohybových aktivitách 

Fyzika: ťažisko tela 
a jeho vplyv na 
rovnovážny stav 

žien predviesť 
predtým získané 
vedomosti, 
zručnosti a návyky 

  cvikov 

 

Nácvik a tvorenie voľnej 
gymnastickej zostavy 
z naučených prvkov 
 
Hodnotenie kotúľovej  
zostavy 

2 

 

1 

 

Etika a estetika – rozvoj 
tvorivosti a estetického 
prejavu pri pohybovej 
činnosti  

 

Biológia: vestibulárny 
aparát  a jeho vplyv na 
zmenu polohy tela 

 

Psychológia: kreativita 
v psychomotorických  
činnostiach 

 

Fyzika: základné 
zákonitosti pohybu 
a pokoja telies 

 

 Vedieť technicky 
správne realizovať 
dané tvary 

 Dbať na správne 
držanie tela 
a rozvíjať 
koordináciu 
pohybov 

 Vedel technicky 
správne realizovať 
dané tvary 

 
 Dbal na správne 

držanie tela 
a koordináciu 
pohybov 

Individuálne 
hodnotenie 
výkonu 
Hodnotenie 
úrovne 
prevedenia 
kotúľovej 
zostavy 

individuálna 
demonštrácia 
tvarov 
 
Prevedenie 
naučených 
kotúľov 

Aerobik – cvičenia na hudbu 
nácvik a zdokonaľovanie 
Tanec – základné tanečné 
motívy a väzby s hudobným 
sprievodom 
Tvorba tanečných 
kombinácií. 

2 

 

1 

 

     1 

 Vytvoriť a technicky 
čisto predviesť 
zostavu 
z naučených prvkov 

 Zvládnuť základy 
tanca 

Vytvoriť a technicky 
čisto predviesť tanečnú 
kombináciu 

 Vytvoril a technicky 
čisto predviedol 
zostavu 
z naučených prvkov 

 Zvládol základy 
tanca 

Vytvoril a technicky 
čisto predviedol 
tanečnú kombináciu  

Individuálne 
hodnotenie individuálna 

demonštrácia 
zostavy 

 
individuálna 
demonštrácia 
tanečných 
kombinácií 

Kladina (Lavička) – 
opakovanie chôdze, 
poskokov, skokov, zoskokov, 
výskokov, obratov, 
rovnovážnych postojov a ich 
väzieb, nácvik 
a zdokonaľovanie,hodnotenie 

2 

 

 

 

• Zvládnuť techniku 
cvičení na kladine 
 

 Vedieť technicky 
správne realizovať 
dané prvky 

 Zvládol a vykonal 
techniku cvičení na 
kladine 
 

 Vedel technicky 
správne realizovať 
dané prvky 

Individuálne 
hodnotenie 
výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Hodnotenie tematického 
celku      1 

  Individuálne 
hodnotenie 
výkonu 

Individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Kondičná gymnastika a 
kulturistika  

8 
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:    
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Význam posilňovania 
a športovej kulturistiky 
 
Kruhový tréning 
 
Kondičné cvičenie na rozvoj 
sily a výbušnosti DK a HK 

Kondičné cvičenia na rozvoj 
chrbtového svalstva, 
relaxačné cvičenia  

1 

 
1 

 

1 

 

1 

Biológia – zaťaženie 
rôznych svalových skupín 
v ľudskom organizme. 
 
 Poznanie stavby tela 
človeka 

 

• Charakterizovať 
význam 
posilňovania pre 
svoje zdravie  

• Vedieť správne 
vykonávať 
posilňovacie 
cvičenia 

 Vedieť správne 
pomenovať 
posilňovacie 
zariadenia 
a vyšpecifikovať 
svalovú skupinu  

 Charakterizoval 
význam 
posilňovania. 

 Naučil sa správne 
vykonávať 
posilňovacie 
cvičenia 

 Vedel správne 
pomenovať 
posilňovacie 
zariadenia 
a vyšpecifikovať 
svalovú skupinu 

Výklad 
 
 
 

Individuálne 
hodnotenie 
ústne skúšanie 

Ústne 
odpovede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cvičenia na rozvoj sily 
brušného svalstva 
a chrbtového svalstva 

1 Fyzika: optimálne využitie 
smeru a rozkladu sily 

Biológia a fyziológia: biele 
a červené svalové vlákna 
a ich vplyv na fyzický 
výkon 

Vplyv cvičenia na 
organizmus 
 
Fyzika – optimálne 
využitie rozkladu sily 
a prekonávanie odporu 

 Vedieť správne 
technicky prevádzať 
jednotlivé cviky 

 Naučiť sa právne 
dýchať pri 
vykonávaní cvikov 

 Vedel správne 
technicky prevádzať 
jednotlivé cviky 

 Naučil sa právne 
dýchať pri 
vykonávaní cvikov 

individuálne 
hodnotenie 
výkonu 

 

Cvičenia na rozvoj statickej 
sily strečingové cvičenia, 
podstata a ciele strečingu 
 
Posilňovanie 
medzilopatkového svalstva 
a trapézových svalov, 
cvičenia na správne držanie 
tela, vyrovnávacie cvičenia 

1 

 

 

 

1 

 

 

 Vedieť aplikovať 
princípy a zásady 
statického 
posilňovania 
a strečingového 
posilňovania 

 
 Využitie športu ako 

regeneračného 
prostriedku 

 Vedel aplikovať 
princípy a zásady 
statického 
posilňovania 
a strečingového 
cvičenia 

 
 Využil šport na 

regeneráciu svojich 
síl 

Individuálne 
hodnotenie 
výkonu 
 
 
 
 
 
 

Testová 
batéria 
 
 
 
 
 
 
Motorické testy 

Diagnostika a hodnotenie 
získaných zručností v TC 1 

  Hodnotenie 
zručnosti – 

techniky 
posiľňovania 

výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 
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Stolný tenis  
4 

 
Žiak má:  

 
Žiak:    

Hráčsky streh – základné 
postavenie hráča, štart, 
práca nôh a pohyb hráča 
v hernom priestore 

1 
Náuka o spoločnosti  - 
rozvíjať schopnosti 
koncentrácie a pozornosti 
v herných cvičeniach 
 
Biológia: pohyb 
jednotlivca, rozvoj 
periférneho videnia 
 
Pri pôsobení na žiakov , 
uplatňovať princípy 
modelovania situácií 

• Ovládať základnú 
terminológiu 
v stolnom tenise 

 

• Zvládol základnú 
terminológiu 

 

Výklad 

 
 

Podanie : forhendom, 
bekhendom po uhlopriečke 
a po línii stola, priame 
podanie a podanie s rotáciou 
 
Hra – využitie naučených 
prvkov v hre 

1 

 

 

 

2 

 • Zahrať podanie po 
uhlopriečke a po 
línii stola 

 
• Realizovať svoje 

taktické myslenie 
samostatne 
a tvorivo 
v zápasoch 

• Zvládol základné 
činnosti v hre stolný 
tenis 

 
• Realizoval svoje 

herné a taktické 
myslenie 
v zápasoch 

 

Individuálne 
hodnotenie 
výkonu 

i Demonštrácia 
základných 
úderov 
 
Hodnotenie 
priebehu 
činností 
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Ročník: štvrtý          
 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:          Telesná výchova – chlapci               2 hodiny týždenne, spolu 60 vyu čovacích hodín  
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Atletika  10   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Úvodná hodina, organizačné 
pokyny, bezpečnosť práce 

1 NOS: dodržiavanie predpisov, 
noriem /príkazy, sankcie/ 

Etická a enviromentálna výchova: 
ochrana prírody a životného 
prostredia – zdravý priestor pre 
šport, prácu a život 

 

Biológia: vplyv konštitučných typov 
na techniku behu 

 

Biológia: techniky dýchania 
v závislosti od krátkodobej 
a dlhodobej fyzickej činnosti 

 

 

 

 byť oboznámený s cieľmi 
a úlohami, ktoré ho 
očakávajú v daný školský 
rok, s hygienou 
a zásadami TEV 

 

  
  

Technika behu, bežecká 
abeceda, technika šliapavého 
a švihového behu, odrazové 
cvičenia, štarty z rôznych 
polôh 

1 
 osvojiť si a správne 

aplikovať jednotlivé 
bežecké techniky 

 osvojil si a vedel správne 
aplikovať jednotlivé 
bežecké techniky 

skupinové 
hodnotenie 
zvládnutia techník  

skupinová 
demonštrácia 
bežeckých techník 

Vytrvalostný beh v teréne – 
3000m 

1 
 vedieť určiť a dodržiavať 

bežecké tempo 
 vedel určiť a dodržiavať 

bežecké tempo Individuálne 
hodnotenie 

Individuálna 
demonštrácia 
bežeckej rýchlosti 

Beh na 1500m, meranie časov 1 
 dodržať časový limit behu 

pri stanovenom tempe 
 dodržal časový limit behu 

pri stanovenom tempe individuálne 
hodnotenie 

Individuálna 
demonštrácia behu 

Opakovanie bežeckej techniky 
a techniky na 100m. Kontrola –
beh na 100m. 

2 
 zabehnúť  a osvojiť si 

techniku behu na 100m 
 osvojil si techniku behu na 

100m meranie časov, 
hodnotenie 
preberania štafety 

individuálna 
demonštrácia behu 
s preberaním 
štafety 

Neprerušovaný beh 
rovnomerným tempom 

1 Psychológia: skupinovej práce a 
kvalita celkového výkonu 

 vedieť určiť a dodržiavať 
bežecké tempo 

 vedel určiť a dodržiavať 
bežecké tempo skupinové 

hodnotenie  
Skupinová 
demonštrácia 
bežeckej vytrvalosti 

Skok do výšky, zosúladenie 
techniky a jednotlivých fáz 
skoku, dosiahnutie najlepšieho 
výkonu 

1 Rozbor teoretických poznatkov 
v skoku do výšky 

 vedieť zvládnuť jednotlivé 
fázy v skoku do výšky 

 zvládol jednotlivé fázy 
v skoku do výšky Individuálne 

hodnotenie 
Individuálna 
demonštrácia vrhu 
guľou 

Opakovanie technických 
disciplín – vrh guľou, oštep, 
disk. 

 

Hodnotenie TC atletika 

1 

 

 

1 

Rozbor a základy techniky 
vrhačských disciplín 

 

 

 vedieť zvládnuť techniku 
vrhu guľou 

 zvládol techniku vrhu 
guľou Individuálne 

hodnotenie 
Individuálna 
demonštrácia 

 

 
Volejbal 18  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Volejbal ako skupinová hra, 
opakovanie pravidiel 
a terminológie. Diagnostika 
hernej úrovne žiakov.  

1  

NOS: ochrana života a zdravia pri 
skupinových pohybových 
aktivitách 

 

 

 vedieť vymenovať príčiny 
možných úrazov pri 
volejbale 

 vie vymenovať príčiny 
možných úrazov pri 
volejbale 

ústne skúšanie ústne odpovede 

Diagnostika hernej úrovne 
žiakov, úvod do tematického 
celku 

1 
 predviesť predtým získané 

vedomosti, zručnosti a 
návyky 

  
 diagnostika 

Zdokonalenie prihrávok 
prstovou technikou 

1 
 zvládnuť prihrávky 

prstovou technikou 
 zvládol prihrávky prstovou 

technikou individuálne 
hodnotenie výkonu 

Skupinová 
demonštrácia 
pohybových aktivít 

Zdokonaľovanie prihrávok cez 
sieť, herné cvičenia 

1 
 vedieť aplikovať osvojenú 

techniku v jednotlivých 
činnostiach 

 vedel aplikovať osvojenú 
techniku v činnostiach individuálne 

hodnotenie výkonu 
Individuálna 
demonštrácia  

Hra 6-6,  zápasy v družstvách 1 Biológia: koordinácia pohybov po 
ploche, rozvoj a zdokonalenie 
periférneho videnia 

 vedieť aplikovať osvojené 
techniky v hre 

 vedel aplikovať osvojené 
techniky v hre Skupinové 

hodnotenie hry 
Skupinová 
demonštrácia hry 

Podanie – čelné podanie zhora 1  
 vedieť zvládnuť čelné 

podanie zhora 
 zvládol podanie zhora 

individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
pohybových aktivít 

Zdokonaľovanie a spracovanie 
podania 

1 NOS: ochrana života a zdravia pri 
individuálnych činnostiach. FYZ: 
pôsobenie rôznych fyzikálnych síl 
na loptu, zákon akcie a reakcie 

 technicky správne 
spracovať loptu 

 technicky správne 
spracoval loptu Individuálne 

hodnotenie výkonu 
demonštrácia 
naučených prvkov  

Hra – zápasy v družstvách  1 Psychológia: skupinová výkonová 
motivácia, sebapoznanie a 
sebakontrola 

 vedieť  správne zvládnuť 
útočné činnosti 

 správne zvládol útočné 
činnosti Skupinové 

hodnotenie výkonu 
skupinová 
demonštrácia hry a 
pohybovej aktivity 

Nácvik útočného úderu / smeč/ 

Zdokonaľovanie útočného 
úderu  

2 Biológia: rozvoj a zdokonalenie 
periférneho videnia 

 vedieť technicky správne 
realizovať naučené  
útočné činnosti  

 vedel technicky správne 
realizovať naučené útočné 
činnosti  

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

Individuálna 
demonštrácia 
naučených prvkov 

Hra – zápasy v družstvách  1 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií 

 vedieť správne realizovať 
danú činnosť v hre 

 vedel správne realizovať 
danú činnosť v hre skupinové 

hodnotenie výkonu 
demonštrácia hry  

 Nácvik jedno-bloku, dvoj-
bloku  

Zdokonaľovanie jedno-, 
dvojbloku  

1 

 

1 

Psychológia: sebareflexia 
a sebadisciplína, individuálna 
výkonová motivácia 

 vedieť technicky správne 
realizovať danú činnosť  

 vedel technicky správne 
realizovať danú činnosť  individuálne 

hodnotenie výkonu 
individuálna 
demonštrácia 
pohybovej aktivity 

Hra - zápasy družstiev  1 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií  

 vedieť správne aplikovať 
osvojené herné činnosti v 
hre 

 vedel správne aplikovať 
herné činnosti v hre skupinové 

hodnotenie výkonu 
skupinová 
demonštrácia   
pohybovej aktivity 

Útočné herné kombinácie / 
smeč/  Hra družstiev  

1 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií 

 zvládnuť útočné činnosti  zvládol útočné činnosti 
individuálne 
hodnotenie výkonu 

demonštrácia 
pohybovej aktivity  

Obranné herné kombinácie / 
príjem, blok/ 

1 FYZ: rozvoj odrazových 
schopností, reakcie, rýchlosti 

 zvládnuť  obranné činnosti  zvládol obranné činnosti 
Individuálne 
hodnotenie výkonu 
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Hra – využitie obranných 
a útočných činností v hre 

 

1 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií, 
spolupráca pri herných 
činnostiach, disciplína, tvorivosť, 
emocionálnosť 

vedieť technicky správne 
realizovať a aplikovať 
osvojené činnosti v hre 

Vedel technicky správne 
realizovať a aplikovať 
osvojené činnosti v hre 

skupinové 
hodnotenie 
herných činností 

Skupinová 
demonštrácia 
herných činností 

Hodnotenie tematického celku 1 

 

 
  

  

Gymnastika  
6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Opakovanie a zdokonalenie 
základných akrobatických 
tvarov /kotúle, stojky, premety/ 

2 NOS: ochrana života a zdravia pri 
individuálnych pohybových 
aktivitách 

Fyzika: ťažisko tela a jeho vplyv 
na rovnovážny stav 

 

Biológia: vestibulárny aparát  
a jeho vplyv na zmenu polohy tela 

 

Psychológia: kreativita 
v psychomotorických  činnostiach 

Fyzika: základné zákonitosti 
pohybu a pokoja telies  

 predviesť predtým získané 
vedomosti, zručnosti a 
návyky 

  
  

Kotúľ letmo, stojka na hlave 
a na rukách, kotúľ vzad do 
stoja na rukách, premet bokom 

1 
 vedieť technicky správne 

realizovať dané tvary 
 vedel technicky správne 

realizovať dané tvary individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
tvarov 

Kotúľ letmo ponad švédsku 
debnu - nácvik a 
zdokonaľovanie 

1 
 vytvoriť a technicky čisto 

predviesť zostavu 
z naučených prvkov 

 vytvoril a technicky čisto 
predviedol zostavu 
z naučených prvkov 

individuálne 
hodnotenie 

individuálna 
demonštrácia 
zostavy 

Preskok: roznožka a skrčka 
cez švédsku debnu na šírku 
a na dĺžku´- nácvik 
a zdokonaľovanie, hodnotenie 

1 
 vedieť technicky správne 

realizovať dané prvky 
 vedel technicky správne 

realizovať dané prvky individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Hodnotenie tematického celku 1 
    

individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Kondičné cvičenia 
6  

 
 Žiak má:  

 
 Žiak:  

  

Posilňovacie zariadenia a ich 
vplyv na svalové skupiny-
teória-zásady posilňovania 

1  
 vedieť správne pomenovať 

posilňovacie zariadenia 
a vyšpecifikovať svalovú 
skupinu  

 vedieť správne pomenovať 
posilňovacie zariadenia 
a vyšpecifikovať svalovú 
skupinu 

ústne skúšanie ústne odpoveď 

Cvičenia na rozvoj sily 
brušného svalstva 
a chrbtového svalstva 

1 Fyzika: optimálne využitie smeru 
a rozkladu sily 

 

Biológia a fyziológia: biele 
a červené svalové vlákna a ich 
vplyv na fyzický výkon 

 

Vplyv cvičenia na organizmus 

 vedieť správne technicky 
prevádzať jednotlivé cviky 

 naučiť sa právne dýchať 
pri vykonávaní cvikov 

 vedel správne technicky 
prevádzať jednotlivé cviky 

 naučil sa právne dýchať pri 
vykonávaní cvikov 

individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 

Cvičenia na rozvoj statickej sily 
strečingové cvičenia, podstata 
a ciele strečingu 

1 
 vedieť aplikovať princípy 

a zásady statického 
posilňovania 
a strečingového 
posilňovania 

 vedel aplikovať princípy 
a zásady statického 
posilňovania 
a strečingového cvičenia 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 

Cvičenia na rozvoj dynamickej 
sily, kruhový tréning 

2 
 vedieť aplikovať princípy 

a zásady dynamického 
posilňovania 

 vedel aplikovať princípy 
a zásady dynamického 
posilňovania 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 
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Cvičenia na rozvoj výbušnej 
sily / cvičenia s náčiním/ 

1  
 vedieť aplikovať princípy 

a zásady výbušného 
posilňovania 

 vedel aplikovať princípy 
a zásady výbušného 
posilňovania 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
posilňovacích 
cvičení 

 
Florbal 10  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Diagnostika hernej úrovne 
žiakov, základné pravidlá 

1 Etika: vzťahové a morálne normy 
v správaní a konaní jednotlivca a 
skupiny 

 

 

Biológia: pohyb jednotlivca, rozvoj 
periférneho videnia 

 

 

Biológia: konštitúcia telesnej 
stavby na športový výkon 

 predviesť predtým získané 
vedomosti, zručnosti 
a návyky, základy pravidiel 

 predviedol predtým 
získané vedomosti, 
zručnosti a návyky, 
základy pravidiel 

  

Prihrávky na mieste 
a v pohybe, s výmenou miest, 
spoza bránky 

1 
 vedieť správne technicky 

prihrať loptičku 
spoluhráčovi 

 vedel správne technicky 
prihrať loptičku 
spoluhráčovi 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
prihrávok 

Cvičenia na streľbu z miesta 
a v pohybe, streľba na bránku- 
herné cvičenia/ streľba po 
ruke, cez ruku / švihom, 
priklepnutím, úderom/ 

2 
 vedieť technicky správne 

umiestniť loptičku 
a zasiahnuť bránku 

 vedel technicky správne 
umiestniť loptičku 
a zasiahnuť bránku 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

individuálna 
demonštrácia 
streľby 

Hra – uplatňovanie 
jednotlivých prvkov v hre 

1 
 aktívne a samostatne riešiť 

herné situácie a aktívne sa 
zapájať do hry 

 aktívne a samostatne riešil 
herné situácie a aktívne sa 
zapájal do hry 

skupinové 
hodnotenie výkonu 

Individuálna 
demonštrácia hry 

Spracovanie a vedenie loptičky 1 BIO,FYZ – rozvoj silových 
schopností /prekonávanie odporu/, 
rýchlostných, koordinačných 
schopností 

 vedieť po prijatí loptičky 
plynulo prejsť slalomovou 
technikou na jej vedenie 
po danej dráhe 

 vedel po prijatí loptičky 
plynulo prejsť slalomovou 
technikou na jej vedenie 
po danej dráhe 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

Individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Základné obranné činnosti 1  
 vedieť dovoleným 

spôsobom zastaviť 
unikajúceho hráča 

 vedel dovoleným 
spôsobom zastaviť 
unikajúceho hráča 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

Individuálna 
demonštrácia časti 
hry 

Hra – uplatňovanie 
jednotlivých prvkov v hre 

2 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií 

 vedieť aplikovať osvojené 
technické prvky v hre 

 vedel aplikovať osvojené 
technické prvky v hre individuálne 

hodnotenie výkonu 
demonštrácia hry  

Hodnotenie TC 1  
  

Štandardizovaný 
test 

 

Futbal 10  
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Diagnostika hernej úrovne 
hráčov 

1 Etika: vzťahové a morálne normy 
v správaní a konaní jednotlivca a 
skupiny 

 

 predviesť predtým získané 
vedomosti, zručnosti a 
návyky 

 predviedol predtým 
získané vedomosti, 
zručnosti a návyky 

  

Hra v malých skupinách – 
nácvik rôznych druhov 
prihrávok na mieste 
a v pohybe 

2 Psychológia: význam kreativity v 
športe 

vedieť správne technicky 
prihrať vonkajším a vnútorným 
priehlavkom 

vedel správne technicky 
prihrať vonkajším a vnútorným 
priehlavkom 

individuálne 
hodnotenie výkonu 

demonštrácia hry 
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Spracovanie a vedenie lopty 
na mieste a v pohybe 

2  
 vedieť po prijatí lopty 

plynulo prejsť  na jej 
vedenie po danej dráhe 

 vedel po prijatí lopty 
plynulo prejsť na jej 
vedenie po danej dráhe 

Individuálne 
hodnotenie výkonu 

Individuálna 
demonštrácia 
prvkov 

Základné herné kombinácie 
založené na prihrávke 
a vedení lopty 

2  
 technicky zvládnuť 

základné herné činnosti  
 zvládol základné herné 

kombinácie Skupinové 
hodnotenie výkonu 

Skupinová 
demonštrácia  

Hra v malých skupinách – 
precvičovanie jednotlivých 
prvkov 

2 Psychológia: koncentrácia, 
riešenie herných situácií 

 vedieť aplikovať osvojené 
technické prvky v hre 

 vedel aplikovať osvojené 
technické prvky v hre individuálne 

hodnotenie výkonu 
demonštrácia hry  

Hodnotenie TC 1  
  

Individuálne 
hodnotenie výkonu 
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UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy  
ooddbboorrnnýýcchh  pprreeddmmeettoovv    

pprree  ooddbboorr  33665500  66  ssttaavvii tteeľľssttvvoo  
 

 
Názov a adresa školy  Stredná priemyselná škola v Košiciach,  

Lermontovova 1, 041 72 Košice 
Názov školského vzdelávacieho programu  Stavby, pozemky a ich manažment 
Kód a názov ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia  4 roky 
Forma štúdia  denná 
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Názov predmetu  Deskriptívna geometria 
Časový rozsah výu čby 1. roč.:2 hodiny týždenne,  

           spolu 66 vyučovacích hodín 
2.. roč.:2 hodiny týždenne, spolu  
            66 vyučovacích hodín 

Ročník prvý, druhý 
Skupina študijných odborov  36 stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo – 1.ročník 

3650 6 staviteľstvo – 2.ročník 
Kód a  názov zamerania  01 pozemné staviteľstvo 

10 stavebný manažment 
architektúra a interiérový dizajn 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

  

  
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „ Deskriptívna geometria “ ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a 
kartografia. Pri tvorení predmetu sme vychádzali z výkonových štandardov študijného odboru staviteľstvo. Jeho 
výučba je orientovaná do 1. a 2. ročníka štúdia.  
V rámci vyučovania jednotlivých tematických celkov sa v súlade s teóriou zaraďuje do vyučovacieho procesu 
praktické precvičovanie získaných vedomostí.  
Vo výučbe učiteľ využíva všetky dostupné moderné vyučovacie metódy a pomôcky – PC, dataprojektor, 
interaktívna tabuľa, výukový program: Deskriptívna geometria, prezentácie a materiály stiahnuté z internetu, 
pracovné zošity, USB kľúč, laserové ukazovátko a to  v súlade s charakterom preberaného učiva. 
Odborný predmet deskriptívna geometria v študijnom odbore staviteľstvo rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo 
matematiky ZŠ. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Učivo sa skladá 
z poznatkov o základných geometrických útvaroch a vzťahoch medzi nimi, z poznatkov o metódach zobrazovania 
rovinných a priestorových geometrických útvarov z priestoru do roviny, z poznatkov o riešení úloh pomocou 
geometrických konštrukcií aj s využitím grafického programu Cabri geometria. 
Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete úzko súvisia s ich priestorovou 
predstavivosťou ktorá je charakterizovaná schopnosťami vytvárať adekvátne obrazy priestorových útvarov a v 
predstavách s nimi operovať. Zahŕňajú schopnosť priestorovej orientácie, vizualizácie (chápanie vzťahov medzi 
predmetmi).  
Pri výbere učiva sme pristupovali vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na 
vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností 
žiakov.  
Deskriptívna geometria patrí medzi predmety, v ktorom žiaci získavajú a osvojujú si  teoretické vedomosti 
a zručnosti  v oblasti priestorového videnia a vizualizácie, rozvíjajú priestorovú predstavivosť, získavajú zručnosť 
grafickej komunikácie pomocou čítania a tvorby technickej dokumentácie. Vedomosti získané v tomto predmete 
umožňujú žiakom aplikovať ich v nadväzujúcich predmetoch, čím sa výrazne zvýši ich technická gramotnosť.  
Predmet vedie žiakov k presnej, svedomitej a dôslednej práci, vychováva ich k poriadku, uvedomelej pracovnej 
disciplíne, vytrvalosti k systematickému postupu v práci, k úhľadnému a presnému grafickému vyjadrovaniu tak, 
aby všetky výkresy mali charakter technickej dokumentácie.  
Predmet je medzi predmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetmi - matematika, ekológia a s 
odbornými vyučovacími predmetmi – odborné kreslenie, pozemné staviteľstvo, architektúra, stavebná mechanika, 
betónové konštrukcie, geodézia a spolu s odbornými predmetmi pomáha deskriptívna geometria rozvíjať 
priestorovú predstavivosť, ktorá je potrebná pri čítaní máp, plánov a stavebných výkresov.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu 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 klasického výkladu (postup 
riešenia), individuálneho prístupu pri riešení úloh, problémového vyučovania, preferujeme aj prácu s učebnicou, 
názornými pomôckami (3D modely) pracovnými zošitmi, pracovnými listami a výpočtovou technikou (výukový 
program: Deskriptívna geometria, prezentácie v Power – pointe, internet).  

 



   

 505 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu proporcionálne zastúpenie 
a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju 
a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové 
kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou 
teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie 
poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, 
úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzi 
predmetových vzťahov.   
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu deskriptívna geometria patria aj ukážky 
vybraných druhov modelov. Niektoré postupy riešenia sú zaznamenané v prezentáciách v programe Power point, 
preto využitie počítačov, interaktívnej tabule a internetu tiež predstavuje možnosti simulácie experimentov.  
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia. 
 

Ciele vyu čovacieho predmetu 
 
Cieľom vyučovacieho predmetu  deskriptívna geometria v študijnom odbore 36 stavebníctvo, geodézia a 
kartografia je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií pri konštruktívnom  zobrazovaní 
rovinných a priestorových útvarov, formovať schopnosť vytvárať obrazy priestorových útvarov a v predstavách  s 
nimi operovať, rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, či v 
praktickom  živote.  
Výchovno-vzdelávacie ciele majú ťažisko vo výchove žiakov k presnej, svedomitej a dôslednej práci, vo výchove k 
poriadku, uvedomelej pracovnej disciplíne, k systematickému postupu v práci. Žiakov treba viesť k úhľadnému a 
presnému grafickému vyjadrovaniu tak, aby všetky výkresy mali charakter technickej dokumentácie.  
Získané vedomosti a zručnosti sa vzájomne dopĺňajú a prehlbujú s vedomosťami a zručnosťami z predmetov 
matematika, odborné kreslenie, pozemné staviteľstvo, architektúra, geodézia, stavebná mechanika, betónové 
konštrukcie a žiak ich bude uplatňovať vo väčšine odborných predmetov. 
Spolu s odbornými predmetmi pomáha deskriptívna geometria rozvíjať priestorovú predstavivosť, ktorá je potrebná 
pri čítaní máp, plánov a technických výkresov. Žiaci získajú poznatky, ktoré spolu s ďalšími odbornými a 
všeobecnými predmetmi umožňujú dosiahnuť ciele študijného odboru. 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

 

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

Schopnosti riešiť problémy 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie a pod.), 

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

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
- korigovať nesprávne riešenia problému, 
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  
 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 
Názov tema tického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy  
           1. ročník:  Informačno-receptívna -  

výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC, internet 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická metóda- riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Práca na PC 
Skupinová práca 
Práca s predlohami a s knihou 

 
 
1. Úvod do predmetu 

 
 
 
 
2. Základy pravouhlého  
    premietania 

Informačno-receptívna -  
výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC, výukový program: 
Deskriptívna geometria 
Reproduktívna - rozhovor 
Výkladovo - problémová 
Problémové vyučovanie 
Heuristická metóda 
Individuálny prístup pri riešení 
úloh 
Fixačná metóda 

Frontálna výučba 
Práca na PC  
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom: 
Pravouhlé premietanie (PZ-5) 
 
Konzultácie s vyučujúcim 
Práca s knihou 
Práca s pracovným zošitom 
(PZ) a pracovnými listami: 
PZ - Stopníky priamky 
PZ - Odchýlka roviny 
PZ - Priesečnica dvoch rovín 
 
Práca s príkladmi z 
PowerPoint- Prezentácie: 
Premietanie na 2 priemetne 
 

 
 
 
 
 
3. Priemety rovinných  
    útvarov  
    a geometrických telies 

Kontrolná metóda 
Informačno-receptívna -  
výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC, výukový program: 
Deskriptívna geometria  
Reproduktívny rozhovor 
Výkladovo - problémová 
3D modelovanie – 
demonštračná 
Heuristická metóda 
Individuálny prístup pri riešení 
úloh 
Fixačná metóda 

Frontálna výučba 
Kombinovaná        
Práca na PC 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s pracovným zošitom: 
Pravouhlé premietanie (PZ-5) 
Formy grafických prác. 
Konzultácie s vyučujúcimi, 
diskusie. 
Práca s knihou 
Práca s pracovným zošitom 
a pracovnými listami 
 
Práca s príkladmi z 
PowerPoint- Prezentácie: 
Premietanie na 2 priemetne 
 

           2. ročník:  Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov – 
predstavy, pojmy, vzťahy 
Reproduktívna – rozhovor 
Problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným listom 

 
1. Úvod 

 
 

Informačno-receptívna -  
výklad 

Frontálna výučba 
Práca na PC 
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2. Prieniky telies 

Expozičná – prezentácia na 
PC 
Reproduktívna 
Problémové vyučovanie 
3D modelovanie – 
demonštračná 
Heuristická metóda 
Individuálny prístup pri riešení 
úloh 
Priebežné motivačné metódy 
Fixačná metóda 

Frontálna,individuálna 
a skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Formy grafických prác. 
Konzultácie s vyučujúcimi, 
diskusie. 
Práca s predlohou 
Práca s knihou 
Práca s pracovným zošitom: 
Pravouhlé premietanie (PZ-5) 
 

 
 
 
 
 
 
3. Kótované premietanie 
 
 
 
 
 

Informačno-receptívna -  
výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC, program Cabri geometria 
Výkladovo - problémová 
Reproduktívna 
Problémové vyučovanie 
3D modelovanie – 
demonštračná 
Heuristická metóda 
Individuálny prístup pri riešení 
úloh 

Frontálna výučba 
Práca na PC 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Konzultácie s vyučujúcimi, 
diskusie 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s pracovným zošitom: 
Kótované premietanie (PZ-6) 
Formy grafických prác 
Práca s knihou 
Práca s pracovným zošitom 

 
 
 
4. Teoretické riešenie  
    striech, odkvapov,  
    odvodnenie  
    rovinných plôch 
 

Informačno-receptívna -výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC 
Výkladovo - problémová 
Reproduktívna 
Problémové vyučovanie 
3D modelovanie – 
demonštračná 
Heuristická metóda 
Fixačná metóda 
Individuálny prístup pri riešení 
úloh 

Frontálna výučba 
Práca na PC 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Formy grafických prác. 
Práca s pracovným listom 
Konzultácie s vyučujúcimi, 
diskusie 

 
 
 
 
 
5. Topografické plochy 

Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Informačno-receptívna – 
výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Výkladovo – problémová 
Individuálny prístup pri riešení 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Práca na PC 
Skupinová práca žiakov 
Konzultácie s vyučujúcimi, 
diskusie 
Formy grafických prác 
Práca s predlohami 

 
Učebné zdroje 

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

 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

       1. ročník   
- Korch, J., Mészárosová, 
K.: Deskriptívna 
geometria pre 1. ročník 
SPŠS, Alfa, Bratislava 

 
Multifunkčne 
vybavená 
učebňa s PC  
 

 
3D modely 
Grafické 
dvojrozmerné 
práce 

 
Internet  
Prezentácie 
v Power 
pointe 

1. Úvod do   
    predmetu 
2. Základy   
    pravouhlého  
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    premietania 1985 
- Tongel, A., Fričová, A., 
Melicherčíková, M.:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskriptívna geometria 
pre 2. ročník SPŠS, Alfa, 
Bratislava 1985 
- Mészárosová, K.: 
Deskriptívna geometria 
v príkladoch, Alfa, 
Bratislava 1990 
- Stanová E., Olejníková 
T.: Zobrazovacie metódy 
v Deskriptívnej geometrii, 
Equilibria, Košice 2009 

Nainštalovaný 
výukový 
program: 
Deskriptívna 
geometria  
 
Dataprojektor 
Laserove 
ukazovátko  
 
Tabuľa 
 
Interaktívna 
tabuľa s 
interaktívnym 
perom 

Predlohy  
Pracovné 
zošity: 
Pravouhlé 
premietanie 
(PZ-5)  
Pracovné 
zošity (PZ) 
s pracovnými 
listami: 
PZ-odchýlka 
roviny 
PZ -
priesečnica  
dvoch rovín 
PZ - stopníky 
priamky 
 
 
 
Kótované 
premietanie 
(PZ-6) 
Rysovacie 
pomôcky 

Výukový 
program: 
Deskriptívna 
geometria 
 
CD 
 
USB 
 

3. Priemety  
    rovinných   
    útvarov   
    a geometrických  
    telies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           2. ročník: 
1. Úvod 
2. Prieniky telies 
3. Kótované  
    premietanie 
4. Teoretické  
    riešenie striech,   
    odkvapov,  
    odvodnenie  
    rovinných plôch 
5. Topografické  
    plochy 
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ROČNÍK: PRVÝ 
Študijný odbor :3650 M staviteľstvo 

Rozpis učiva predmetu:  DESKRIPTÍVNA  GEOMETRIA 
 

2 hodiny týždenne,  
 
spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 
celku. Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Úvod do predmetu  2  Žiak má:  
 

Žiak:  
 

 
 

 
 
 

- predmet DEG, jej úloha   
  a význam    
  v stavebníctve,   
  učebné pomôcky 

 
1 

Matematika ZŠ 
Základy geometrie 
Pozemné staviteľstvo 

Poznať  
a charakterizovať 
základné geometrické 
útvary 

Bez problémov popísal a 
charakterizoval základné 
geometrické útvary 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
 
Didaktický 
neštandardizova
ný test - základné geometrické   

  útvary, axiómy 
 
2 

2. Základy pravouhlého 
premietania 

34  Žiak má:  
 

Žiak:  
 

  

- princíp a druhy    
  premietania 

 
3 – 4 

 
 
 
Matematika ZŠ 
Základy geometrie 
Pozemné staviteľstvo 
Stavebná mechanika 
Betónové konštrukcie 
ročník 1.- 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika ZŠ 

 

Poznať, definovať a 
rozlišovať metódy 
zobrazovania základných 
geometrických útvarov z 
priestoru do roviny 

 

Vysvetliť riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií a grafického 
programu Cabri 
geometria, výukového 
programu Deskriptívna 
geometria 

 

Objasniť najvhodnejšie  

 

Bez problémov 
charakterizoval, definoval 
a rozlíšil metódy 
zobrazovania základných 
geometrických útvarov 

 

Vysvetlil riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií a grafického 
programu Cabri 
geometria, výukového 
programu Deskriptívna 
geometria 

 

Objasnil najvhodnejšie  

 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia 
na modeloch 
 
Písomné 
teoretické 
skúšanie  
 
Písomné 
grafické 
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia 

 
 
 
Ústne skúšanie 
a prezentácia na 
modeloch 
 
 
Individuálna 
písomná práca 
 
 
Didaktický 
neštandardizova
ný test 
 
Pracovné listy 
z Pracovných 
zošitov (PZ):  
PZ - Stopníky 
priamky 
PZ -Odchýlka 

- kvadranty a osi     
  súradníc 

 
5 – 6 

- súradnice, združené  
  priemety bodov 

 
7 – 8 

- určenie bodu v priestore 9 
- pravouhlé priemety   
  úsečky 

10 

- skutočná dĺžka úsečky 11 
- bod a priamka 12 
- priamka v obecnej   
  polohe, stopníky  
  priamky 

 
13 – 15 

- odchýlky priamky od  
  priemetní 

 
16 

- zvláštne polohy priamky 17 
- vzájomná poloha dvoch   
  priamok 

18 

- opakovanie učiva 19 
- rovina a jej určenie,   
  stopa roviny 

 
20 - 21 
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- osobitné polohy rovín 22 – 23 Základy geometrie 
Pozemné staviteľstvo 
Stavebná mechanika 
Betónové konštrukcie 
ročník 1.- 4. 
 
 
 
 
 
 
 

riešenie konkrétnych úloh 
v pracovných listoch 
z pracovného zošita (PZ-
5): Pravouhlé 
premietanie 

 

Preukázať a rozvíjať 
priestorovú predstavivosť 

riešenie konkrétnych úloh 
v pracovných listoch 
z pracovného zošita (PZ-
5): Pravouhlé 
premietanie 

 

Preukázal priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťami vytvárať 
adekvátne obrazy 
rovinných útvarov a v 
predstavách i názorne s 
nimi operovať. 

 

na modeloch 
 
Písomné 
teoretické 
skúšanie  
 
Písomné 
grafické 
skúšanie 
 

roviny 
PZ - Priesečnica 
dvoch rovín 
 
Záverecný test 
výukového 
programu: 
Desriptívna 
geometria 
 
Príklady z 
PowerPoint- 
Prezentácie: 
Premietanie na 2 
priemetne 
 

- hlavné priamky roviny 24 – 25 
- spádové priamky roviny 26 – 27 
- odchýlky roviny od   
  priemetní 

28 – 29 

- priesečnica dvoch rovín 30 – 31 
- priesečník priamky s  
  rovinou 

  
32 – 33 

- priamka kolmá na  
  rovinu 

 
34 – 35 

- opakovanie   
  tematického celku 

 
35 – 36 

3. Priemety ro vinných   
   obrazcov   
  a geometrických telies 

 
26 

 Žiak má:  
 

Žiak:  
 

  

- stredová, osová 
  súmernosť    
- otáčanie, posunutie 

 
37 

 
 
 
 
 
 
Matematika ZŠ 
Základy geometrie 
Pozemné staviteľstvo 
Stavebná mechanika 
Betónové konštrukcie 
ročník 1.- 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznať, definovať a 
rozlišovať metódy 
zobrazovania 
 priestorových 
geometrických útvarov z 
priestoru do roviny 

Vysvetliť riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií a grafického 
programu Cabri 
geometria 

 

Objasniť najvhodnejšie  
riešenie konkrétnych úloh 
v pracovných listoch 
z pracovného zošita (PZ-
5): Pravouhlé 

Bez problémov 
charakterizoval a rozlíšil 
metódy zobrazovania 
základných 
geometrických útvarov z 
priestoru do roviny 

Vysvetlil riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií a grafického 
programu Cabri 
geometria 

 

Objasnil najvhodnejšie  
riešenie konkrétnych úloh 
v pracovných listoch 
z pracovného zošita (PZ-
5): Pravouhlé 

 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia 
na modeloch 
 
Písomné 
teoretické 
skúšanie  
 
Písomné 
grafické 
skúšanie  
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia 
na modeloch 

 
 
 
Ústne skúšanie 
a prezentácia na 
modeloch 
 
 
Individuálna 
grafická písomná 
práca 
 
Didaktický 
neštandarizova-
ný test 
 
 
Pracovné listy 
z Pracovných 
zošitov (PZ): 
PZ - Stopníky 
priamky 

- priemet rovinného 
  obrazca  - otáčanie 

38 

- priemet rovinného 
  obrazca  - sklápanie 

 
39 – 40 

- priemet rovinného  
  obrazca   - osová afinita 

 
41 

- skutočná veľkosť rovin- 
   ných obrazcov  v rovine   
   kolmej na priemetňu 

 
42 

- opakovanie 43 
- mnohouholník vo      
   všeobecnej rovine 

 
44 - 45 

- elipsa – základné   
  pojmy,  konštrukcie   
  elipsy 

 
46 – 47 

- priemet kružnice       
  v rovine všeobecnej 

 
48 – 49 

- priemet hranola v rovine   
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  všeobecnej 50  
 
Matematika ZŠ 
Základy geometrie 
Pozemné staviteľstvo 
Stavebná mechanika 
Betónové konštrukcie 
ročník 1.- 4. 
 

premietanie 

Preukázať priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťami vytvárať 
adekvátne obrazy 
priestorových útvarov a v 
predstavách s nimi 
operovať  
 
 
Rozvíjať priestorovú 
predstavivosť 

premietanie 

Preukázal priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťami vytvárať 
adekvátne obrazy 
priestorových útvarov a v 
predstavách s nimi 
operovať. 

Preukázal  schopnosť 
priestorovej orientácie, 
vizualizácie  

 
Písomné 
teoretické 
skúšanie  
 
Písomné 
grafické 
skúšanie 

PZ -Odchýlka 
roviny 
PZ - Priesečnica 
dvoch rovín 
PZ – 
Mnohouholník vo 
všeobecnej 
rovine 
PZ – Kružnica vo 
všeobecnej 
rovine 
 
Záverecný test 
výukového 
programu: 
Desriptívna 
geometria 
 
 

- priemet, rez a sieť   
  hranola 

 
51 – 52 

- priemet rotačného valca        
  v rovine všeobecnej 

 
53 

- priemet, rez a sieť valca 54 – 55 
- priemet ihlana v rovine   
  všeobecnej 

 
56 

- priemet, rez a sieť   
  ihlana 

 
57 - 58 

- priemet rotačného    
  kužeľa   
  v rovine všeobecnej 

 
59 

- priemet, rez a sieť  
  kužeľa 

 
60 – 61 

- celoročné opakovanie   
  učiva 

 
62 

4. Vypracovanie   
    výkresovej časti 

4  Žiak má:  
 

Žiak:  
 

  

- výkres č. 1 –    
  mnohouholník v rovine   
  všeobecnej 

 
63 - 64 

 Preukázať priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťou vytvárať 
grafické výstupy 
priestorových útvarov, ich 
rezov a sietí 
 

Preukázal priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťou  vytvárať 
grafické výstupy 
priestorových útvarov, 
ich rezov a sietí  

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Grafické zadanie 

- výkres č. 2 – priemet,   
  rez  a sieť telesa 

 
65 – 66 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia, súťažné príklady a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 
v rámci tematických pracovných listov pracovného zošita (PZ-5): Pravouhlé premietanie. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá 
hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 
Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 
a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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ROČNÍK: DRUHÝ 
Rozpis učiva predmetu:  DESKRIPTÍVNA  GEOMETRIA 
                                                                                          

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 
 
 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu  2  Žiak má:  Žiak:  
 

 
 

 
 
 

 
 
- organizačné pokyny 
 
 

 
 

1. 

 
Matematika ZŠ a SŠ 
Pozemné staviteľstvo 
Deskrip. geom. – 1.ročník 
 

Poznať  
a charakterizovať 
základné geometrické 
útvary 

Poznať, definovať a 
rozlišovať metódy 
zobrazovania základných 
geometrických útvarov z 
priestoru do roviny 

 

Bez problémov popísal a 
charakterizoval základné 
geometrické útvary 

Bez problémov 
charakterizoval, definoval 
a rozlíšil metódy 
zobrazovania základných 
geometrických útvarov 

 

 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
Didaktický 
neštandardizova
ný test 

 
 
 
- opakovanie učiva  
  z 1. ročníka 

 
 
 
 

2. 

1. Prieniky telies  24  Žiak má:  
 

Žiak:    

- priesečník priamky   
  s hranolom 

3. –  4.  
 
 
 
Matematika ZŠ a SŠ 
Pozemné staviteľstvo 
Stavebná mechanika 
Betónové konštrukcie 
ročník 1.- 4. 
 
 
 
Matematika ZŠ a SŠ 
Pozemné staviteľstvo 
Stavebná mechanika 

Poznať, definovať a 
rozlišovať metódy 
zobrazovania základných 
geometrických útvarov z 
priestoru do roviny 

Vysvetliť riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií v pracovných 
listoch z pracovného 
zošita (PZ-5): Pravouhlé 
premietanie 

Objasniť najvhodnejšie  

Bez problémov 
charakterizoval, definoval 
a rozlíšil metódy 
zobrazovania základných 
geometrických útvarov 

Vysvetlil riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií v pracovných 
listoch z pracovného 
zošita (PZ-5): Pravouhlé 
premietanie 

Objasnil najvhodnejšie  

 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia 
na modeloch 
 
Písomné 
grafické 
skúšanie  
 
 
 
 
 

 
 
Ústne skúšanie 
a prezentácia na 
modeloch 
 
 
Individuálna 
písomná práca 
 
 
 
 
Súťažné príklady 
 

- priesečník priamky   
  s valcom 

5. –  6. 

- priesečník priamky  
  s ihlanom 

7. –  8. 

- priesečník priamky  
  s kužeľom 

9. 

- priesečník priamky   
  s guľou 

10. 

- opakovanie učiva 11. 
- prienik dvoch hranolov 12. – 15. 
- prienik dvoch valcov 16. – 17. 
- prienik hranola  
  s ihlanom 

18. – 19. 
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- prienik dvoch ihlanov 20. – 21. Betónové konštrukcie 
ročník 1.- 4. 
 
 
 

riešenie konkrétnych úloh 

Preukázať a rozvíjať 
priestorovú predstavivosť 

riešenie konkrétnych úloh 

Preukázal priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťami vytvárať 
adekvátne obrazy 
rovinných útvarov a v 
predstavách i názorne s 
nimi operovať. 

 
 
Písomné 
grafické 
skúšanie 
 

 
 
 
 
 
Grafické zadanie 

- prienik valca s kužeľom 22. – 23. 
- prienik dvoch kužeľov 24. – 25. 
 
- opakovanie   
  tematického celku 

 
26. 

2. Kótované premieta -   
    nie  (KP) 

18  Žiak má:  
 

Žiak:  
 

  

- priemet bodu úsečky   
  a priamky 

27. – 28.  
 
 
 
 
Matematika ZŠ a SŠ 
Pozemné staviteľstvo 
Stavebná mechanika 
Betónové konštrukcie 
ročník 1.- 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matematika ZŠ a SŠ 
Pozemné staviteľstvo 
Stavebná mechanika 
Betónové konštrukcie 
ročník 1.- 4. 
 

Poznať, definovať a 
rozlišovať metódy 
zobrazovania 
 priestorových 
geometrických útvarov z 
priestoru do jednej roviny 
- pôdorysne 

Vysvetliť riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií a grafického 
programu Cabri 
geometria 

Objasniť najvhodnejšie  
riešenie konkrétnych úloh 
v pracovných listoch 
z pracovného zošita (PZ-
6): Kótované premietanie 

Preukázať priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťami vytvárať 
adekvátne obrazy 
priestorových útvarov a v 
predstavách s nimi 
operovať  
 
Rozvíjať priestorovú 
predstavivosť  
 

Bez problémov 
charakterizoval a rozlíšil 
metódy zobrazovania 
základných 
geometrických útvarov z 
priestoru do jednej roviny 
- pôdorysne 

Vysvetlil riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií a grafického 
programu Cabri 
geometria 

Objasnil najvhodnejšie  
riešenie konkrétnych úloh 
v pracovných listoch 
z pracovného zošita (PZ-
6): Kótované premietanie 

Preukázal priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťami vytvárať 
adekvátne obrazy 
priestorových útvarov a v 
predstavách s nimi 
operovať. 

Preukázal  schopnosť 
priestorovej orientácie, 

 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia 
na modeloch 
 
 
 
 
 
 
Písomné 
grafické 
skúšanie  
 
 
 
 
 
Písomné 
teoretické 
a grafické 
skúšanie  
 
 
Hodnotenie 
grafického 

 
 
 
 
Ústne skúšanie 
a prezentácia na 
modeloch 
 
 
 
 
Súťažné príklady 
Pracovné listy 
Individuálna 
grafická písomná 
práca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Didaktický 
neštandardizova
ný test 
 
 

- skutočná veľkosť     
  úsečky 

29. 

- stupňovanie priamky 30. 
- stopník, odchýlka   
  a interval priamky 

31. – 32. 

- priemet roviny, stopa  
  roviny 

33. 

- hlavné a spádové   
  priamky roviny,   
  odchýlka roviny  
  od priemetne 

 
34. – 35. 

- priamka a rovina   
  daného spádu,  
  opakovanie 

 
36.  

- priesečnica dvoch rovín 37. 
- priesečník priamky   
  s rovinou 

38. 

- jednoduché telesá v KP   
  – kocka, hranol 

49. – 40. 

- jednoduché telesá v KP 
– ihlan, valec, kužeľ 

41. – 43. 

- opakovanie   
  tematického celku 
 
 
 

 
44.  
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vizualizácie  výstupu Grafické zadanie 

3. Teoretické riešenie   
    striech, odkvapov,   
    odvodnenie   
    rovinných plôch 

9 ENV Žiak má:  
 

Žiak:  
 

  

- úvod 45.  
 
 
Matematika ZŠ a SŠ 
Pozemné staviteľstvo 
KOC 

Vedieť vyriešiť 
odvodnenie šikmých 
striech, plochých striech 
a dvorov. 
 
Preukázať priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťou vytvárať 
grafické výstupy šikmých 
a plochých striech, ich 
rezov a skutočnej 
veľkosti strešných plôch. 
 
Aplikovať získané 
vedomosti pri návrhu 
šikmých a plochých 
striech. 
 

Vedel vyriešiť 
odvodnenie šikmých 
striech, plochých striech 
a dvorov. 
 
Preukázal priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťou  vytvárať 
grafické výstupy šikmých 
a plochých striech, ich 
rezov a skutočnej 
veľkosti strešných plôch. 
 
Aplikoval získané 
vedomosti pri návrhu 
šikmých a plochých 
striech. 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia 
na modeloch 
 
Písomné 
grafické 
skúšanie  
 
Písomné 
teoretické a 
grafické 
skúšanie  
 
Hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Ústne skúšanie 
a prezentácia na 
modeloch 
 
Súťažný príklad 
Individuálna 
grafická písomná 
práca 
 
Pracovný list 
 
 
Didaktický 
neštandardizova
ný test 
 
Grafické zadanie 

- riešenie jednoduchých   
  striech s voľnými   
  odkvapmi 

 
46. – 47. 

- riešenie strechy nad  
  pôdorysom objektu 

48. 

- zastavané časti, štíty 
 

49. 

- odvodnenie plochých  
  striech 
 

 
50. – 51. 

- odvodnenie dvorov  
  terás, námestí 
 

52. 

- opakovanie učiva 
 

    53. 

4. Topografické plochy  13 ENV Žiak má:  
 

Žiak:  
 

  

- zobrazovanie zemského    
  povrchu, základné   
  pojmy 

 
54. – 55. 

 
Pozemné staviteľstvo 
Geodézia 
 
 
 
 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Geodézia 
 

 
Schopnosť zobraziť 
zemský povrch, umiestniť 
stavebný objekt na 
určitom mieste zemského 
povrchu. 
 
 
 
Vedieť upraviť okolitý 
terén – násypy, výkopy. 
 
Schopnosť aplikovať 
nadobudnuté vedomosti 
a zručnosti v ostatných 
technických predmetoch 

 
Preukázal  schopnosť 
zobraziť zemský povrch, 
umiestniť stavebný objekt 
na určitom mieste 
zemského povrchu. 
 
 
 
Vedel upraviť okolitý 
terén – násypy, výkopy. 
 
Preukázal  schopnosť 
aplikovať nadobudnuté 
vedomosti a zručnosti 
v ostatných technických 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia  
 
Písomné 
grafické 
skúšanie  
 
Písomné 
grafické 
a teoretické 
skúšanie  
 
Praktické 
hodnotenie 

 
Ústne skúšanie 
a prezentácia  
 
 
Individuálna 
grafická písomná 
práca 
 
Didaktický 
neštandardizova
ný test  
 
 
 
Grafické zadanie 

- interpolácia vrstevníc 56. 
- rezy topografickej  
  plochy 

57. – 58. 

- priamy profil 
 

59. 

- zakrivený profil 60.  
- krivky na topografickej  
  ploche 

61. – 62. 

- návrh horizontálnej  
  komunikácie 

63. – 64. 

- návrh horizontálnej  
  komunikácie   
  s premenlivým spádom 

65. 
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- celoročné opakovanie   66. predmetoch grafického 
výstupu 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce, súťažné príklady). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia, grafické zadania, súťažné príklady a 
frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických pracovných listov z pracovných zošitov (PZ-5, PZ-6): Pravouhlé premietanie, Kótované 
premietanie. 

Po ukončení tematického celku pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov v danom tematickom celku. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť 
súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. 
Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Názov predmetu Odborné kreslenie 
Časový rozsah výu čby  2 hodiny týždenne, spolu  66 vyučovacích hodín,  
Ročník  prvý 
Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo 

3650 6 staviteľstvo 
Kód a  názov zamerania  pozemné staviteľstvo 

stavebný manažment 
architektúra a interiérový dizajn 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu 
 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Pozemné staviteľstvo , stavebný manažment a architektúra 
a interiérový dizajn“ ŠVP 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali 
z výkonových štandardov študijného odboru staviteľstvo. Na túto vzdelávaciu oblasť  ŠVP vyčlenil 2 hodiny, 
týždenne. Jeho výučba je orientovaná do prvého ročníka štúdia. 

 

Odborný predmet odborné kreslenie v oblasti 36  stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje žiakom odborné 
vedomosti a zručnosti. Pre stavebníka je výkres, kresba, náčrt vyjadrovacím a dorozumievacím prostriedkom. 
Stavebný technik potrebuje preto kresliarsku prípravu, aby získal potrebnú priestorovú predstavivosť, zmysel pre 
proporcie, zručnosť v grafickom a farebnom vyjadrení plošných, hmotových a priestorových útvarov, aby vedel 
názorne vyjadriť a odovzdať myšlienku alebo zámer ďalším spolupracovníkom, kolektívu. 

Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného vertikálneho a horizontálneho rozširovania. 
Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, 
a preto sa s nimi vyučujúci zaoberať v príslušných súvislostiach. 

Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím 
na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa 
schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti staviteľstva.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetmi - matematika, fyzika, 
ekológia  a odbornými vyučovacími predmetmi – stavebné materiály, deskriptívna geometria a architektúra.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 
žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 
povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 
aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného 
rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s odbornou 
tematikou z oblasti stavebníctva, odborné exkurzie, výstavy, účasť žiakov na firemných dňoch spojených 
s odbornými prednáškami. 

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

.  

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

Cieľom vyučovacieho predmetu odborné kreslenie v odbore 36  stavebníctvo, geodézia a kartografia  je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií, oboznámiť sa s kresliacimi technikami, formovať logické 
myslenie, predstavivosť, zmysel pre proporcie. Zručnosti v grafickom a farebnom vyjadrení, plošných, hmotových 
a priestorových útvarov využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote. Žiaci získajú 
poznatky o rôznych kresliarskych technikach, pojmoch a ich využití  v stavebnej praxi.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Schopnosti riešiť problémy 

� rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

� hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 
k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

� posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 
základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

� korigovať nesprávne riešenia problému, 

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

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

� získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

� zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Úvodné cviky ceruzou a perom Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Delenie geometrických obrazcov 
 
 

 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Učebné zdroje 
Na podporu s aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovne zdroje: 
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod do predmetu Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1. a 2. roč. 
SPŠ stavebných 
Mikuláš, Oláh, Mikulášová 
– Kreslenie stavebných 
konštrukcií 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Kresliace pomôcky 
(papiere, 
ceruzky,perá) 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy 
 

Úvodné cviky ceruzou 
a perom 

Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1. a 2. roč. 
SPŠ stavebných 
Mikuláš, Oláh, Mikulášová 
– Kreslenie stavebných 
konštrukcií 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa, 
Videotechnika , 
interaktívna 
tabuľa 

Kresliace pomôcky 
(papiere, ceruzky, 
technické perá) 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy,  
 

Písmo Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1. a 2. roč. 
SPŠ stavebných 
Mikuláš, Oláh, Mikulášová 
– Kreslenie stavebných 
konštrukcií,  STN 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Videotechnika, 
interaktívna 
tabuľa 

Kresliace pomôcky 
( papiere – 
rysovací a mm, 
ceruzky, technické 
perá) 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy 
 
 

Delenie 
geometrických 
obrazcov 

Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1. a 2. roč. 
SPŠ stavebných 
Mikuláš, Oláh, Mikulášová 
– Kreslenie stavebných 
konštrukcií 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa, 
 interaktívna 
tabuľa 

Kresliace pomôcky  
(papiere – 
rysovací, ceruzky, 
technické perá ) 
PZ:Delenie štvorca 
pomocou 
uhlopriečok 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy, 
pracovný zošit 
PZ1 
 
 

Grafické a štetcové 
techniky 

Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1. a 2. roč. 

Dataprojektor 
PC 

Kresliace pomôcky  
(rysovacie papiere, 

Internet , 
Odborná 

Grafické a štetcové techniky 
 
 
 
 
 
Priestorové zobrazovanie 
 
 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 
Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
 
 
 
Osvetľovanie 
 

 
 
Informačnoreceptívna-  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická rozhovor, riešenie 
úloh 

 
 
Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
Kreslenie podľa modelu 
 
 
 
 

 
Informačnoreceptívna-  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická rozhovor, riešenie 
úloh 
 

 
Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 

 
Súborné cvičenia 
 
 
 

Informačnoreceptívna-  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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SPŠ stavebných, Glynis 
Barnesová-Mellishová: 
Akvarel 
 

Tabuľa 
Videotechnika, 
interaktívna 
tabuľa 

ceruzky, suchý 
pastel, akvarel ) 

literatúra, 
časopisy,  
 

Priestorové 
zobrazenia 

Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1. a 2. roč. 
SPŠ stavebných 
Robert W.Gill – 
Perspektive from basic to 
creative, London 2006, 
Alison Coelová: 
Perspektíva 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika, 
interaktívna 
tabuľa 

Kresliace pomôcky 
(rysovacie papiere, 
ceruzky, technické 
perá ) 
PZ:Perspektívne 
zobrazovanie 
PZ:Kocka 
v priečelnej polohe 
PZ:Kocka 
v nárožnej polohe 
 
 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopis 
 

Osvetľovanie Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1. a 2. roč. 
SPŠ stavebných 
Robert W.Gill – 
Perspektive from basic to 
creative, London 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Kresliace pomôcky  
(papiere – 
rysovací, ceruzky, 
technické perá ,  
PZ:Technické 
osvetľovanie 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy  
 

Kreslenie podľa 
modelu 

Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1. a 2. roč. 
SPŠ stavebných 
Neufert, Neft-Dobrý projekt 
správna stavba: Jaga 
group Bratislava 
2004,Veľka škola 
kreslenia:Barber 
Barrington 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika  

Kresliace pomôcky  
(rysovacie papiere, 
ceruzky,s uchý 
pastel, akvarel , 
modely ) 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy 
 

Súborné cvičenia Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1.a2. 
roč.SPŠ, Neufert, Neft-
Dobrý projekt správna 
stavba: Jaga group 
Bratislava 2004, Veľka 
škola kreslenia:Barber 
Barrington 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika, 
interaktívna 
tabuľa 

Kresliace pomôcky 
(rysovacie papiere, 
ceruzky, 
pastel,techn. perá  
PZ:Spôsoby 
priestorového 
premietania 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy,  
 
 

 
 

Stratégia vyu čovania     1.ro č.    Architektúra a interiérový dizajn 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Úvodné cviky ceruzou a perom Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Delenie geometrických obrazcov Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 
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Učebné zdroje 
Na podporu s aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovne zdroje: 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod do predmetu Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1. a 2. roč. 
SPŠ stavebných 
Mikuláš, Oláh, Mikulášová 
– Kreslenie stavebných 
konštrukcií 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa, 
interaktívna 
tabuľa 
  

Kresliace pomôcky 
(papiere, 
ceruzky,perá) 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy 
 

Úvodné cviky ceruzou 
a perom 

Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1. a 2. roč. 
SPŠ stavebných 
Mikuláš, Oláh, Mikulášová 
– Kreslenie stavebných 
konštrukcií 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa, 
Videotechnika , 
interaktívna 
tabuľa 

Kresliace pomôcky 
(papiere, ceruzky, 
technické perá) 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy,  
 

Písmo Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1. a 2. roč. 
SPŠ stavebných 
Mikuláš, Oláh, Mikulášová 
– Kreslenie stavebných 
konštrukcií,  STN 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
Videotechnika, 
interaktívna 
tabuľa 

Kresliace pomôcky 
( papiere – 
rysovací a mm, 
ceruzky, technické 
perá)  
 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy 
 
 

Delenie 
geometrických 
obrazcov 

Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1. a 2. roč. 
SPŠ stavebných 
Mikuláš, Oláh, Mikulášová 
– Kreslenie stavebných 
konštrukcií 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa, 
 interaktívna 
tabuľa 

Kresliace pomôcky  
(papiere – 
rysovací, ceruzky, 
technické perá ) 
PZ:Delenie štvorca 
pomocou 
uhlopriečok 
 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy, 
pracovný zošit 
PZ1 
 
 

Priestorové 
zobrazenia 

Cibulka V. – Odborné 
kreslenie pre 1. a 2. roč. 
SPŠ stavebných 
Robert W.Gill – 
Perspektive from basic to 
creative, London 2006, 
Alison Coelová: 
Perspektíva 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika, 
interaktívna 
tabuľa 

Kresliace pomôcky 
(rysovacie papiere, 
ceruzky, technické 
perá ) 
PZ:Perspektívne 
zobrazovanie 
PZ:Kocka v 
priečelnej polohe 
PZ:Kocka v 
nárožnej polohe 
 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy, 
pracovný zošit 
PZ2,PZ3,PZ4 
 

 
 

 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Priestorové zobrazovanie 
 
 
 
 

Informačnoreceptívna-  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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ROČNÍK: PRVÝ 
Rozpis učiva predmetu:  Odborné kreslenie  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
1.Úvod do predmetu  
 
 

   2      

 
-Účel a obsah predmetu 
 
-Kresliace pomôcky, 
ošetrovanie pomôcok 
 
 

 
 1.-2. 
 
 

 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenie 
Ročník : prvý - štvrtý 

 
Poznať zásady 
kresliacich techník, 
kresliacich pomôcok a ich 
ošetrovanie 

 
Poznal zásady 
kresliacich techník, 
kresliacich pomôcok a ich 
používanie 

 
Praktické 
hodnotenie 

 
Grafické 
zadanie 

2.Úvodné cviky ceruzou 
a perom 
 

   4      

 
-Nácvik priamok 
a spájanie daných bodov 
-Nácvik lomených čiar, 
kriviek 

 
 3.-4. 
 
 5.-6. 
 

 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenie 
Ročník : prvý 

 
Získať základnú zručnosť 
v grafickom vyjadrovaní 

 
Získal základnú zručnosť 
v grafickom vyjadrovaní  

 
Praktické 
hodnotenie, 
individuálne 

 
Grafické 
zadanie 

3. Písmo  
 

   6      

 
-Vývoj písma, 
názvoslovie 
-Zvislý grotesk  ABC 
-Zvislý grotesk  abc 
-Rozpaľovanie písma 

 
 7.-8. 
 9.-10. 
11.-12. 
13.-14. 

 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenie 
Ročník : prvý - štvrtý 

 
Získať zmysel pre 
proporcie, zručnosť pri 
písaní technickým 
písmom 

 
Získal zmysel pre 
proporcie, zručnosť pri 
písaní technickým 
písmom 

 
Praktické 
hodnotenie, 
individuálne 

 
Grafické 
zadanie 

 
-Delenie  strany a plochy 
štvorca , ostatných  
geometr. obrazcov  
-Kompozičné kategórie a 
zložky 

 
15.-16. 
 
 
17.-18. 

 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenie 
Ročník : prvý – štvrtý 
Matematika 
Ročník : prvý 
ENV 

 
Získať zmysel pre 
proporcie, zručnosť 
v grafickom vyjadrení 
plošných útvarov 

 
Získal zmysel pre 
proporcie, zručnosť 
v grafickom vyjadrení 
plošných útvarov 

 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Praktické 
hodnotenie, 
individuálne 

 
Ústne 
odpovede 
Grafické 
zadanie 
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5. Grafické a  štetcové 
techniky 
 

   4      

 
-Grafické spracovanie 
plochy 
-Farebné techniky-suchý 
pastel, akvarel, rôzné 
techniky 

 
19.-20. 
 
21.-22. 

 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenie 
Ročník : prvý 
Architektúra  
Ročník : tretí 

 
Oboznámiť sa so 
spôsobmi vyjadrovania 
v oblasti umeleckej – 
maliarskej a grafickej 
tvorby 
 

 
Oboznámil sa 
s maliarskou a grafickou 
tvorbou 

 
Praktické 
hodnotenie, 
individuálne 

 
Grafické 
zadanie 
 
 
 

6. Priestorové 
zobrazovanie 
 

   22 
 

     

 
-Perspektívne 
zobrazovanie-
názvoslovie 
-Kocka v priečelnej 
polohe 
-Kocka v nárožnej polohe 
-Perspektívne   
zobrazovanie do 
pomocných kociek 
-Kocka vo všeobecnej 
polohe 
-Konštruovaná 
perspektíva /trieda, 
kuchyňa/ 
-Preverenie vedomosti 

 
23.-24. 
 
25.-26. 
27.-28. 
29.-34. 
 
 
35.-36. 
 
37.-42. 
 
43.-44. 

 
Deskriptívna geometria 
Ročník : prvý – druhý 
Pozemné staviteľstvo 
Ročník : prvý – štvrtý 
Matematika-1.roč. 

 
Nadobudnúť priestorovú 
predstavivosť, 
postupovať premyslene, 
konštruovať a dosiahnuť, 
požadovaný cieľ 

 
Nadobudol priestorovú 
predstavivosť, zručnosť 
a samostatnosť v riešení 
úloh 

 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
Praktické 
hodnotenie, 
individuálne 

 
Ústne 
odpovede 
Individuálna 
písomná práca 
Grafické 
zadanie 
Prípadova 
štúdia 

7.Osvet ľovanie     4      

-Technické osvetlenie 
- Vlastný a vrhnutý tieň 

45.-46. 
47.-48. 

Deskriptívna geometria – 
1.roč. 

Určiť a konštruovať 
vlastné a vrhnuté tiene 
telies na zvýraznenie 
priestorovosti obrazu. 
Oboznámiť sa s rôznymi 
druhmi osvetlenia. 

Naučil sa určovať 
a konštruovať tiene 
telies. Oboznámil sa 
s rôznymi druhmi 
osvetlenia. 

Praktické 
hodnotenie, 
individuálne 
Písomné 
skúšanie 

Grafické 
zadanie 
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8.Kreslenie pod ľa 
modelu 

   2      

-Kreslenie podľa 
vybraného modelu 

49.-50. Architektúra 
Ročník : tretí 

Rozvíjať a rozširovať 
pozorovacie schopnosti 
so zameraním na 
štruktúru a farbu 
povrchov, dbať na 
kompozičnú stavbu 
obrazu. 

Nadobudol pozorovacie 
schopnosti a precvičil si 
základy kompozície 

Praktické 
hodnotenie, 
individuálne 

Grafické 
zadanie 

9.Súborné cvi čenia    12      

-Perspektívne 
zobrazovacie metódy ( 
šikmé premietanie, 
vojenská perspektíva, 
izometria) 
-Štúdia postavy - 
typológia 
-Kompletizácia výkresov, 
záverečné vyhodnotenie 

51.-56. 
 
 
 
57.-60. 
61.-64. 
 
65.-66. 

Architektúra 
Ročník : tretí 

Oboznámiť sa so 
základnými proporciami 
a tvarmi postavy, 
štafážnymi prvkami. 

Oboznámil sa so 
základnými 
zobrazovacími metódami, 
proporciami postavy 
a štafážnymi prvkami 

Praktické 
hodnotenie, 
individuálne 

Grafické 
zadanie 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov.Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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ROČNÍK: PRVÝ   3650- M   ARCHITEKTÚRA A INTERIÉROVÝ DIZAJN 

Rozpis učiva predmetu:  Odborné kreslenie  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku Témy 

Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
1.Úvod do predmetu  
 
 

   2      

 
-Účel a obsah predmetu 
 
-Kresliace pomôcky, 
ošetrovanie pomôcok 
 
 

 
 1.-2. 
 
 

 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenie 
Ročník : prvý - štvrtý 

 
Poznať zásady 
kresliacich techník, 
kresliacich pomôcok a ich 
ošetrovanie 

 
Poznal zásady 
kresliacich techník, 
kresliacich pomôcok a ich 
používanie 

 
Praktické 
hodnotenie 

 
Grafické 
zadanie 

2.Úvodné cviky ceruzou 
a perom 
 

   6      

 
-Nácvik priamok 
a spájanie daných bodov 
-Nácvik lomených čiar, 
kriviek 
-Nácvik štruktúra plôch 

 
 3.-4. 
 
 5.-6. 
 
 7.-8. 

 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenie 
Ročník : prvý 

 
Získať základnú zručnosť 
v grafickom vyjadrovaní 

 
Získal základnú zručnosť 
v grafickom vyjadrovaní  

 
Praktické 
hodnotenie, 
individuálne 

 
Grafické 
zadanie 

3. Písmo  
 

   14      

 
-Vývoj písma, 
názvoslovie 
-Zvislý grotesk  ABC 
-Zvislý grotesk  abc 
-Rozpaľovanie písma 

 
  9.-10. 
 
11.-16. 
17.-18 
19.-24. 

 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenie 
Ročník : prvý - štvrtý 

 
Získať zmysel pre 
proporcie, zručnosť pri 
písaní technickým 
písmom 

 
Získal zmysel pre 
proporcie, zručnosť pri 
písaní technickým 
písmom 

 
Praktické 
hodnotenie, 
individuálne 

 
Grafické 
zadanie 

4. Delenie  
    geometrických 
    obrazcov  

    8  
ENV 
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-Delenie  strany a plochy 
štvorca , ostatných  
geometr. obrazcov  
-Kompozičné kategórie 
a zložky 
-Preverenie vedomosti 

25.-30. 
 
 
31. 
 
32. 

Pozemné staviteľstvo – 
cvičenie 
Ročník : prvý – štvrtý 
Matematika 
Ročník : prvý 

Získať zmysel pre 
proporcie, zručnosť 
v grafickom vyjadrení 
plošných útvarov 

Získal zmysel pre 
proporcie, zručnosť 
v grafickom vyjadrení 
plošných útvarov 

Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Praktické 
hodnotenie, 
individuálne 

Ústne 
odpovede 
Grafické 
zadanie 

5. Priestorové  
    zobrazovanie 
 

   34 
 

ENV     

 
-Perspektívne 
zobrazovanie-  
názvoslovie 
-Voľba stanoviska 
-Kocka v priečelnej 
polohe 
-Kocka v nárožnej polohe 
-Perspektívne   
zobrazovanie do 
pomocných kociek 
-Kocka vo všeobecnej 
polohe 
-Konštruovaná 
perspektíva /trieda, 
kuchyňa, izba/ 
 

 
33.-34. 
 
 
35.-36. 
37.-40. 
 
41.-48. 
49.-56. 
 
 
57.-58. 
 
59.-64 
 
 

 
Deskriptívna geometria 
Ročník : prvý – druhý 
Pozemné staviteľstvo 
Ročník : prvý – štvrtý 
Matematika-1.roč. 

 
Nadobudnúť priestorovú 
predstavivosť, 
postupovať premyslene, 
konštruovať a dosiahnuť, 
požadovaný cieľ 

 
Nadobudol priestorovú 
predstavivosť, zručnosť 
a samostatnosť v riešení 
úloh 

 
Ústne 
individuálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
Praktické 
hodnotenie, 
individuálne 

 
Ústne 
odpovede 
Individuálna 
písomná práca 
Grafické 
zadanie 
Prípadová 
štúdia 

7.Kompletizácia  
   výkresov, závere čné  
   vyhodnotenie  

   2      

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov. Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka 
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Charakteristika predmetu 
 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Pozemné staviteľstvo a Stavebný manažment“ ŠVP 36  
Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z výkonových štandardov študijného 
odboru staviteľstvo.  Jeho výučba je orientovaná do prvého až štvrtého ročníka štúdia.  
 
Odborný predmet staviteľstvo v oblasti 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje žiakom odborné 
vedomosti a zručnosti potrebné pri riešení a vyhotovovaní konštrukcií, a to: zvislé nosné konštrukcie vrátane 
otvorov, komínov, ventilačných prieduchov a priečok,  stropné konštrukcie a stužujúce prvky, podlahy, geológia 
a mechanika zemín, zemné práce a zakladanie, schodiská a rampy, previsnuté konštrukcie, zastrešenie budov, 
izolácie, typológia obytných a občianskych stavieb, technické zariadenie budov, klampiarske práce, pokrývačské 
práce, stolárske práce, zámočnícke práce, vybrané dokončovacie práce, strojové vybavenie budov, údržba 
a rekonštrukcia budov, spriemyselnenie stavebníctva, údržba a oprava montovaných stavieb, priemyselné stavby, 
poľnohospodárske stavby, územné plánovanie, vzťah stavebníctva k životnému prostrediu, progresívne 
technológie a konštrukčné riešenia v stavebníctve, príprava na maturitné skúšky 
 
Súčasťou predmetu sú cvičenia, na ktorých sa najprv preberá teória zobrazovania stavebných objektov 
a konštrukcií, na ňu nadväzuje výkresová časť, ročníkový projekt. 
 

Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného vertikálneho a horizontálneho rozširovania. 
Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, 
a preto sa s nimi vyučujúci zaoberať v príslušných súvislostiach. 

 Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť 
učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti staviteľstva.  

Odborný predmet je medzi predmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetmi - matematika, fyzika, 
ekológia  a odbornými vyučovacími predmetmi – stavebné materiály, stavebné konštrukcie, odborné kreslenie 
a deskriptívna geometria.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 
žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 
povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 
aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného 
rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s odbornou 

Názov predmetu Pozemné stavite ľstvo 
Časový rozsah výu čby  1.roč.:6 hodín týždenne, spolu 198 vyučovacích 

hodín, z toho 2 hodiny cvičení, spolu 66 hodín 
cvičení 
2.roč.:4 hodín týždenne, spolu 132 vyučovacích 
hodín, z toho 2 hodiny cvičení, spolu 66 hodín 
cvičení 
3.roč.:4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích 
hodín 
4.roč.:4 hodiny týždenne, spolu 120 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 
Skupina študijných odborov  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,   3650 6 staviteľstvo 
Kód a  názov zamerania  01 – pozemné staviteľstvo 
Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 
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tematikou z oblasti stavebníctva, odborné exkurzie, výstavy, účasť žiakov na firemných dňoch spojených 
s odbornými prednáškami. 

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

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu staviteľstvo patria aj ukážky vybraných druhov 
stavebných prvkov a konštrukcií, najnovších technológií a materiálov v stavebníctve. Mnohé technologické postupy 
realizácie stavieb a konštrukčných prvkov sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie 
počítačov, internetu a interaktívnej tabule tiež predstavuje možnosti simulácie experimentov.  

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

 

 Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu staviteľstvo v odbore 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia  je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o hlavných úlohách stavebníctva , oboznámiť sa s funkciou 
a druhmi stavebných konštrukcií a s  ich názvoslovím, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 
a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote. Žiaci získajú 
poznatky o vybraných stavebných prvkoch, konštrukciách , pojmoch a ich využití       v stavebnej praxi.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
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Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

1.ročník    

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Zvislé nosné konštrukcie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi tehličiek 

Otvory v stenách Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Komíny a ventilačné prieduchy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi tehličiek 

Stropné konštrukcie 
a stužujúce prvky 
 
 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi stropov 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

2.ročník    

Geológia a mechanika zemín Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s katalógovými listami 

Zemné práce a zakladanie 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou. Práca s 
modelmi 
 

Schodiská a rampy 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
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Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi 
a katalógovými listami 

Previsnuté konštrukcie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Zastrešenie budov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi striech 
a katalógovými listami 

Izolácie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s reálnymi vzorkami 
rôznych stavebných materiálov 

3.ročník    

Typológia obytných 
a občianskych stavieb 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi 
a katalógovými listami 

Technické zariadenie budov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Klampiarske práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Pokrývačské práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi 
a katalógovými listami 

Stolárske práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi 
a katalógovými listami 
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Zámočnícke práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi 
a katalógovými listami 

Vybrané dokončovacie práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Strojové vybavenie budov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi 
a katalógovými listami 

Údržba a rekonštrukcia budov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihov 
Práca s modelmi 
a katalógovými listami 

4.ročník   

Spriemyselnenie stavebníctva Informačnoreceptívna -  výklad 
Motivačná – motivačná 
prednáška 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi 
a katalógovými listami 
Práca s IKT 

Údržba a oprava montovaných 
stavieb 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s IKT 

Priemyselné stavby Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s IKT 

Poľnohospodárske stavby Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s IKT 

Územné plánovanie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
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Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s IKT 
 

Vzťah stavebníctva 
k životnému prostrediu 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s IKT 

Progresívne technológie 
a konštrukčné riešenia v 
stavebníctve 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s IKT 

Príprava na maturitné skúšky Reproduktívna – rozhovor 
Kontrolná – preverovanie 
vedomosti a zručnosti 
 

Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s IKT 

 

 
Učebné zdroje 
 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

1.ročník      
Úvod do predmetu Hájek V.:Pozemné 

staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy  

Internet 
CD  

Zvislé nosné 
konštrukcie 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Tehlový staveb. systém 
POROTHERM, PORFIX, 
YTONG, HEBEL a i. 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
Prezentácia 
PR:Murované stavby 
Prezentácia PR Zvislé 
nosné konštrukcie 
1.PZ Zvislé nosné 
konštrukcie 

Internet 
CD 

Otvory v stenách Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Tehlový staveb. systém 
POROTHERM, PORFIX, 
YTONG, HEBEL a i. 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 

Internet 
CD 
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Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Videotechnika Prezentácia 

Komíny 
a ventilačné 
prieduchy 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Firemný katalóg 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy  
Prezentácia 
2.PZ Komíny 
 

Internet 
CD 

Priečky Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Firemný katalóg 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
Prezentácia 
PR: Priečky 
 

Internet 
CD 

Stropné konštrukcie 
a stužujúce prvky 

Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Tehlový staveb. systém 
POROTHERM, PORFIX, 
YTONG, HEBEL a i. 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy  
Prezentácia PR 
Stropné konštrukcie 
a stužujúce prvky 
 
 

Internet 
CD 

Podlahy 
 

Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
Prezentácia 
PR: Podlahy 

Internet 
CD 

2.ročník      
Geológia Hájek a kol.: Pozemné Dataprojektor Projektová Internet 
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a mechanika zemín staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve, 
Pozemní stavitelstí 
v kresbách: J.Novotný a 
kolektív 

PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 
Videotechnika 

dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
 

CD 

Zemné práce a 
zakladanie 

Hájek a kol.: Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve, 
Pozemní stavitelstí 
v kresbách: J.Novotný a 
kolektív 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Schodiská a rampy Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Pozemní stavitelství II. 
pro 2.roč SPŠ stavebních: 
V. Cibulka, Pozemní 
stavitelstí v kresbách: 
J.Novotný a kolektív 
Schodište:M.Sedláčková 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
Prezentácia 
v powerpointe: 
Schodiská 

Internet 
CD 

Previsnuté 
konštrukcie 

Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Pozemní stavitelství II. 
pro 2.roč SPŠ stavebních: 
V. Cibulka, Pozemní 
stavitelstí v kresbách: 
J.Novotný a kolektív 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
 

Internet 
CD 

Zastrešenie budov Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Pozemní stavitelství II. 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely striech 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
PR:Zastrešenie budov 
 

Internet 
CD 
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pro 2.roč SPŠ stavebních: 
V. Cibulka, Pozemní 
stavitelstí v kresbách: 
J.Novotný a kolektív 
Atlas striech: E.Schunk 

Izolácie Hájek a kol.: Pozemné 
staviteľstvo III 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve, 
Pozemní stavitelství II. 
pro 2.roč SPŠ stavebních: 
V. Cibulka, Pozemní 
stavitelstí v kresbách: 
J.Novotný a kolektív 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
Reálne vzorky 
rôznych stavebných 
materiálov 
Prezentácia 
v powerpointe: 
Tepelné izolácie 

Internet 
CD 

3.ročník      
Typológia obytných 
a občianskych 
stavieb 

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
 Firemné prospekty 
a katalógové listy 
PR: Typológia budov 
 

Internet 
CD 

Technické 
zariadenie budov 

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely  
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Klampiarske práce Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
 Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Pokrývačské práce Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 

Internet 
CD 
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Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

 Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Stolárske práce Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Zámočnícke práce Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Vybrané 
dokončovacie 
práce 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Strojové vybavenie 
budov 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 
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Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Údržba 
a rekonštrukcia 
budov 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné s 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách taviteľstvo III 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

4.ročník      
Spriemyselnenie 
stavebníctva 

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo IV 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
 Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Údržba a oprava 
montovaných 
stavieb 

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Z.Sternová a kol.: Obnova 
bytových domov  

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely  
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Priemyselné stavby Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo IV 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
 Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Poľnohospodárske 
stavby 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo IV 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
 Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 
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Územné plánovanie Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo IV 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Vzťah stavebníctva 
k životnému 
prostrediu 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo IV 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Progresívne 
technológie 
a konštrukčné 
riešenia v 
stavebníctve 

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
O.Makýš.:Rekonštrukcie 
budov 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
PR:Energetický 
pasívne a slamené 
domy 
 
 

Internet 
CD 

Príprava na 
maturitné skúšky 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
 Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Atlas striech:E.Schunk, 
Inteligentný dom:M.Valeš, 
Schodiste:M.Sedláčková, 
Stavby ze slamy:Gernot 
Minke 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
Prezentácia 
v powerpointe: 
Schodiská, 
Tepelné izolácie 
Prezentácia 
v powerpointe: 
Schodiská a rampy, 
Tepelné 
izolácie,ZNK,Ploché 
strechy,Panelová 
výstavba,Bytové 
jadrá 

Internet 
CD 
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ROČNÍK: PRVÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:  Pozemné staviteľstvo 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 
 

Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu  12 ENV Žiak má: Žiak:   
Úlohy a rozdelenie stavebníctva. 
Účastníci výstavby. 

 
1-3 

Ekonomika – účastníci 
výstavby 
Ročník : štvrtý 

Charakterizovať hlavnú 
úlohu stavebníctva, 
zorientovať sa vo 
vzťahoch v investičnej 
výstavbe. 

Charakterizoval hl. úlohu 
stavebníctva. Vysvetlil 
vzťahy medzi účastníkmi 
výstavby. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Dokumentácia stavieb, stavebný 
zákon. 
 

4-5 Ekonomika – stupne 
dokumentácie stavieb 
Ročník : štvrtý 

Vymenovať stupne PD 
Popísať stavebný zákon 

Správne vymenoval 
stupne PD a popísal 
stavebný zákon 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo-
vaný didaktický 
test 

Konštrukčné systémy stavieb 6-8 Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Odborné kreslenie, 
stavebné materiály 
Ročník : prvý 

Rozlišovať 
a charakterizovať 
jednotlivé druhy KS 

Správne rozlíšil a popísal 
jednotlivé druhy KS 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Bezpečnosť práce na stavbe, 
tvorba a starostlivosť o ŽP,  

    
  9-10 

Prax 
Ročník : druhý, tretí 

Zvládnuť základné 
predpismi BOZP a ŽP 

Zvládol základné 
predpisy BOZP a ŽP 

Písomné 
skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

Základy typizácie, modulovej 
koordinácie a unifikácie rozmerov 
vo výstavbe 
Opakovanie tem. celku 

 
   11 
   12 

Poz.staviteľstvo - cvičenia 
 

Charakterizovať hlavnú 
úlohu typizácie                    
v stavebníctve 

Charakterizoval hl. úlohu 
typizácie v stavebníctve. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Zvislé nosné konštrukcie  37 ENV     
Funkcia a rozdelenie ZNK   13-15 Poz.staviteľstvo - cvičenia 

Ročník: 1.-4. 
Charakterizovať   funkciu 
a rozdelenie ZNK 

Charakterizoval  funkciu 
a rozdelenie ZNK  v 
stavebníctve. 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

ZNK – murované z tehál a 
tvaroviek 

  16-35 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Ekonomika - cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Popísať zásady 
murovania, a jednotlivé 
druhy väzieb 

Správne rozlíšil a popísal 
zásady murovania, 
jednotlivé druhy väzieb 
a murovacích systémov 

Písomné 
skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 

Didaktický test 
Ústne 
odpovede 

ZNK – kamenné murivo   36-39 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

Rozlišovať 
a charakterizovať 
jednotlivé druhy 
kamenného muriva 

Správne rozlíšil a popísal 
jednotlivé druhy 
kamenného muriva 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 
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ZNK – z monolit. betónu   40-42 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
 

Rozlišovať 
a charakterizovať 
jednotlivé druhy monolit. 
betónu 

Správne rozlíšil a popísal 
jednotlivé druhy monolit. 
betónu 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo-
vaný didaktický 
test 

ZNK – montované : panelové, 
skeletové, novodobé montované 
systémy 
 
Opakovanie tematického celku   

  43-47 
 
 
 
  48-49 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Rozlišovať 
a charakterizovať 
jednotlivé druhy 
montovaných systémov 
ZNK 

Správne rozlíšil a popísal 
jednotlivé druhy 
montovaných systémov 
ZNK 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Otvory v stenách  15      
Okenné a dverné otvory v stenách   50-56 Poz.staviteľstvo - cvičenia 

Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
 

Definovať jednotlivé časti 
otvorov v stenách a ich 
funkciu 
Uviesť tepelnotechnické 
požiadavky na jednotlivé 
časti otvorov  

Správne definoval 
jednotlivé časti otvorov 
v stenách a ich funkciu 
Uviedol tepelnotechnické 
požiadavky na jednotlivé 
časti otvorov 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo- 
vaný didaktický 
test 

Preklady nad otvormi – keramické, 
oceľové, železobet., 
kombinované, novodobé 
 
Opakovanie tematického celku 

 57-63 
    
 
 
    64 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Definovať preklady nad 
otvormi v stenách a ich 
funkciu 
Uviesť tepelnotechnické 
požiadavky na preklady 

Správne definoval 
preklady  v stenách a ich 
funkciu 
Uviedol tepelnotechnické 
požiadavky preklady 

Písomné 
skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 

Didaktický test 
Ústne 
odpovede 

Komíny  11 ENV     
Funkcia komínov, názvoslovie, 
delenie 
Konštrukčné riešenia komínov, 
murovanie a BOZP 

  65-69 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Rozlišovať 
a charakterizovať 
jednotlivé druhy komínov 

Správne definoval  
jednotlivé časti komínov, 
druhy komínov  

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Montované komíny, nové 
technológie 

  70-72 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 

Rozlišovať 
a charakterizovať 
jednotlivé druhy 
montovaných komínov 
a nové technológie 

Správne definoval  
jednotlivé druhy 
montovaných komínov 
a nové technológie  

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Ventilačné prieduchy, vetranie 
prirodzené a nútené 

  73-74 
 

Staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 

Rozlišovať 
a charakterizovať 

Správne definoval  
jednotlivé druhy 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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Opakovanie tematického celku 

 
    75 

 jednotlivé druhy 
ventilačných prieduchov 
a spôsoby vetrania 

ventilačných prieduchov 
a spôsoby vetrania  

Priečky     11      
Funkcia, požiadavky, delenie 
priečok 

  76-77 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 

Charakterizovať funkciu, 
delenie priečok 
Uviesť tepelnotechnické 
požiadavky na priečky 

Správne charakterizoval   
funkciu, delenie priečok 
Uviedol tepelnotechnické 
požiadavky na priečky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Murované a montované priečky -
keramické, sklenené, 
sklobetónové, z novodobých 
materiálov 

  78-82 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 

Charakterizovať 
jednotlivé druhy 
murovaných 
a montovaných priečok 

Správne charakterizoval 
jednotlivé druhy 
murovaných 
a montovaných priečok 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Monolitické priečky 
 
 
Opakovanie tematického celku 
 

  83-85 
 
 
    86 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 

Charakterizovať 
jednotlivé druhy 
monolitických priečok 

Správne charakterizoval 
jednotlivé druhy 
monolitických priečok 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Stropné konštrukcie 
a stužujúce prvky 

   33 ENV     

Funkcia, druhy stropov, prenos 
zaťaženia do ZNK, požiadavky na 
stropy, delenie stropov 

  87-94 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 

Charakterizovať funkciu, 
druhy, delenie stropov, 
prenos zaťaženia do ZNK 
Uviesť tepelnotechnické 
požiadavky na stropy 

Správne charakterizoval   
funkciu, druhy, delenie 
stropov, prenos 
zaťaženia do ZNK 
Uviedol tepelnotechnické 
požiadavky na stropy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Drevené, keramické, oceľové, 
plechové stropy 
 

  95-
108 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 

Definovať a rozlišovať  
jednotlivé druhy 
stropných konštrukcií 

Definoval a rozlíšil  
jednotlivé druhy 
stropných konštrukcií 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo-
vaný didaktický 
test  

Monolitické, montované, zdvíhané 
stropy 

109-
115 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 

Objasniť a vysvetliť  
jednotlivé druhy 
stropných konštrukcií 
a posúdiť vhodnosť 
návrhu vzhľadom na 
statické riešenie 

Objasnil a vysvetlil  
jednotlivé druhy 
stropných konštrukcií 
a posúdil vhodnosť 
návrhu vzhľadom na 
statické riešenie 

Ústne skúšanie 
a demonštrácia 
na 
priestorových 
modeloch 

Ústne 
odpovede 
a prezentácie 
na modeloch 

Stužujúce vence 116- Stavebné materiály Objasniť a vysvetliť   Objasnil a vysvetlil  Ústne skúšanie Ústne 
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Opakovanie učiva 

117 
 
118-
119 

Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 

funkciu žb vencov 
a posúdiť vhodnosť 
návrhu vzhľadom na 
statické riešenie 

funkciu žb. vencov 
a posúdil vhodnosť 
návrhu vzhľadom na 
statické riešenie 

a demonštrácia 
na 
priestorových 
modeloch 

odpovede 
a prezentácie 
na modeloch 

Podlahy     10 ENV     
Funkcia, požiadavky, skladba 
vrstiev a druhy podláh. 

120-
123 

Stavebné materiály 
Ročník: prvý 
Poz. staviteľstvo – cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Charakterizovať funkciu, 
základné vrstvy, 
rozdelenie podláh. Uviesť 
požiadavky na podlahy, 
vrátane zaťaženia. 

Charakterizoval funkciu, 
základné vrstvy, 
rozdelenie podláh. 
Uviedol požiadavky na 
podlahy a zaťaženia. 

Individuálne 
ústne skúšanie. 

Ústne 
odpovede 

Podlahy podľa druhu nášľapnej 
vrstvy – dlažby, mazaniny, 
povlaky. 

124-
126 

Stavebné materiály 
Ročník: prvý 
Poz. staviteľstvo – cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Definovať 
a charakterizovať druhy 
podláh podľa nášľapnej 
vrstvy 

Definoval 
a charakterizoval druhy 
podláh podľa nášľapnej 
vrstvy 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Drevené a novodobé podlahy. 
 
 
 
 
Opakovanie. 

127-
128 
   
 
 
 
   129 

Stavebné materiály 
Ročník: prvý 
Poz. staviteľstvo – cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
 

Definovať a rozlišovať 
drevené a novodobé 
druhy podláh 

Definoval a rozlišoval 
drevené a novodobé 
druhy podláh 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo-
vaný didaktický 
test 

Celoročné opakovanie učiva. 130-
132   
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ROČNÍK: PRVÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:  Pozemné staviteľstvo -    
                            cvičenie 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 
 
 

Názov tematického celku Témy Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zobrazovanie stavebných 
objektov a konštrukcií 

20 ENV Žiak má: Žiak:   

Projektová dokumentácia, druhy 
výkresov, požiadavky, typy 
a druhy čiar, označovanie 
materiálov 

1-8 Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Ekonomika – stupne 
dokumentácie stavieb 
Ročník : štvrtý 

Charakterizovať hlavnú 
úlohu stavebníctva, 
zorientovať sa vo 
vzťahoch v investičnej 
výstavbe a dokumentácií 
stavieb 

Charakterizoval hl. úlohu 
stavebníctva. Vysvetlil 
vzťahy medzi účastníkmi 
výstavby a zorientoval sa 
v dokumentácií stavieb 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Zariaďovacie predmety, mierky, 
úprava výkresov, popisové pole, 
legendy, kótovanie 

9-20 Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 

Získať prehľad 
o zásadách kreslenia, 
orientácia v stavebných 
výkresoch v súlade s 
STN 

Získal prehľad 
o zásadách kreslenia, 
orientácii v stavebných 
výkresoch v súlade s 
STN 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Grafické 
zadanie 

Výkres č. 1 6      
Druhy čiar, grafické značenie 
materiálov,  kótovanie 

21-26 Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník : prvý 
Matematika: ročník prvý 
Fyzika: ročník prvý 

Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia.  Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 

Rozlíšil stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia.  Poznal 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznal  
zásady správneho 
kótovania. 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania  

Výkres č.2 8      
Väzby muriva, zakresľovanie 
komínov  

27-34 Poz.staviteľstvo  
Poz.staviteľstvo– cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník : prvý 

Správne zakresľovať 
zásady murovania 
a jednotlivé druhy väzieb 
muriva a komínov 

Správne zakreslil zásady 
murovania a jednotlivé 
druhy väzieb muriva a 
komínov 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkres č.3 8      
Zakresľovanie okenných 
a dverných otvorov v pôdoryse a v 
reze 

35-42 Poz.staviteľstvo  
Poz.staviteľstvo– cvičenia 
Ročník: 1.-4. 

Správne zakresľovať 
okenné a dverné otvory 
v pôdoryse a v reze 

Správne zakreslil okenné 
a dverné otvory 
v pôdoryse a v reze 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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Odborné kreslenie 
Ročník : prvý 

výstupu 

Výkres č. 4 14      
Pôdorys 1.NP jednoduchého 
rodinného domu v M 1:50 

  43-56 Poz.staviteľstvo  
Poz.staviteľstvo– cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník : prvý 
 

Správne zakresľovať 
okenné a dverné otvory 
v pôdoryse, kótovanie 
pôdorysu , zakresľovanie 
legendy miestností a 
materiálov 

Správne zakreslil okenné 
a dverné otvory 
v pôdoryse, okótoval 
pôdorys , zakreslil 
legendy miestností a 
materiálov 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkres č. 5 8      
Detaily stropných konštrukcií 57-64 Poz.staviteľstvo  

Poz.staviteľstvo– cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

Správne zakresľovať 
detaily stropných 
konštrukcií 

Správne zakreslil detaily 
stropných konštrukcií 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Klauzúrna práca 2 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Betónové konštrukcie 

Objasniť a overiť získané 
vedomosti z celoročného 
učiva 

Objasnil a overil získané 
vedomosti z celoročného 
učiva 

Grafický výstup Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 
 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností 
žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou 
didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak 
bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou 
súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:  Pozemné staviteľstvo 2 hod. týždenne, spolu 66 vyuč. hodín   
 

Názov tematického celku, 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
Geológia a  mechanika 
zemín 

3 ENV  .   

Historická geológia. Petrografia. 
Tektonická  geológia. 

1. Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník : 2 - 4 

Charakterizovať vývoj 
zeme,  pôdu a jej 
poruchy 

Charakterizoval vývoj 
zeme pôdu a jej 
poruchy 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti 
zemín. Klasifikácia 
a zatrieďovanie zemín. 
Opakovanie. 

2.-3. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Charakterizovať   
mechanicko-fyzikálne 
vlastnosti zemín 
a triedy ťažiteľnosti. 

Charakterizovať   
mechanicko-fyzikálne 
vlastnosti zemín 
a triedy ťažiteľnosti. 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný 
didaktický test 

Zemné práce a 
zakladanie 

18 ENV     

Prieskum staveniska. Vytýčenie 
stavby. 

4.-5. Stavebné konštrukcie 
Ročník : 3. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Prax 
Ročník : 2. 

Definovať vhodnosť 
základovej pôdy pre 
stavbu. Naučiť sa 
vytýčiť stavbu. 

Definoval vhodnosť 
základovej pôdy pre 
stavbu. Naučil sa 
vytyčovať stavbu. 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Zemné práce – prípravné , 
hlavné a dokončovacie . 

6.-8. Poz.staviteľstvo- 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
Ekonomika-cvičenia 
Ročník : 3.-4. 

Definovať vhodnosť 
výkopu z hľadiska 
súdržnosti zeminy, 
dôležitosť 
zabezpečenia stability 
stien výkopov. 

Definoval vhodnosť 
výkopu z hľadiska 
súdržnosti zeminy, 
dôležitosť 
zabezpečenia stability 
stien výkopov. 

Ústne 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný 
didaktický test 

Funkcia, požiadavky a druhy 
základov. 

9.-10. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
Ekonomika-cvičenia 

Definovať druhy 
základov z hľadiska 
spôsobu prenášania 
zaťaženia zo stavby do 
základovej pôdy 

Definoval druhy 
základov z hľadiska 
spôsobu prenášania 
zaťaženia zo stavby do 
základovej pôdy 

Individuálne 
ústne ne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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Ročník : 3.-4. 
Plošné základy – pätky, pásy, 
rošty a dosky 

11.-15. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
Ekonomika-cvičenia 
Ročník : 3.-4. 

Správne definovať 
zásady navrhovania 
jednotlivých druhov 
plošných základov. 

Správne definoval 
zásady navrhovania 
jednotlivých druhov 
plošných základov. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 
Písomné 
skúšanie. 

Ústne 
odpovede. 
Didaktický 
test. 

Hlbinné základy – pilóty, 
šachtové piliere, studne 
a kesóny. 

16.-19. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník:2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

 Správne definovať 
zásady navrhovania 
jednotlivých druhov 
hlbinných základov. 

Správne definoval 
zásady navrhovania 
jednotlivých druhov 
hlbinných základov. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne.  

 Ústne 
odpovede 

Bezpečnosť pri zemných 
prácach. 
Opakovanie. 

20.-21. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Prax 
Ročník: 2. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Oboznámiť sa 
s dôležitosťou 
bezpečnosti pri 
zemných prácach. 

Oboznámiť sa 
s dôležitosťou 
bezpečnosti pri 
zemných prácach. 

Ústne 
frontálne 
skúšanie. 
Písomné 
skúšanie. 

Ústne 
odpovede 
Didaktický test 
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Schodiská a rampy  18      

Funkcia, názvoslovie, 
rozdelenie schodísk, 
požiadavky. 

22.-23. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Definovať funkciu 
schodísk a posúdiť 
vhodnosť výberu 
schodiska  

Definoval funkciu 
schodísk a posúdil 
vhodnosť výberu 
schodiska 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede 

Terminológia schodiskového 
priestoru, schodiskového 
ramena a stupňov 

24.-25. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Oboznámiť sa so 
základnou 
terminológiou. 

Oboznámil sa so 
základnou 
terminológiou. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede 

Konštrukčné zásady pre 
navrhovanie schodísk. Výpočet 
schodiska. 

26.-30. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Oboznámiť sa so 
základnými  
konštrukčnými 
zásadami navrhovania 
schodísk 

Oboznámiť sa so 
základnými  
konštrukčnými 
zásadami navrhovania 
schodísk 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 
Písomné 
skúšanie. 

Ústne 
odpovede. 
Didaktický 
test. 

Rozdelenie schodísk z hľadiska 
konštrukčného. Schodiská 
s plne podopieranými stupňami 
– doskové schodiská. 

31.-33. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Definovať schodiská 
s plne podopieranými 
stupňami, oboznámiť 
sa s druhmi doskového 
schodiska. 

Definoval schodiská 
s plne podopieranými 
stupňami, oboznámil sa 
s druhmi doskového 
schodiska. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 
 

Ústne 
odpovede 

Schodiská s obojstranne 
podopieranými stupňami – 
vretenové, pilierové, 
schodnicové. 

34.-35. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Definovať schodiská 
s obojstranne 
podopieranými 
stupňami a rozlíšiť ich. 

Definoval schodiská 
s obojstranne 
podopieranými 
stupňami a rozlíšil ich. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 
 

Ústne 
odpovede 

Schodiská s jednostranne 
podopieranými stupňami – 
visuté. 

Zavesené schodiská. 

36.-37. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Matematika 
Ročník: 2. 
Fyzika 
Ročník: 1. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Definovať schodiská 
s jednostranne 
podopieranými 
stupňami a zavesené 
schodiská. 

Definoval schodiská 
s jednostranne 
podopieranými 
stupňami a zavesené 
schodiská. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 
 

Ústne 
odpovede 

Drevené schodiská, rampy. 
Vonkajšie schodiská. 

Opakovanie. 

38.-39. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Oboznámiť sa 
s navrhovaním 
dreveného schodiska 

Oboznámil sa 
s navrhovaním 
dreveného schodiska 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
Didaktický 
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Fyzika – roč.:1. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

v interiéri a vonkajšieho 
schodiska. 

v interiéri a vonkajšieho 
schodiska. 

Písomné 
skúšanie. 

test. 

Previsnuté konštrukcie  6 ENV     
Balkóny, loggie, rímsy, markízy 40.-42. Stavebná mechanika 

Ročník: 1.-2. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Definovať druhy 
previsnutých 
konštrukcií, určiť rozdiel 
medzi nimi. 

Definoval druhy 
previsnutých 
konštrukcií, určil rozdiel 
medzi nimi. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Atiky, arkiere a ustupujúce 
podlažia. 
Opakovanie – exkurzia. 

43.-45. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Definovať druhy 
previsnutých 
konštrukcií, určiť rozdiel 
medzi nimi. 

Definoval druhy 
previsnutých 
konštrukcií, určil rozdiel 
medzi nimi. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Zastrešenie budov  15 ENV     

Funkcia, rozdelenie, 
požiadavky na zastrešenie 

46.-47. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Definovať základné 
funkcie a požiadavky 
zastrešenia, oboznámiť 
sa s druhmi striech. 

Definoval základné 
funkcie a požiadavky 
zastrešenia, oboznámil 
sa s druhmi striech. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Sklonité strechy – definícia, 
rozdelenie. Drevené krovy – 
tradičné a úsporné krovy. 
Exkurzia. 

48.-55. Poz.staviteľstvo- 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 
Deskript.geometria-
roč.:2. 

Charakterizovať 
sklonité strechy, 
poznať základné 
zásady navrhovania 
tradičných  
a úsporných  
drevených krovov. 

Charakterizoval 
sklonité strechy, poznal 
základné zásady 
navrhovania tradičných 
a úsporných drevených 
krovov. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie. 
Písomné  
skúšanie. 

Ústne 
odpovede. 
Didaktický 
test. 

Železobetónové a kovové 
konštrukcie zastrešenia. 

56.-57. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 

Charakterizovať 
základné druhy 
železobetónových 
a kovových strešných 
konštrukcií. 

Charakterizoval 
základné druhy 
železobetónových 
a kovových strešných 
konštrukcií. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Ploché strechy – definícia, 
rozdelenie. 
Jednoplášťové a dvojplášťové 
ploché strechy – príklady 
skladieb, detaily. 
Opakovanie. 

58.-60. Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Matematika, Fyzika-
roč.:2. 
Deskript. geometria –
roč.:2. 

Definovať a rozlišovať 
rozdiel medzi  
jednoplášťovou 
a dvojplášťovou 
plochou strechou. 

Definoval a rozlíšil  
rozdiel medzi  
jednoplášťovou 
a dvojplášťovou 
plochou strechou. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie. 
Písomné 
skúšanie. 

Ústne 
odpovede. 
Neštandardizo
vaný 
didaktický test. 
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Izolácie  6 ENV     

Funkcie, druhy izolácií. Izolácie 
proti vode a zemnej vlhkosti. 

61.-63. Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Definovať funkciu 
izolácií v objekte 
a navrhnúť skladbu 
izolácií v spodnej 
stavbe. 

Definoval funkciu 
izolácií v objekte 
a navrhol skladbu 
izolácií v spodnej 
stavbe. 

Ústne 
skúšanie 
a demonštráci
a na vzorkách. 

Ústne 
odpovede 
 

Izolácie tepelné, zvukové 
a proti otrasom. 
Opakovanie. 

64.-66. Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- 
cvičenia 
Ročník:2.-4. 
Fyzika 
Ročník : druhý 

Objasniť a vysvetliť  
jednotlivé druhy izolácií 
a posúdiť vhodnosť 
návrhu v objekte. 

Objasniť a vysvetliť  
jednotlivé druhy izolácií 
a posúdiť vhodnosť 
návrhu v objekte. 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný 
didaktický test 

 
 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov.Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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ROČNÍK: DRUHÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:  Pozemné staviteľstvo -   
                            cvičenie 

 
2 hod. týždenne,  spolu 66 vyuč. hodín     
                      

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Výkres č. 1  
Pôdorys 1. NP, M 1: 50 
KP, ceruzou, popis tušom 

10      

Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 10.hod. 

1.-10. Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
 

Správne zakresľovať 
okenné a dverové 
otvory v pôdoryse.  
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
legendy miestností  
a materiálov 

Správne zakreslil 
okenné    a dverové 
otvory v pôdoryse. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa 
grafického značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal  zásady 
správneho kótovania 
a zakresľovania 
legendy miestností      
a materiálov. 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania  

Výkres č.2 
Pôdorys 1. PP, M 1: 50 
KP, ceruzou, popis tušom 

8      

Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
1.PP 
Vynášanie ZNK a priečok 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 18.hod   

11.-18. Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo– 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 

Správne zakresľovať 
okenné a dverové 
otvory  
v pôdoryse. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia.  
Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakresľovať 
legendy miestností  

Správne zakreslil 
okenné    a dverové 
otvory v pôdoryse. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa 
grafického značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal  zásady 
správneho kótovania 
a zakresľovania 
legendy miestností       

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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a materiálov. a materiálov. 
Výkres č.3 
Základy, M 1: 50, KP, ceruzou, 
popis tušom 

8      

Pôdorys základov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy základov – zadanie                    
a vysvetlenie 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 26. hod. 

19.- 26. Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 

Správne zakresľovať 
pôdorys základov. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy základov. 

Správne zakreslil 
pôdorys základov. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznal 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznal 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
základov.  

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkres č. 4 
Výkopy, M 1: 50, KP, ceruzou, 
popis tušom 

6 ENV     

Pôdorys výkopov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy výkopov – zadanie                 
a vysvetlenie 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 32. hod. 

27.-32. Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo– 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 

Správne zakresľovať 
pôdorys výkopov. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy výkopov. 

Správne zakreslil 
pôdorys výkopov. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznal 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznal 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
výkopov. 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkres č. 5  
Zvislý rez objektom cez 
schodisko, 
M 1: 50, KP, ceruzou, popis 
tušom 

14  
ENV 

    

Zadanie a vysvetlenie rezu 
objektom 
Vypracovanie rezu objektom 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 46.hod. 

33.-46. Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 

Správne zakresľovať 
rez objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhnúť – vypočítať 
schodisko. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 

Správne zakreslil rez 
objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhol - vypočítal 
schodisko. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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Fyzika 
Ročník: prvý 

čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
 

čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
 

Výkres č. 6 
Krov sklonitej strechy, M 1: 50 
KP, ceruzou, popis tušom 

12 ENV     

Zadanie a vysvetlenie krovu 
Pôdorys strechy, priečny 
a pozdĺžny rez krovu 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 58. hod. 

47.-58. Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 

Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy krovu. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 

Správne zakreslil 
pôdorys a rezy krovu. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznal 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznal 
zásady správneho 
kótovania. 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkres č. 7  
Plochá strecha, M 1: 50 
KP, ceruzou, popis tušom 

6 ENV     

Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
plochej strechy 
Priečny a pozdĺžny rez plochej 
strechy 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 64.hod. 

59.-64. Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 

Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
 

Správne zakreslil 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Kompletizácia výkresov 
 

65.-66.      

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov. Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 



   

 552

ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu:  Pozemné staviteľstvo 4 hod. týždenne,  spolu 132 vyuč. hodín     

 
Názov tematického celku, 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
Typo lógia obytných a 
občianskych stavieb 

 
36 

ENV     

Základy typológie-priestorové 
a prevádzkové vzťahy. 

1.-3. Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3. 

Charakterizovať 
základné faktory 
ovplyvňujúce prev. 
a priestor. vzťahy 
v budove a základnú 
terminológiu 

Charakterizoval 
základné faktory 
ovplyvňujúce prev. 
a priestor. vzťahy 
v budove a základnú 
terminológiu 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Zásady navrhovania bytových 
a občianskych stavieb. 

4.-6. Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Definovať základné 
parametre typológie 

Definoval základné 
parametre typológie 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Koncepcia budov. Obytné 
stavby – druhy, technické 
požiadavky. 

 
7.-8. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Definovať obytné 
stavby a základné 
technické požiadavky 

Definoval obytné 
stavby a základné 
technické požiadavky 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Rodinné domy.  
9.-10. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Charakterizovať typy 
rod.domov, výhody, 
nevýhody 

Charakterizoval typy 
rod.domov, výhody, 
nevýhody 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Bytové domy.  
11.-12. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Charakterizovať typy 
byt.domov, výhody, 
nevýhody 

Charakterizoval typy 
byt.domov, výhody, 
nevýhody 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Funkcia bytu – prevádzkové 
väzby, variabilita bytu, vnútorné 
zariadenie, miestnosti bytu – 
minimálne rozmery. 

 
13.-16. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Oboznámiť sa so 
zásadami navrhovania 
miestnosti pri 
zachovaní minimálnych 
rozmerov 

Oboznámil sa so 
zásadami navrhovania 
miestnosti pri 
zachovaní minimálnych 
rozmerov 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Vplyv konštrukčného systému 
na dispozičné riešenie, 
osadenie budovy do terénu, 
orientácia na svetové strany. 

 
17.-18. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Oboznámiť sa 
s vplyvom KS na 
dispozičné riešenie 

Oboznámil sa 
s vplyvom KS na 
dispozičné riešenie 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Stavby občianskeho vybavenia 
–rozdelenie, členenie 
sídliskových útvarov. 

 
19.-20. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Definovať a rozdeliť na 
základné a vyššie 
stavby obč. vybavenia 

Definovala rozdelil na 
základné a vyššie 
stavby obč. vybavenia 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Stavby základného  Pozemné staviteľstvo Charakterizovať Charakterizoval Individuálne Ústne 
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občianskeho vyb. – Jasle, 
Materská škola, Základná 
škola. 

21.-26. – cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

dispozično -priestorové 
vzťahy 

dispozično -priestorové 
vzťahy 

ústne 
skúšanie 

odpovede 

Stavby vyššieho občianskeho 
vyb. – Administratívne budovy, 
Zdravotnícke stavby, Hotely, 
Divadlá, Kiná, Kultúrne domy. 

 
27.-32. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Charakterizovať 
dispozično -priestorové 
vzťahy 

Charakterizoval 
dispozično -priestorové 
vzťahy 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Požiarna bezpečnosť stavieb. 33.-34. Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 3.-4. 

Oboznámiť sa so 
základnými požiarnymi 
predpismi 

Oboznámil sa so 
základnými požiarnymi 
predpismi 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie - Písomná práca 35.-36. Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 3.-4. 

Zopakovať tematický 
celok Typológia PS 

Zopakoval tematický 
celok Typológia PS 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

Technické zariadenie 
budov 

 
20 

ENV  .   

Verejné siete. Kanalizácia – 
verejná, vnútorná – prípojka, 
materiál. 

 
37.-38. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 3 - 4 

Definovať funkciu TZB 
v PS 

Definoval funkciu TZB 
v PS 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Spoje, montáž, stavebné 
úpravy a skúška vnútornej 
kanalizácie. Príslušenstvo 
kanalizácie. 

 
39.-40. 

Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Definovať jednotlivé 
časti kanalizácie a 
príslušenstva 

Definoval jednotlivé 
časti kanalizácie a 
príslušenstva 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Vodovod – verejný, vnútorný. 
TÚV, požiarny vodovod. Skúšky 
vnútorného vodovodu, 
zariaďovacie predmety. 

 
41.-44. 

Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Definovať jednotlivé 
časti vodovodu 
a zariaďovacie 
predmety 

Definoval jednotlivé 
časti vodovodu 
a zariaďovacie 
predmety 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Plynovod. Vykurovanie. 
Ústredné vykurovanie – 
rozdelenie, časti ÚV. 

45.-48. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Definovať plynovod, 
ÚK. 

Definoval plynovod, 
ÚK. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Teplovodné ústredné 
vykurovanie, horúcovodné, 
parné ÚV. 

49.-50. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Charakterizovať rozdiel 
medzi jednotlivými 
druhmi ÚV. 

Charakterizoval rozdiel 
medzi jednotlivými 
druhmi ÚV. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
 
 
 

Kotly a vybavenie kotolní. 
Ústredná príprava TÚV. 
Diaľkové vykurovanie. 
  

51.-52. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Oboznámiť sa so 
základnými predpismi 
pri návrhu kotolní . 

Oboznámil sa so 
základnými predpismi 
pri návrhu kotolní . 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Ostatné druhy vykurovania. 
Inštalačné a bytové jadrá. 
Požiarna signalizácia. 
Elektrické rozvody. 

53.-54. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Definovať inštalačné 
a bytové jadrá, EPS 
v objektoch. 

Definoval inštalačné 
a bytové jadrá, EPS 
v objektoch. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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Opakovanie. Písomná práca 55.-56 Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať tematický 
celok TZB 

Zopakoval tematický 
celok TZB 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

Klampiarske práce  6 ENV     

Klampiarske práce na streche 
a na fasáde. Spájanie, 
pripevňovanie, materiál 
klampiarskych výrobkov. 

57.-60. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Prax 
Ročník : 2. 

Definovať klampiarske 
práce, materiál 
a rozlíšiť klampiarske 
práce na streche 
a priečelí. 

Definoval klampiarske 
práce, materiál 
a rozlíšil klampiarske 
práce na streche 
a priečelí. 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie-písomná práca. 
Exkurzia. 

61.-62. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Prax 
Ročník : 2. 

Zopakovať tematický 
celok Klampiarske 
práce. 

Zopakoval tematický 
celok Klampiarske 
práce. 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

Pokrýva čské práce  10 ENV     
Požiadavky, rozdelenie krytín. 
Ťažké krytiny – pálená , 
betónová. Ľahké krytiny – 
plastová, plechová, 
bituménova. 

63.-68. Poz.staviteľstvo- 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
 

Charakterizovať 
vhodnosť použitia 
krytiny podľa typu 
strechy a architektúry 
budovy. 

Charakterizoval 
vhodnosť použitia 
krytiny podľa typu 
strechy a architektúry 
budovy. 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Bezpečnosť práce pri 
pokrývačských prácach. 
Opakovanie-písomná práca. 
Exkurzia. 

69.-70. Poz.staviteľstvo- 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Oboznámiť sa so 
základnými 
bezpečnostnými 
predpismi pri prácach 
vo výške. Opakovať  
tematický celok. 

Oboznámi sa so 
základnými 
bezpečnostnými 
predpismi pri prácach 
vo výške. Opakovať  
tematický celok 
 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

Odborná prednáška ( Bramac, 
Tondach....) 

71.-72. Poz.staviteľstvo- 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Oboznámiť sa 
s najnovšími 
produktami z praxe. 

Oboznámil sa 
s najnovšími 
produktami z praxe. 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Stolárske práce  10 ENV     
Drevené okná – funkcia , 
rozdelenie, výhody eurookien. 

73.-75. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

Charakterizovať 
funkciu drevených 
okien vzhľadom na 
tepelnotechnické, 
estetické a úžitkové 
vlastnosti DK 

Charakterizoval funkciu 
drevených okien 
vzhľadom na 
tepelnotechnické, 
estetické a úžitkové 
vlastnosti DK 

 Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Drevené dvere – funkcia, 
rozdelenie, výhody eurodverí. 

76.-77. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 

Charakterizovať 
funkciu drevených 
dverí vzhľadom na 

Charakterizovať 
funkciu drevených 
dverí vzhľadom na 

Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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 tepelnotechnické, 
estetické a úžitkové 
vlastnosti DK 

tepelnotechnické, 
estetické a úžitkové 
vlastnosti DK 

Zabudovaný nábytok, drevené 
obklady. 

78.-79. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Definovať funkciu 
zabudovaného nábytku 
a obkladov v byte. 

Definoval funkciu 
zabudovaného nábytku 
a obkladov v byte. 

Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie – písomná práca 79.-80. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zopakovať tematický 
celok Stolárske práce 

Zopakoval tematický 
celok Stolárske práce 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

Odborná prednáška ( Velux, 
Fakro...) 

81.-82. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Oboznámiť sa 
s najnovšími 
produktami z praxe 

Oboznámil sa 
s najnovšími 
produktami z praxe 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
 
 

Zámočnícke práce  6      
Materiál, druhy. Kovové okná, 
dvere, vráta, výklady, zasklené 
steny,svetlíky. 

83.-86. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Oboznámiť sa 
s problematikou ZK 
vzhľadom na trendy 
týchto konštrukcií 
s prerušeným tepelným 
mostom 

Oboznámil sa 
s problematikou ZK 
vzhľadom na trendy 
týchto konštrukcií 
s prerušeným tepelným 
mostom 
 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede. 
 

Opakovanie – písomná práca 87.-88. Poz.staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Zopakovať tematický 
celok Zámočnícke 
práce 

Zopakovať tematický 
celok Zámočnícke 
práce 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

Vybrané dokon čovacie 
práce 

8 ENV     

Maliarske a natieračske práce. 
Sklkenárske práce. Oplotenie. 

89.-90. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
Prax 
Ročník: 2. 
 

Definovať postup pri 
dokončovacích prácach 

Definoval postup pri 
dokončovacích prácach 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede 
 

Dodatočné zateplenie budov. 91.-92. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Oboznámiť sa s novými 
technológiami pri 
zatepľovaní budov 

Oboznámil sa s novými 
technológiami pri 
zatepľovaní budov 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede 
 

Opakovanie – písomná práca 93.-94. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať tematický 
celok Dokončovacie 
práce 

Zopakoval tematický 
celok Dokončovacie 
práce 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 
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Odborná prednáška ( Baumit ) 95.-96. Poz.staviteľstvo - 

cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Oboznámiť sa 
s najnovšími materiálmi 
v rámci dokončovacích 
prác 

Oboznámil sa 
s najnovšími materiálmi 
v rámci dokončovacích 
prác 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
 
 

Strojové vybavenie 
budov 

8      

Druhy výťahov, šachty, 
strojovne. Osobné výťahy. 

97.-100. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Oboznámiť sa s druhmi 
výťahov a ich 
príslušenstvom 

Oboznámil sa s druhmi 
výťahov a ich 
príslušenstvom 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede. 
 

Nákladné výťahy, vetranie 
a klimatizácia. 

100.-102. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Oboznámiť sa s druhmi 
ostatných strojových 
zariadení 

Oboznámil sa s druhmi 
ostatných strojových 
zariadení 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede 
 
 

Opakovanie – písomná práca. 103.-104. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať tematický 
celok Strojové 
vybavenie budov 

Zopakoval tematický 
celok Strojové 
vybavenie budov 

Písomné 
skúšanie. 

Neštandardizo
vaný test 

Údržba a  rekonštrukcia 
budov 

 
28 

 
ENV 
 

    

Základné pojmy, poruchy 
stavieb, zabezpečenie budov 

105.-108 Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Definovať základné 
pojmy pri 
rekonštrukciách 
a opravách budov. 

Definoval základné 
pojmy pri 
rekonštrukciách 
a opravách budov 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede 
 

Základy, zvislé konštrukcie, 
vodorovné konštrukcie, balkóny 
a loggie, schodisko. 

109.-118. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zdôvodniť príčiny 
porúch a ich 
odstránenie 

Zdôvodnil príčiny 
porúch a ich 
odstránenie 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede 
 

Strechy, krytiny, klampiarske 
konštrukcie. 

119.-124 Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zdôvodniť príčiny 
porúch a ich 
odstránenie 

Zdôvodnil príčiny 
porúch a ich 
odstránenie 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede 
 

Izolácie – odstraňovanie 
vlhkosti,sanácia omietok, 
náterov,obkladov. 

125.-130. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zdôvodniť príčiny 
porúch a ich 
odstránenie 

Zdôvodnil príčiny 
porúch a ich 
odstránenie 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede 
 

Opakovanie – písomná práca 131.-132. Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zopakovať tematický 
celok Údržba 
a rekonštrukcia budov 

Zopakoval tematický 
celok Údržba 
a rekonštrukcia budov 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ  

Rozpis učiva predmetu:  pozemné staviteľstvo 4 hod. týždenne,  spolu 120 vyuč. hodín     
 

Názov tematického celku, 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
Spriemyselnenie 

stavebníctva 
 

22 
ENV     

Úvod do predmetu, význam, 
výhody a nevýhody 
spriemyselnenia stavieb 

1.-4. Pozemné staviteľstvo  
Ročník : 1  
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Poznať význam 
spriemyselnenia 
stavebníctva, výhody 
a nevýhody. 

Poznal význam 
spriemyselnenia 
stavebníctva, výhody 
a nevýhody. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Vývoj a charakteristika 
konštrukčných systémov 

4.-6. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1. 
 Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3. 

Oboznámiť sa 
s vývojom 
konštrukčných 
systémov 

Oboznámil sa 
s vývojom 
konštrukčných 
systémov  

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 

Montované systémy 
pozemných stavieb - stenové 

 
7.-8. 

Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Definovať montované 
systémy panelové 

Definoval montované 
systémy panelové  

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Panelová sústava T-06B,T-08B, 
BA-NKS, P 1.14,P 1.15 

 
9.-12. 

Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Charakterizovať typy 
panelových sústav, 
výhody, nevýhody 

Charakterizoval typy 
panelových sústav, 
výhody, nevýhody 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 

Montované systémy 
pozemných stavieb - skeletové 

 
11.-12. 

Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Definovať montované 
systémy skeletové 

Definoval montované 
systémy skeletové 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 

Montované skeletové systémy 
MS-71, MS-RP,ZIPP-IN. 
Oceľový stĺpový systém 
BAUMS 

 
13.-16. 

Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 

Charakterizovať typy 
skeletových sústav, 
výhody, nevýhody 

Charakterizoval typy 
skeletových sústav, 
výhody, nevýhody 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
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Ročník : 2.-4. 
Montované systémy 
pozemných stavieb – 
kombinované. Spriemyselnený 
monolit.  

 
17.-18. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Oboznámiť sa 
so spriemyselneným 
monolitom. 

Oboznámil sa so 
spriemyselneným 
monolitom. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie. Písomná práca.  
21.-22. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Zopakovať tematický 
celok Spriemyselnenie 
stavebníctva 

Zopakoval tematický 
celok Spriemyselnenie 
stavebníctva 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

Údržba a oprava 
montovaných stavieb 

 
14 

ENV  .   

Opravy zvislých a vodorovných 
stykových škár 

 
23.-25. 

Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3 - 4 

Oboznámiť sa 
s alternatívami opráv 
stykových škár 
bytových domov. 

Oboznámil sa 
s alternatívami opráv 
stykových škár 
bytových domov. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Vnútorné opravy a úpravy 
bytov. Úpravy bytových jadier. 

 
26.-3O. 

Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3 – 4. 
 

Poznať spôsoby 
rekonštrukcie bytov vo 
vnútri. 

Poznal spôsoby 
rekonštrukcie bytov vo 
vnútri. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opravy plochých striech.  
31.-32. 

Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3 – 4. 
 

Poznať spôsoby 
rekonštrukcie plochých 
striech. 

Poznal spôsoby 
rekonštrukcie plochých 
striech. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 

Opakovanie. Písomná práca. 
Exkurzia. 

33.-36. Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3 - 4 
 

Zopakovať tematický 
celok Údržba a oprava 
montovaných stavieb 

Zopakoval tematický 
celok Údržba a oprava 
montovaných stavieb 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

Priemyselné stavby 10 ENV     

Členenie priemyslu, 
priemyselný urbanizmus, 
typológia 

37.-38. Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3 – 4. 
 

Charakterizovať 
členenie priemyslu 
a poznať základné 
typologické zásady 
navrhovania 
priemyselnych stavieb 

Charakterizovať 
členenie priemyslu 
a poznať základné 
typologické zásady 
navrhovania 
priemyselnych stavieb 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 
 
 

Priemyselné objekty 
jednopodlažné a viacpodlažné 

39.-40. Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3 – 4. 
 

Charakterizovať 
priemyselne objekty 
jedno a viacpodlažné 

Charakterizovať 
priemyselne objekty 
jedno a viacpodlažné 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Pracovné prostredie a sociálno-
hygienické zariadenia 

41.-42. Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3 – 4. 
 

Definovať pracovné 
prostredie a sociálno-
hygienické zariadenia 
priemyslu 

Definoval pracovné 
prostredie a sociálno-
hygienické zariadenia 
priemyslu. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Hygienické a požiarne predpisy 43.-44. Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3 - 4 
 

Poznať základné 
hygienické a požiarne 
predpisy 

Poznal základné 
hygienické a požiarne 
predpisy 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie. Písomná práca 45.-46. Konštrukčné cvičenia Zopakovať tematický Zopakoval tematický Písomné Neštandardizo
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Ročník : 3 – 4. 
 

celok Priemyselné 
stavby 

celok Priemyselné 
stavby 

skúšanie vaný test 

Poľnohospodárske 
stavby 

10 ENV     

Členenie a typológia 
poľnohospodárskych stavieb. 
Stavby pre živočišnú a rastlinnú 
výrobu. 

47.-51. Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3 - 
4Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Charakterizovať 
členenie 
poľnohospodárstva 
a poznať základné 
typologické zásady 
navrhovania 
poľnohospodárskych 
stavieb 

Charakterizoval 
členenie 
poľnohospodárstva 
a poznal základné 
typologické zásady 
navrhovania 
poľnohospodárskych 
stavieb 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 

Konštrukčné systémy 
poľnohospodárskych 
stavieb.Osobitné požiadavky na 
poľnohospodárske stavby. 

52.-54. Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3 - 
4Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Oboznámiť sa so 
zásadami navrhovania 
KS  
poľnohospodárskych 
stavieb 

Oboznámil sa so 
zásadami navrhovania 
KS  
poľnohospodárskych 
stavieb 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 

Opakovanie. Písomná práca. 55.-56. Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3 - 
4Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať tematický 
celok 
Poľnohospodárske  
stavby 

Zopakoval tematický 
celok 
Poľnohospodárske 
stavby 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

Územné plánovanie 
a životné prostredie 

10 ENV     

Význam a úlohy ÚP, 
územnoplánovacia 
dokumentácia. 

57.-58. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1. 
Ekonomika 
Ročník : 3 

Charakterizovať 
význam a úlohy UPD 

Charakterizoval 
význam a úlohy UPD 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Zásady územných riešení 
výrobných, obytných, 
rekreačných, dopravných 
a obslužných plôch.  

59.-60. Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3-4. 
 

Oboznámiť sa so 
zásadami územných 
riešení a s územným 
plánom mesta. 

Oboznámil sa so 
zásadami územných 
riešení a s územným 
plánom mesta. 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Oboznámenie s územným 
plánom mesta 

61.-62. Ekonomika 
Ročník : 3 

Oboznámiť sa s ÚP 
nášho mesta. 

Oboznámil sa s UP 
nášho mesta. 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Vzťah stavebníctva k životnému 
prostrediu 

63.-64. Ekológia 
Ročník : 1 

Nadobudnúť vzťah 
k životnému prostrediu 

Nadobudol vzťah 
k životnému prostrediu 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie. Písomná práca. 65.-66. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1. 
Ekonomika 

Zopakovať tematický 
celok Územné 
plánovanie 

Zopakoval tematický 
celok Územné 
plánovanie 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 
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Ročník : 3 
Progresívne technológie 
a konštruk čné riešenia v 
stavebníctve 

16 ENV     

Dodatočné vyhotovenie 
sklonitých striech bytových 
stavieb s využitím podkrovia. 

67.-68. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 3 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Poznať riešenia 
nadstavby bytových 
stavieb pre účely 
bývania. 

Poznal riešenia 
nadstavby bytových 
stavieb pre účely 
bývania. 

 Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

 Dodatočné zatepľovanie fasád 
obytných domov. 
Zimné záhrady. 

69.-72. Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Oboznámiť sa 
s kritériami pre 
zatepľovanie budov. 

Oboznámil sa 
s kritériami pre 
zatepľovanie budov. 

Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Energetický audit 
budov.Inteligentné budovy. 
Nízkoenergetické a pasívne 
domy. 

73.-80. Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Oboznámiť sa 
s kritériami 
nízkoenergetických 
a pasívnych domov 

Oboznámil sa 
s kritériami 
nízkoenergetických 
a pasívnych domov 

Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie – písomná práca 81.-82. Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3. -4. 
  

Zopakovať tematický 
celok Progresívne 
technológie v 
stavebníctve 

Zopakoval tematický 
celok Stolárske práce 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

Príprava na maturitné 
skúšky  

38      

Konštrukčné systémy, Zvislé 
nosné konštrukcie 

83.-84- Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať učivo – 
1.ročník 

Zopakoval učivo – 
1.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 

Otvory vo zvislých 
konštrukciách  
Komíny a ventilačné prieduchy 

87.-88. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať učivo – 
1.ročník 

Zopakoval učivo – 
1.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 

Priečky 
Stropné konštrukcie  
Podlahy 

89.-90. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.,2. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2. 

Zopakovať učivo – 
1.2.ročník 

Zopakoval učivo – 
1.2.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
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Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Opakovanie. Písomná práca. 91.-92. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.2. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať učivo – 
1.2.ročník 

Zopakoval učivo – 
1.2.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 
Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
Neštandardizo
vaný test 
 

Zakladanie stavieb 
Zemné práce 

93.-94. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 2. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať učivo – 
2.ročník 

Zopakoval učivo – 
2.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 

Schodiská 
Previsnuté a ustupujúce 
konštrukcie 

95.-96. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 2.. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať učivo – 
2.ročník 

Zopakoval učivo – 
2.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 

Strešné konštrukcie – sklonité 
a ploché strechy 

97.-98. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 2. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať učivo – 
2.ročník 

Zopakoval učivo – 
2.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 

Opakovanie. Písomná práca 99.-100. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 2 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať učivo – 
2.ročník 

Zopakoval učivo – 
2.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 
Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
Neštandardizo
vaný test 
 

Pokrývačské práce, 
Klampiarske práce 

101.-102 Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 3. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2. 
Konštrukčné cvičenia 

Zopakovať učivo – 
3.ročník 

Zopakoval učivo – 
3.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
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Ročník: 3.-4.  

Izolácie – tepelné, zvukové, 
hydroizolácie, Zatepľovanie 
stavieb 

103.-104. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 2. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať učivo – 
2.ročník 

Zopakoval učivo – 
2.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 

Opakovanie – písomná práca. 104.-105. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 2.-3. 
Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať učivo – 
2.,3.ročník 

Zopakoval učivo – 
2.,3.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 
Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
Neštandardizo
vaný test 
 

Typológia bytových stavieb 106.-107 Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 3. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
  

Zopakovať učivo – 
3.ročník 

Zopakoval učivo – 
3.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 

Technické zariadenie budov – 
vnútorný vodovod, vnútorná 
kanalizácia 

108.-109. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 3. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zopakovať učivo – 
3.ročník 

Zopakoval učivo – 
3.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 

Vykurovacie sústavy, Stolárske 
a zámočnícke práce. 

110.-111. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 3. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zopakovať učivo – 
3.ročník 

Zopakoval učivo – 
3.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 

Údržba a rekonštrukcia stavieb 112.-113 Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 3. 
 

Zopakovať učivo – 
3.ročník 

Zopakoval učivo – 
3.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 

Opakovanie – písomná práca. 
 

114.-120. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 3. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Zopakovať učivo – 
1.,2.3.ročník 

Zopakoval učivo – 
1.,2.,3.ročník 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 
Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
Neštandardizo
vaný test 
 



   

 563

  

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov. Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Názov predmetu Pozemné stavite ľstvo 
Časový rozsah výu čby  1.roč.:5 hodiny týždenne, spolu 165 vyučovacích 

hodín, z toho 2 hodiny cvičení, spolu 66 hodín 
cvičení 
2.roč.:3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích 
hodín, z toho 2 hodiny cvičení, spolu 66 hodín 
cvičení 
3.roč.:2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 
hodín  
4.roč.:1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 
Skupina študijných odborov  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,   3650 6 staviteľstvo 
Kód a  názov zamerania  10 – stavebný manažment 
Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Pozemné staviteľstvo a Stavebný manažment“ ŠVP 36  
Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z výkonových štandardov študijného 
odboru staviteľstvo. Jeho výučba je orientovaná do prvého až štvrtého ročníka štúdia.  
 
Odborný predmet staviteľstvo v oblasti 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje žiakom odborné 
vedomosti a zručnosti potrebné pri riešení a vyhotovovaní konštrukcií, a to: zvislé nosné konštrukcie vrátane 
otvorov, komínov, ventilačných prieduchov a priečok,  stropné konštrukcie a stužujúce prvky, podlahy, geológia 
a mechanika zemín, zemné práce a zakladanie, schodiská a rampy, previsnuté konštrukcie, zastrešenie budov, 
izolácie.  
 
Súčasťou predmetu sú cvičenia, na ktorých sa najprv preberá teória zobrazovania stavebných objektov 
a konštrukcií, na ňu nadväzuje výkresová časť. 
 

Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného vertikálneho a horizontálneho rozširovania. 
Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, 
a preto sa s nimi vyučujúci zaoberať v príslušných súvislostiach. 

 Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť 
učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti staviteľstva.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetmi - matematika, fyzika, 
ekológia  a odbornými vyučovacími predmetmi – stavebné materiály, stavebné konštrukcie, odborné kreslenie 
a deskriptívna geometria.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 
žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 
povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 
aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného 
rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s odbornou 
tematikou z oblasti stavebníctva, odborné exkurzie, výstavy, účasť žiakov na firemných dňoch spojených 
s odbornými prednáškami. 

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

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu staviteľstvo patria aj ukážky vybraných druhov 
stavebných prvkov a konštrukcií, najnovších technológií a materiálov v stavebníctve. Mnohé technologické postupy 
realizácie stavieb a konštrukčných prvkov sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov 
a internetu tiež predstavuje možnosti simulácie experimentov.  

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

 Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu staviteľstvo v odbore 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia  je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o hlavných úlohách stavebníctva , oboznámiť sa s funkciou 
a druhmi stavebných konštrukcií a s  ich názvoslovím, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 
a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote. Žiaci získajú 
poznatky o vybraných stavebných prvkoch, konštrukciách, pojmoch a ich využití       v stavebnej praxi.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

1.ročník    
Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Zvislé nosné konštrukcie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
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úloh 
 

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi tehličiek 

Otvory v stenách Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Komíny a ventilačné prieduchy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi tehličiek 

Stropné konštrukcie a stužujúce 
prvky 
 
 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi stropov 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

2.ročník   

Geológia a mechanika zemín Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s katalógovými listami 

Zemné práce a zakladanie 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi 

Schodiská a rampy 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi 
a katalógovými listami 

Zastrešenie budov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi striech 
a katalógovými listami 

3.ročník   

Typológia obytných a občianskych 
stavieb 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
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Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Klampiarske práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Plastové okná Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Stolárske práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 
 
 
 
 

Zámočnícke práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Vybrané dokončovacie práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Strojové vybavenie budov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Údržba a rekonštrukcia budov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihov 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

4.ročník   

Typológia obytných a občianskych 
stavieb 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Hydroizolácie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
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Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Tepelné a zvukové izolácie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Zatepľôvanie budov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 
 
 
 
 

Zakladanie stavieb Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Konštrukčné systémy budov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Zvislé nosné konštrukcie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Tradičné stropné konštrukcie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Novodobé stropné konštrukcie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Ploché strechy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Sklonité strechy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Komíny Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Klampiarske konštrukcie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Pokrývačské práce Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Stolárske práce Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Otvory vo zvislých konštrukciách Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Previsnuté a ustupujúce 
konštrukcie 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Schodiská Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Vybrané dokončovacie práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Podlahy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Údržba a rekonštrukcia budov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
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Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihov 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Vnútorný vodovod Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Vnútorná kanalizácia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

 
Učebné zdroje 
Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatú ra Didaktická 
technika 

Materálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

1.ročník      
Úvod do predmetu Hájek V.:Pozemné 

staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 
2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy  
 

Internet 
CD  

Zvislé nosné 
konštrukcie 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Tehlový staveb. systém 
POROTHERM, PORFIX, 
YTONG, HEBEL a i. 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 
2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 
B.Štumpa, O.Šefcu : 100 
osvědčených stavebních 
detailú zednictví, GRADA 
2011 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
Prezentáciev power-
pointe :  
-ZNK 
-Konštr. systémy 
- Murované stavby 
Pracovné zošity : 
-ZNK 

Internet 
CD 

Otvory v stenách Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 

Dataprojektor 
PC 

Projektová 
dokumentácia 

Internet 
CD 
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Tehlový staveb. systém 
POROTHERM, PORFIX, 
YTONG, HEBEL a i. 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 
2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 
B.Štumpa, O.Šefcu : 100 
osvědčených stavebních 
detailú zednictví, GRADA 
2011 

Tabuľa 
Videotechnika 

Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
Prezentáciev power-
pointe :  
-Otvory v staveb. 
konštrukciách 
 

Komíny a ventilačné 
prieduchy 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Firemný katalóg 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 
2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
Prezentáciev power-
pointe :  
-Komíny 
Pracovné zošity : 
-Komíny 

Internet 
CD 

Priečky Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Firemný katalóg 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 
2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 
B.Štumpa, O.Šefcu : 100 
osvědčených stavebních 
detailú zednictví, GRADA 
2011 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
Prezentáciev power-
pointe :  
- Priečky  
 

Internet 
CD 

Stropné konštrukcie 
a stužujúce prvky 

Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Tehlový staveb. systém 
POROTHERM, PORFIX, 
YTONG, HEBEL a i. 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
Prezentáciev power-
pointe :  
-Stropné konštruk. 
a stužujúce prvky 
 

Internet 
CD 
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Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 
2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Podlahy Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Tehlový staveb. systém 
POROTHERM, PORFIX, 
YTONG, HEBEL a i. 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 
2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
Prezentáciev power-
pointe :  
-Podlahy 
 

Internet 
CD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ročník     
     
Geológia 
a mechanika zemín 

Hájek a kol.: Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Zemné práce a 
zakladanie 

Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechni 
Interaktívna 
tabuľa  

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 
 

Internet 
CD 

Schodiská a rampy Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa  

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 
 

Internet 
CD 

Zastrešenie budov Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely striech 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 
 

Internet 
CD 

3.ročník      
Typológia obytných 
a občianskych 
stavieb 

 
Stavebný zákon 
 
J. Novotný, J. 
Michálek:Pozemní 
stavitelství v kresbách pro 

PC 
 
Dataprojektor 
 
Laserové 
ukazovátko 

STN 
 
Projektová 
dokumentácia 
 
Modely  

Internet 
 
CD 
 
USB 

Technické zariadenie 
budov 
Klampiarske práce 
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Pokrývačské práce 1. – 4. ročník SPŠ 
stavebných 
 
H. Nestle a kol.: Moderní 
stavitelství pro školu i praxi 
 
B. Budkeová, V. Klímek: 
Poradca stavebníka pri 
výstavbe RD 
 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

 
Tabuľa 
 
Videotechnika 
 
Interaktívna 
tabuľa  
+ interaktívne 
pero 

 
Firemné prospekty 
a katalógové listy 
 
Vzorové ročníkové 
projekty 

Stolárske práce 
Zámočnícke práce 
Vybrané 
dokončovacie práce 
Strojové vybavenie 
budov 
Údržba 
a rekonštrukcia 
budov 

4.ročník      
Typológia obytných 
a občianskych 
stavieb 

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
PC – učebňa 
USB 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 
Pracovný zošit 
– Typológia 
stavieb - 
prezentácia 

Hydroizolácie V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo I.,II 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
PC - učebňa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Klampiarske práce Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
PC - učebňa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Pokrývačské práce Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
PC - učebňa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Stolárske práce Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
PC - učebňa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Zakladanie stavieb Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 

Internet 
CD 
Pracovný zošit 
– Zakladanie 
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J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

PC – učebňa 
USB 

a katalógové listy 
 

stavieb - 
prezentácia 

Vybrané 
dokončovacie práce 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

Dataprojektor 
PC PC - učebňa 
Tabuľa 
Videotechnika 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Tepelné a zvukové 
izolácie 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
PC - učebňa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 

Údržba 
a rekonštrukcia 
budov 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
PC – učebňa 
USB 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
 

Internet 
CD 
 Údržba a 
rekonštrukcia 
stavieb - 
prezentácia 

Zatepľovanie budov Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa,  PC - 
učebňa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 

Konštrukčné systémy 
budov 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa,  PC – 
učebňa, USB 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 
Pracovný zošit 
– Konštrukčné 
systémy 
stavieb - 
prezentácia 

Zvislé nosné 
konštrukcie 

Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa 
PC - učebňa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 

Tradičné stropné 
konštrukcie 

Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 

Internet 
CD 
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Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa 
PC - učebňa 

prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Novodobé stropné 
konštrukcie 

Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa,  PC - 
učebňa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 

Ploché strechy Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 

Sklonité strechy Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Schunck a kol: Atlas striech 
– škmé strechy 
Jelínek: Tesařské 
konstrukce 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa , PC – 
učebňa, USB 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 
Pracovný zošit 
– Sklonité 
strechy - 
prezentácia 

Komíny Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa 
PC – učebňa 
USB 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 
Pracovný zošit 
– Komíny - 
prezentácia 

Otvory vo zvislých 
konštrukciach 

Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa 
PC – učebňa 
USB 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 
Otvory 
v stavebných 
konštrukciách - 
prezentácia 

Previsnuté 
a ustupujúce 
konštrukcie 

Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa , PC – 
učebňa, USB 
 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 
Pracovný zošit 
– Typológia 
stavieb - 
prezentácia 

Priečky Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC,  PC - 
učebňa 
Tabuľa 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 

Schodiská Hájek V.:Pozemné Dataprojektor Projektová Internet 
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staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa 
PC – učebňa 
USB 

dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

CD 
Navrhovanie 
schodísk – 
prezentácia 
Konštrukcie 
schodísk - 
prezentácia 

Podlahy Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa 
PC – učebňa 
USB 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 
Podlahy - 
prezentácia 

Vnútorný vodovod Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa 
PC - učebňa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 

Vnútorná kanalizácia Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika  
Interaktívna 
tabuľa 
PC - učebňa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové listy 
prezentácia 

Internet 
CD 
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ROČNÍK: PRVÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:  POZEMNÉ   STAVITE ĽSTVO 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 
 

Názov tematického celku, 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu 12 ENV Žiak má: Žiak:   
Úlohy a rozdelenie stavebníctva. 
Účastníci výstavby. 

 
1-2 

Ekonomika – účastníci 
výstavby 
Ročník : štvrtý 

Charakterizovať hlavnú 
úlohu stavebníctva, 
zorientovať sa vo vzťahoch 
v investičnej výstavbe. 

Charakterizoval hl. úlohu 
stavebníctva. Vysvetlil 
vzťahy medzi účastníkmi 
výstavby. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Dokumentácia stavieb, stavebný 
zákon. 
 

 
3-4 

Ekonomika – stupne 
dokumentácie stavieb 
Ročník : štvrtý 

Vymenovať stupne PD 
Popísať stavebný zákon 

Správne vymenoval stupne 
PD a popísal stavebný 
zákon 

Písomné skúšanie Neštandardizova-
ný didaktický test 

 
Konštrukčné systémy stavieb 

 
5-8 

Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Odborné kreslenie, stavebné 
materiály 
Ročník : prvý 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 
druhy KS 

Správne rozlíšil a popísal 
jednotlivé druhy KS 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

Bezpečnosť práce na stavbe, tvorba 
a starostlivosť o ŽP,  

 
9 

Prax 
Ročník : druhý, tretí 

Zvládnuť základné 
predpismi BOZP a ŽP 

Zvládol základné predpisy 
BOZP a ŽP 

Písomné skúšanie Skupinová 
písomná práca 

Základy typizácie, modulovej 
koordinácie a unifikácie rozmerov vo 
výstavbe 
Opakovanie tem. celku 

 
10-11 

12 

 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
 

Charakterizovať hlavnú 
úlohu typizácie                    
v stavebníctve 

Charakterizoval hl. úlohu 
typizácie v stavebníctve. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Zvislé nosné konštrukcie 26 ENV     
 
Funkcia a rozdelenie ZNK 

 
13-16 

Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 

Charakterizovať   funkciu 
a rozdelenie ZNK 

Charakterizoval  funkciu 
a rozdelenie ZNK  v 
stavebníctve. 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

 
ZNK – murované z tehál a tvaroviek, 
väzby tehál 

 
17-29 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Ekonomika - cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 
 

Popísať zásady murovania, 
a jednotlivé druhy väzieb 

Správne rozlíšil a popísal 
zásady murovania, 
jednotlivé druhy väzieb 
a murovacích systémov 

Písomné skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 

Didaktický test 
Ústne odpovede 

 
 

 
 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 

Správne rozlíšil a popísal 
jednotlivé druhy 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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ZNK – kamenné murivo 30-32 Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

druhy kamenného muriva kamenného muriva 

 
 
ZNK – z monolit. betónu 

 
 

33-34 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 
druhy monolit. betónu 

Správne rozlíšil a popísal 
jednotlivé druhy monolit. 
betónu 

Písomné skúšanie Neštandardizova-
ný didaktický test 

 
ZNK – montované : panelové, 
skeletové, novodobé montované 
systémy 
 
Opakovanie tematického celku   

 
35-37 

 
 
 

38 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 
druhy montovaných 
systémov ZNK 

Správne rozlíšil a popísal 
jednotlivé druhy 
montovaných systémov 
ZNK 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Otvory v stenách 10      

 
Okenné a dverné otvory v stenách 

 
39-45 

Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
 

Definovať jednotlivé časti 
otvorov v stenách a ich 
funciu 
Uviesť tepelnotechnické po-
žiadavky na jednotlivé časti 
otvorov  

Správne definoval 
jednotlivé časti otvorov 
v stenách a ich funciu 
Uviedol tepelnotechnické 
požiadavky na jednotlivé 
časti otvorov 

Písomné skúšanie Neštandardizova-
ný didaktický test 

 
Preklady nad otvormi – keramické, 
oceľové, železobet., kombinované, 
novodobé 

 
 

46-48 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
 

Definovať preklady nad 
otvormi v stenách a ich 
funciu 
Uviesť tepelnotechnické po-
žiadavky na preklady 

Správne definoval preklady  
v stenách a ich funciu 
Uviedol tepelnotechnické 
požiadavky preklady 

Písomné skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 

Didaktický test 
Ústne odpovede 

Komíny 10 ENV     

Funkcia komínov, názvoslovie, 
delenie 
Konštrukčné riešenia komínov, 
murovanie a BOZP 

49-54 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 
druhy komínov 

Správne definoval  
jednotlivé časti komínov, 
druhy komínov  

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

 
 
Montované komíny, nové technológie 

 
 

55-56 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 
druhy montovaných 

Správne definoval  
jednotlivé druhy 
montovaných komínov 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 
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Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 

komínov a nové technológie a nové technológie  

Ventillačné prieduchy, vetranie 
prirodzené a nútené 
 
Opakovanie tematického celku 

57 
 
 

58 

Staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 
druhy ventilačných 
prieduchov a spôsoby 
vetrania 
 

Správne definoval  
jednotlivé druhy 
ventilačných prieduchov 
a spôsoby vetrania  

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

Priečky 10      

 
 
Funkcia, požiadavky, delenie priečok 

 
 

59-61 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 

Charakterizovať funkciu, 
delenie priečok 
Uviesť tepelnotechnické 
požiadavky na priečky 

Spráne charakterizoval   
funkciu, delenie priečok 
Uviedol tepelnotechnické 
požiadavky na priečky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Murované a montované priečky-
keramické, sklenené, sklobetónové, 
z novodobých materiálov 

 
 

62-66 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 

Charakterizovať jednotlivé 
druhy murovaných 
a montovaných priečok 

Správne charakterizoval 
jednotlivé druhy 
murovaných a montovaných 
priečok 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Monolitické priečky 
 
 
Opakovanie tematického celku 
 

 
67 
 
 

68 
 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 
 

Charakterizovať jednotlivé 
druhy monolitických 
priečok 

Správne charakterizoval 
jednotlivé druhy 
monolitických priečok 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

Stropné konštrukcie 
a stužujúce prvky 

24 ENV     

Funkcia, druhy stropov, prenos 
zaťaženia do ZNK, požiadavky na 
stropy, delenie stropov 

69-72 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 

Charakterizovať funkciu, 
druhy, delenie stropov, 
prenos zaťaženia do ZNK 
Uviesť tepelnotechnické 
požiadavky na stropy 

Spráne charakterizoval   
funkciu, druhy, delenie 
stropv, prenos zaťaženia do 
ZNK 
Uviedol tepelnotechnické 
požiadavky na stropy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Drevené, keramické, oceľové, 
plechové stropy 
 

73-82 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 

Definovať a rozlišovať  
jednotlivé druhy stropných 
konštrukcií 

Definoval a rozlíišil  
jednotlivé druhy stropných 
konštrukcií 

Písomné skúšanie Neštandardizova-
ný didaktický test  
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Monolitické, montované  stropy 83-88 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 

Objasniť a vysvetliť  
jednotlivé druhy stropných 
konštrukcií a posúdiť 
vhodnosť návrhu vzhľadom 
na statické riešenie 

Objasnil a vysvetlil  
jednotlivé druhy stropných 
konštrukcií a posúdil 
vhodnosť návrhu vzhľadom 
na statické riešenie 

Ústne skúšanie 
a demonštrácia 
na priestorových 
modeloch 

Ústne odpovede 
a prezentácie na 
modeloch 

Stužujúce vence 
 
Opakovanie učiva 

88-91 
 

92 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 

Objasniť a vysvetliť   
funkciu žb vencov 
a posúdiť vhodnosť návrhu 
vzhľadom na statické 
riešenie 
 

Objasnil a vysvetlil  funkciu 
žb vencoví a posúdil 
vhodnosť návrhu vzhľadom 
na statické riešenie 

Ústne skúšanie 
a demonštrácia 
na priestorových 
modeloch 

Ústne odpovede 
a prezentácie na 
modeloch 

Podlahy 7 ENV     

 
Funkcia, požiadavky, skladba vrstiev 
a druhy podláh. 

93-94 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník : 2.-4. 
Betónové konštrukcie 

Charakterizovať funkciu, 
základné vrstvy, rozdelenie 
podláh. Uviesť požiadavky 
na podlahy, vrátane 
zaťaženia. 

Charakterizoval funkciu, 
základné vrstvy, rozdelenie 
podláh. Uviedol požiadavky 
na podlahy a zaťaženia. 

Individuálne 
ústne skúšanie. 

Ústne odpovede 

 
Podlahy podľa druhu nášľapnej 
vrstvy – dlažby, mazaniny, povlaky. 

95-96 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník : 2.-4. 
Betónové konštrukcie 

Definovať 
a charakterizovať druhy 
podláh podľa nášľapnej 
vrstvy 

Definoval a charakterizoval 
druhy podláh podľa 
nášľapnej vrstvy 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Drevené a novodobé podlahy. 
Opakovanie. 

97-98 
99 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník : 2.-4. 
Betónové konštrukcie 

Definovať a rozlišovať 
drevené a novodobé druhy 
podláh 

Definoval a rozlišoval 
drevené a novodobé druhy 
podláh 

Písomné skúšanie Neštandardizova
ný didaktický test 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom 
teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi 
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. 
Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.  
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ROČNÍK: PRVÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:  Pozemné staviteľstvo -   
                            cvičenie 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 
hodín 
 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zobrazovanie stavebných 
objektov a konštrukcií 

20 ENV Žiak má: Žiak:   

Projektová dokumentácia, 
druhy výkresov, požiadavky, 
typy a druhy čiar, označovanie 
materiálov 

1.-8. Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: prvý 
Ekonomika – stupne 
dokumentácie stavieb 
Ročník : 3.-4. 

Charakterizovať hlavnú 
úlohu stavebníctva, 
zorientovať sa vo 
vzťahoch v investičnej 
výstavbe a 
dokumentácií stavieb 

Charakterizoval hl. 
úlohu stavebníctva. 
Vysvetlil vzťahy medzi 
účastníkmi výstavby 
a zorientoval sa 
v dokumentácií stavieb 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Zariaďovacie predmety, mierky, 
úprava výkresov, popisové 
pole, legendy, kótovanie 

9.-20. Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 

Získať prehľad 
o zásadách kreslenia, 
orientácia v stavebných 
výkresoch v súlade s 
STN 

Získal prehľad 
o zásadách kreslenia, 
orientácii v stavebných 
výkresoch v súlade s 
STN 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Grafické 
zadanie 

Výkres č. 1 6      
Druhy čiar, grafické značenie 
materiálov,  kótovanie 

21.-26. Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník : prvý 
Matematika: ročník prvý 
Fyzika: ročník prvý 

Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia.  Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať  
zásady správneho 
kótovania. 

Rozlíšil stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia.  Poznal 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznal  
zásady správneho 
kótovania. 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania  

Výkres č.2 8      

Väzby muriva, zakresľovanie 
komínov  

  27.-
34. 

Poz.staviteľstvo  
Poz.staviteľstvo– cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník : prvý 

Správne zakresľovať 
zásady murovania 
a jednotlivé druhy 
väzieb muriva a 
komínov 

Správne zakreslil 
zásady murovania 
a jednotlivé druhy 
väzieb muriva a 
komínov 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkres č.3 10      
Zakresľovanie okenných 
a dverných otvorov v pôdoryse 

35.-44. Poz.staviteľstvo  
Poz.staviteľstvo– cvičenia 

Správne zakresľovať 
okenné a dverné otvory 

Správne zakreslil 
okenné a dverné otvory 

Praktické 
hodnotenie 

Odovzdanie 
grafického 
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a v reze Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník : prvý 
 

v pôdoryse a v reze v pôdoryse a v reze grafického 
výstupu 

zadania 

Výkres č. 4 14      
Pôdorys 1.NP jednoduchého 
rodinného domu v M 1:50 

 45.-
58. 

Poz.staviteľstvo  
Poz.staviteľstvo– cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník : prvý 
 

Správne zakresľovať 
okenné a dverné otvory 
v pôdoryse, kótovanie 
pôdorysu , 
zakresľovanie legendy 
miestností a materiálov 

Správne zakreslil 
okenné a dverné otvory 
v pôdoryse, okótoval 
pôdorys , zakreslil 
legendy miestností a 
materiálov 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkres č. 5 6      
Detaily stropných konštrukcií 59.-64. Poz.staviteľstvo  

Poz.staviteľstvo– cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

Správne zakresľovať 
detaily stropných 
konštrukcií 

Správne zakreslil 
detaily stropných 
konštrukcií 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Klauzúrna práca 65.-66. Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 

Objasniť a overiť 
získané vedomosti 
z celoročného učiva 

Objasnil a overil 
získané vedomosti 
z celoročného učiva 

Grafický 
výstup 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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ROČNÍK: DRUHÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:  POZEMNÉ STAVITEĽSTVO  
                                           – STAVEBNÝ MANAŽMENT  

 
1 hodina týždenne,  spolu 33 vyuč. hodín     
  

Názov tematického celku, Témy Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
Geológia a  mechanika zemín  2 ENV     

Historická geológia. Petrografia. 
Tektonická geológia. 

1. Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 2 - 4 

Charakterizovať vývoj 
zeme,  pôdu a jej 
poruchy 

Charakterizoval vývoj 
zeme  pôdu a jej 
poruchy 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Mechanicko-fyzikálne vlastnosti 
zemín. Klasifikácia 
a zatrieďovanie zemín. 
Opakovanie. 

2. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Charakterizovať   
mechanicko-fyzikálne 
vlastnosti zemín 
a triedy ťažiteľnosti. 

Charakterizovať   
mechanicko-fyzikálne 
vlastnosti zemín 
a triedy ťažiteľnosti. 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný 
didaktický test 

Zemné práce a zakladanie  10 ENV     

Prieskum staveniska. Vytýčenie 
stavby. 

3. Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Prax 
Ročník: 2. 

Definovať vhodnosť 
základovej pôdy pre 
stavbu. Naučiť sa 
vytýčiť stavbu. 

Definoval vhodnosť 
základovej pôdy pre 
stavbu. Naučil sa 
vytyčovať stavbu. 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Zemné práce – prípravné , 
hlavné a dokončovacie. 

4. Poz. staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
Ekonomika 
Ročník: 3.-4. 

Definovať vhodnosť 
výkopu z hľadiska 
súdržnosti zeminy, 
dôležitosť 
zabezpečenia stability 
stien výkopov. 

Definoval vhodnosť 
výkopu z hľadiska 
súdržnosti zeminy, 
dôležitosť 
zabezpečenia stability 
stien výkopov. 

Ústne 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný 
didaktický test 

Funkcia, požiadavky a druhy 
základov. 

5.-6. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
Ekonomika 
Ročník: 3.-4. 

Definovať druhy 
základov  z hľadiska 
spôsobu prenášania 
zaťaženia zo stavby do 
základovej pôdy 

Definoval druhy 
základov z hľadiska 
spôsobu prenášania 
zaťaženia zo stavby do 
základovej pôdy 

 Individuálne 
ústne ne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Plošné základy – pätky, pásy, 
rošty a dosky 

7.-9. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Správne definovať 
zásady navrhovania 
jednotlivých druhov 

Správne definoval 
zásady navrhovania 
jednotlivých druhov 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
Didaktický 
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Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
Ekonomika 
Ročník: 3.-4. 

plošných základov. plošných základov. Písomné 
skúšanie. 

test. 

Hlbinné základy – pilóty, 
šachtové piliere, studne 
a kesóny. 

10.-11. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník:2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

 Správne definovať 
zásady navrhovania 
jednotlivých druhov 
hlbinných základov. 

Správne definoval 
zásady navrhovania 
jednotlivých druhov 
hlbinných základov. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne.  

 Ústne 
odpovede 

Bezpečnosť pri zemných 
prácach. 
Opakovanie. 

12. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Oboznámiť sa 
s dôležitosťou 
bezpečnosti pri 
zemných prácach. 

Oboznámiť sa 
s dôležitosťou 
bezpečnosti pri 
zemných prácach. 

Ústne 
frontálne 
skúšanie. 
 Písomné 
skúšanie. 

Ústne 
odpovede 
Didaktický test 
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Schodiská a rampy  12      

Funkcia, názvoslovie, 
rozdelenie schodísk, 
požiadavky. 

13. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Definovať funkciu 
schodísk a posúdiť 
vhodnosť výberu 
schodiska  

Definoval funkciu 
schodísk a posúdil 
vhodnosť výberu 
schodiska 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede 

Terminológia schodiskového 
priestoru, schodiskového 
ramena a stupňov 

14.-15. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Oboznámiť sa so 
základnou 
terminológiou. 

Oboznámil sa so 
základnou 
terminológiou. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede 

Konštrukčné zásady pre 
navrhovanie schodísk. Výpočet 
schodiska. 

16.-17. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Oboznámiť sa so 
základnými 
konštrukčnými 
zásadami navrhovania 
schodísk 

Oboznámiť sa so 
základnými 
konštrukčnými 
zásadami navrhovania 
schodísk 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 
Písomné 
skúšanie. 

Ústne 
odpovede. 
Didaktický 
test. 

Rozdelenie schodísk z hľadiska 
konštrukčného. Schodiská 
s plne podopieranými stupňami 
– doskové schodiská. 

18.-19. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Definovať schodiská 
s plne podopieranými 
stupňami, oboznámiť 
sa s druhmi doskového 
schodiska. 

Definoval schodiská 
s plne podopieranými 
stupňami, oboznámil sa 
s druhmi doskového 
schodiska. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 
 

Ústne 
odpovede 

Schodiská s obojstranne 
podopieranými stupňami – 
vretenové, pilierové, 
schodnicové. 

20.-21. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Definovať schodiská 
s obojstranne 
podopieranými 
stupňami a rozlíšiť ich. 

Definoval schodiská 
s obojstranne 
podopieranými 
stupňami a rozlíšil ich. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 
 

Ústne 
odpovede 

Schodiská s jednostranne 
podopieranými stupňami – 
visuté. 

Zavesené schodiská. 

22.-23. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Definovať schodiská 
s jednostranne 
podopieranými 
stupňami a zavesené 
schodiská. 

Definoval schodiská 
s jednostranne 
podopieranými 
stupňami a zavesené 
schodiská. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 
 

Ústne 
odpovede 

Drevené schodiská, rampy. 
Vonkajšie schodiská. 

Exkurzia.  
Opakovanie. 

24. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Oboznámiť sa 
s navrhovaním 
dreveného schodiska 
v interiéri a vonkajšieho 
schodiska. 

Oboznámil sa 
s navrhovaním 
dreveného schodiska 
v interiéri a vonkajšieho 
schodiska. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 
Písomné 
skúšanie. 

Ústne 
odpovede. 
Didaktický 
test. 

Zastrešenie budov  9 ENV     

Funkcia, rozdelenie, 
požiadavky na zastrešenie 

25.-26. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 

Definovať základné 
funkcie a požiadavky 
zastrešenia, oboznámiť 
sa s druhmi striech. 

Definoval základné 
funkcie a požiadavky 
zastrešenia, oboznámil 
sa s druhmi striech. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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Ročník: 3.-4. 
Sklonité strechy – definícia, 
rozdelenie. Drevené krovy – 
tradičné a úsporné krovy. 
Exkurzia. 

27.-29. Poz. staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 
Deskriptívna geometria 
Ročník: druhý 

Charakterizovať 
sklonité strechy, 
poznať základné 
zásady navrhovania 
tradičných  
a úsporných  
drevených krovov. 

Charakterizoval 
sklonité strechy, poznal 
základné zásady 
navrhovania tradičných 
a úsporných drevených 
krovov. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie. 
Písomné  
skúšanie. 

Ústne 
odpovede. 
Didaktický 
test. 

Železobetónové a kovové 
konštrukcie zastrešenia. 

30. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 

Charakterizovať 
základné druhy 
železobetónových 
a kovových strešných 
konštrukcií. 

Charakterizoval 
základné druhy 
železobetónových 
a kovových strešných 
konštrukcií. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Ploché strechy – definícia, 
rozdelenie. 
Jednoplášťové a dvojplášťové 
ploché strechy – príklady 
skladieb, detaily. 
Opakovanie 

31.-33. Stavebné materiály 
Ročník: prvý 
Poz. staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Matematika 
Ročník: druhý 
Deskriptívna geometria : 
Ročník: druhý 

Definovať a rozlišovať 
rozdiel medzi  
jednoplášťovou 
a dvojplášťovou 
plochou strechou. 

Definoval a rozlíšil 
rozdiel medzi  
jednoplášťovou 
a dvojplášťovou 
plochou strechou. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie. 
Písomné 
skúšanie. 

Ústne 
odpovede. 
Neštandardizo
vaný 
didaktický test. 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov.Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  

 
 



   

 587

ROČNÍK: DRUHÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:  Pozemné staviteľstvo -   
                            cvičenie 

 
2 hod. týždenne,  spolu 66 vyuč. hodín     
                      

Názov tematického celku 
Témy 

Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Výkres č. 1  
Pôdorys 1. NP, M 1: 50 
KP, ceruzou, popis tušom 

10      

Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 10.hod. 

1.-10. Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
 

Správne zakresľovať 
okenné a dverové 
otvory  
v pôdoryse. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakresľovať 
legendy miestností  
a materiálov 

Správne zakreslil 
okenné    a dverové 
otvory v pôdoryse. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa 
grafického značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal  zásady 
správneho kótovania 
a zakresľovania 
legendy miestností a 
materiálov. 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania  

Výkres č.2 
Pôdorys 1. PP, M 1: 50 
KP, ceruzou, popis tušom 

8      

Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
1.PP 
Vynášanie ZNK a priečok 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 18.hod   

11.-18. Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo– 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 

Správne zakresľovať 
okenné a dverové 
otvory  
v pôdoryse. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia.  
Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakresľovať 
legendy miestností  

Správne zakreslil 
okenné    a dverové 
otvory v pôdoryse. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa 
grafického značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal  zásady 
správneho kótovania 
a zakresľovania 
legendy miestností a 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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a materiálov materiálov. 
Výkre s č.3 
Základy, M 1: 50, KP, ceruzou, 
popis tušom 

8      

Pôdorys základov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy základov – zadanie                    
a vysvetlenie 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 26. hod. 

19.- 
26. 

Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 

Správne zakresľovať 
pôdorys základov. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy základov. 

Správne zakreslil 
pôdorys základov. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznal 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznal 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
základov.  

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkres č. 4 
Výkopy, M 1: 50, KP, ceruzou, 
popis tušom 

6 ENV     

Pôdorys výkopov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy výkopov – zadanie                 
a vysvetlenie 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 32. hod. 

27.-32. Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo– 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 

Správne zakresľovať 
pôdorys výkopov. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy výkopov. 

Správne zakreslil 
pôdorys výkopov. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznal 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznal 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
výkopov. 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkres č. 5 
Krov sklonitej strechy, M 1: 50 
KP, ceruzou, popis tušom 

12 ENV     

Zadanie a vysvetlenie krovu 
Pôdorys strechy, priečny 
a pozdĺžny rez krovu 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 44.  

33.-44. Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 

Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy krovu. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
 

Správne zakreslil 
pôdorys a rezy krovu. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznal 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznal 
zásady správneho 
kótovania. 
 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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Výkres č. 6  
Plochá strecha, M 1: 50 
KP, ceruzou, popis tušom 

6 ENV     

Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
plochej strechy 
Priečny a pozdĺžny rez plochej 
strechy 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 50.hod. 

45.-50. Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 

Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
 

Správne zakreslil 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkres č. 7  
Zvislý rez objektom cez 
schodisko, 
M 1: 50, KP, ceruzou, popis 
tušom 
 

14  
ENV 

    

Zadanie a vysvetlenie rezu 
objektom 
Vypracovanie rezu objektom 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 50.hod. 

51.-64. Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 

Správne zakresľovať 
rez objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhnúť – vypočítať 
schodisko. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
 

Správne zakreslil rez 
objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhol-vypočítal 
schodisko. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Kompletizácia výkresov 
 

65.-66.      
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu: Pozemné staviteľstvo  

2 hod. týždenne,  spolu 66 vyu č. hodín  
 

Názov tematického celku, 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
Typológia obytných a 
občianskych stavieb 

 
18 

ENV     

 
Základy typológie - priestorové 
a prevádzkové vzťahy. Zásady 
navrhovania bytových 
a občianskych stavieb. 
 

1.-2. Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3. 

Charakterizovať 
základné faktory 
ovplyvňujúce prevádz. 
a priestor. vzťahy 
v budove a základnú 
terminológiu 
Definovať základné 
parametre typológie 

Charakterizoval 
základné faktory 
ovplyvňujúce prevádz. 
a priestor. vzťahy 
v budove a základnú 
terminológiu. 
Definoval základné 
parametre typológie 

Individuálne 
ústne 
skúšanie. 

Ústne 
odpovede 

Obytné stavby – druhy, 
technické požiadavky. 

 
3.-4. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Definovať obytné 
stavby a základné 
technické požiadavky 

Definoval obytné 
stavby a základné 
technické požiadavky 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Bytové domy  
5.-7. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Charakterizovať typy 
rod. domov, výhody, 
nevýhody 

Charakterizoval typy 
rod. domov, výhody, 
nevýhody 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Funkcia bytu – prevádzkové 
väzby, variabilita bytu, vnútorné 
zariadenie, miestnosti bytu – 
minimálne rozmery 
 

 
8.-9. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Charakterizovať typy 
byt. domov, výhody, 
nevýhody 

Charakterizoval typy 
byt. domov, výhody, 
nevýhody 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Rodinné domy  
10.-12. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Oboznámiť sa so 
zásadami navrhovania 
miestnosti pri 
zachovaní minimálnych 
rozmerov 

Oboznámil sa so 
zásadami navrhovania 
miestnosti pri 
zachovaní minimálnych 
rozmerov 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Vplyv konštrukčného systému 
na dispozičné riešenie, 
osadenie budovy do terénu, 
orientácia na svetové strany 

 
13. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Oboznámiť sa 
s vplyvom KS na 
dispozičné riešenie 

Oboznámil sa 
s vplyvom KS na 
dispozičné riešenie 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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Stavby občianskeho vybavenia 
–rozdelenie, členenie 
sídliskových útvarov 

 
14. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Definovať a rozdeliť na 
základné a vyššie 
stavby obč. vybavenia 

Definoval a rozdelil na 
základné a vyššie 
stavby obč. vybavenia 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Stavby základného 
občianskeho vybav. – Jasle, 
Materská škola, Základná škola 

 
15. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Charakterizovať 
dispozično -priestorové 
vzťahy 

Charakterizoval 
dispozično -priestorové 
vzťahy 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Stavby vyššieho občianskeho 
vyb. – Administratívne budovy, 
Zdravotnícke stavby, Hotely, 
Divadlá, Kiná, Kultúrne domy 

 
16. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Charakterizovať 
dispozično -priestorové 
vzťahy 

Charakterizoval 
dispozično -priestorové 
vzťahy 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
Písomná 
práca 

Požiarna bezpečnosť stavieb 17. Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 3.-4. 

Oboznámiť sa so 
základnými požiarnymi 
predpismi 

Oboznámil sa so 
základnými požiarnymi 
predpismi 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie. Písomná práca 18. Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 3.-4. 

Zopakovať tematický 
celok Typológia PS 

Zopakoval tematický 
celok Typológia PS 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardi-
zovaný test 

Klampiarske práce  5 ENV     

Klampiarske práce na streche 
a na fasáde. Spájanie, 
pripevňovanie, materiál 
klampiarskych výrobkov. 

19.-22. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia  
Ročník: 2.-4. 
Prax - Ročník : 2. 

Definovať klampiarske 
práce, materiál 
a rozlíšiť klampiarske 
práce na streche 
a priečelí. 

Definoval klampiarske 
práce, materiál 
a rozlíšil klampiarske 
práce na streche 
a priečelí. 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie - písomná práca.  23. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia  
Ročník: 2.-4. 
Prax - Ročník : 2. 

Zopakovať tematický 
celok Klampiarske 
práce. 

Zopakoval tematický 
celok Klampiarske 
práce. 

Písomné 
skúšanie 

Písomná 
práca 
Neštandardi-
zovaný test 

Stolárske práce  8 ENV     

Drevené okná – funkcia, 
rozdelenie, výhody eurookien. 

24.-25. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

Charakterizovať 
funkciu drevených 
okien vzhľadom na 
tepelnotechnické, 
estetické a úžitkové 
vlastnosti DK 

Charakterizoval funkciu 
drevených okien 
vzhľadom na 
tepelnotechnické, 
estetické a úžitkové 
vlastnosti DK 

Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Drevené dvere – funkcia, 
rozdelenie, výhody 

26.-27. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

Charakterizovať 
funkciu drevených 
dverí vzhľadom na 
tepelnotechnické, 
estetické a úžitkové 
vlastnosti DK 

Charakterizovať 
funkciu drevených 
dverí vzhľadom na 
tepelnotechnické, 
estetické a úžitkové 
vlastnosti DK 

Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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Zabudovaný nábytok, drevené 
obklady. 

28. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Definovať funkciu 
zabudovaného nábytku 
a obkladov v byte. 

Definoval funkciu 
zabudovaného nábytku 
a obkladov v byte. 

Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
Písomná 
práca 

Opakovanie – písomná práca 29. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Zopakovať tematický 
celok Stolárske práce. 

Zopakoval tematický 
celok Stolárske práce. 

Písomné 
skúšanie. 

Neštandardi-
zovaný test 

Odborná prednáška ( Velux, 
Fakro...) 

30.-31. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Oboznámiť sa 
s najnovšími 
produktami z praxe. 

Oboznámil sa 
s najnovšími 
produktami z praxe. 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
 
 

Zámočnícke práce  4      

Materiál, druhy. Kovové okná, 
dvere, vráta, výklady, zasklené 
steny, svetlíky. 

32.-34. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Oboznámiť sa 
s problematikou ZK 
vzhľadom na trendy 
týchto konštrukcií 
s prerušeným tepelným 
mostom. 

Oboznámiť sa 
s problematikou ZK 
vzhľadom na trendy 
týchto konštrukcií 
s prerušeným tepelným 
mostom. 
 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
 

Opakovanie – písomná práca 35. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
. 

Zopakovať tematický 
celok Zámočnícke 
práce 

Zopakovať tematický 
celok Zámočnícke 
práce 

Písomné 
skúšanie. 

Písomná 
práca 
Neštandardi-
zovaný test 

Plastové okná  2 ENV     

Druhy a použitie plastových 
okien 

36.-37. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Charakterizovať 
funkciu plastových 
okien vzhľadom na 
tepelnotechnické, 
estetické a úžitkové 
vlastnosti plastových 
okien 

Charakterizoval funkciu 
plastových okien 
vzhľadom na 
tepelnotechnické, 
estetické a úžitkové 
vlastnosti plastových 
okien 
 

Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Vybrané dokon čovacie 
práce 

9 ENV     

Maliarske a natieračske práce. 
Sklenárske práce. 
Sklobetónové práce.  
Oplotenie. 

38.-49. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
Prax 
Ročník: 2. 

Definovať postup pri 
dokončovacích 
prácach. 

Definoval postup pri 
dokončovacích 
prácach. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
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Dodatočné zateplenie budov. 40.-43. Pozemné staviteľstvo 

- cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Oboznámiť sa s novými 
technológiami pri 
zatepľovaní budov. 

Oboznámil sa s novými 
technológiami pri 
zatepľovaní budov. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
 

Opakovanie – písomná práca 44. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zopakovať tematický 
celok Dokončovacie 
práce 

Zopakoval tematický 
celok Dokončovacie 
práce 

Písomné 
skúšanie. 

Písomná 
práca 
Neštandardi-
zovaný test 

Odborná prednáška, príp. 
exkurzia ( Baumit ...) 

45.-46. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Oboznámiť sa 
s najnovšími materiálmi 
v rámci dokončovacích 
prác. 

Oboznámil sa 
s najnovšími materiálmi 
v rámci dokončovacích 
prác. 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
 
 

Strojové vybavenie 
budov 

4      

Druhy výťahov, šachty, 
strojovne. Osobné výťahy. 

47. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Oboznámiť sa s druhmi 
výťahov a ich 
príslušenstvom. 

Oboznámil sa s druhmi 
výťahov a ich 
príslušenstvom. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
 

Nákladné výťahy, vetranie 
a klimatizácia. 

48.-49. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Oboznámiť sa s druhmi 
ostatných strojových 
zariadení. 

Oboznámil sa s druhmi 
ostatných strojových 
zariadení. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
Písomná 
práca 

Opakovanie – písomná práca. 50. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zopakovať tematický 
celok Strojové 
vybavenie budov. 

Zopakoval tematický 
celok Strojové 
vybavenie budov. 

Písomné 
skúšanie. 

Neštandardi-
zovaný test 
 
 
 

Údržba a  rekonštrukcia 
budov 

 
16 

 
ENV 
 

    

Základné pojmy, poruchy 
stavieb, zabezpečenie budov 

51.-56. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Definovať základné 
pojmy pri 
rekonštrukciách 
a opravách budov. 

Definoval základné 
pojmy pri 
rekonštrukciách 
a opravách budov. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
 

Základy, zvislé konštrukcie, 
vodorovné konštrukcie, balkóny 
a loggie, schodisko. 

57.-60. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zdôvodniť príčiny 
porúch a ich 
odstránenie 

Zdôvodnil príčiny 
porúch a ich 
odstránenie 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
 

Strechy, krytiny, klampiarske 
konštrukcie. 

61.-62. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 

Zdôvodniť príčiny 
porúch a ich 

Zdôvodnil príčiny 
porúch a ich 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede. 



   

 594

Ročník: 3.-4. 
 

odstránenie odstránenie individuálne.  

Izolácie – odstraňovanie 
vlhkosti, sanácia omietok, 
náterov, obkladov 

63.-65. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zdôvodniť príčiny 
porúch a ich 
odstránenie 

Zdôvodnil príčiny 
porúch a ich 
odstránenie 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
 

Opakovanie – písomná práca 66. Pozemné staviteľstvo 
- cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zopakovať tematický 
celok Údržba 
a rekonštrukcia budov 

Zopakoval tematický 
celok Údržba 
a rekonštrukcia budov 

Písomné 
skúšanie. 

Písomná 
práca 
Neštandardi-
zovaný test 

  
 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov.Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:  pozemné staviteľstvo 1 hod. týždenne,  spolu 30 vyuč. hodín 
Zameranie: 10 – stavebný manažment     
 

Názov tematického celku, 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
Typológia obytných a 
občianskych stavieb 

 
2 

ENV     

Základy typológie - priestorové 
a prevádzkové vzťahy. Zásady 
navrhovania bytových 
a občianskych stavieb. 
 

1. Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3. 

Charakterizovať 
základné faktory 
ovplyvňujúce prevádz. 
a priestor. vzťahy 
v budove a základnú 
terminológiu 
Definovať základné 
parametre typológie 

Charakterizoval 
základné faktory 
ovplyvňujúce prevádz 
a priestor. vzťahy 
v budove a základnú 
terminológiu Definoval 
základné parametre 
typológie 

Individuálne 
ústne 
skúšanie. 

Ústne 
odpovede 

Obytné stavby – druhy, 
technické požiadavky ,rodinné 
domy, bytové domy 

 
2. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Definovať obytné 
stavby a základné 
technické požiadavky 
Charakterizovať typy 
rod.domov a bytových 

Definoval obytné 
stavby a základné 
technické požiadavky, 
Typy rod.domov a 
bytových domov 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Hydroizolácie  
––––––––––––––––– 

 
1 

ENV     

Druhy hydroizolácií, význam , 
použitie, materiály 

 
3. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Charakterizovať typy 
hydroizolácií, použitie 

Charakterizoval typy 
hydroizolácií, použitie 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Tepelné a  zvukové 
izolácie 

–––––––––––––––––––– 
 
 

 
1 

ENV     

Druhy tepelných a zvukových 
izolácií, delenie, význam, 
použitie, materiály 

 
4. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Oboznámiť sa 
a charakterizovať druhy 
tep.iz. a 
zvuk.iz.,použitie 

Oboznámil sa 
a charakterizovať druhy 
tep.iz. a 
zvuk.iz.,použitie 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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Zatepľovanie budov  
–––––––––––––––– 

 
1 

ENV     

Spôsoby zateplovania, materiál, 
požiadavky, tepelný odpor 

 
5. 

Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Charakterizovať druhy 
zateplovacích 
systémov, materiál 

Charakterizoval druhy 
zateplovacích 
systémov, materiál 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Zakladanie stavieb  
–––––––––––––––- 

 
1 

ENV     

Druhy základových konštrukcií, 
funkcia, základné rozdelenie 

6. Pozemné staviteľstvo 
– cvičenia 
Ročník : 1.-4. 

Oboznámiť sa so 
základnými druhmi 
základových konštukcií, 
funkciou, 
nezamŕzajúcou hľbkou 

Oboznámil sa so 
základnými druhmi 
základových konštukcií, 
funkciou, 
nezamŕzajúcou hľbkou 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Konštruk čné systémy 
budov 

––––––––––––––––––––––– 

 
1 

ENV     

Definovanie, delenie podľa typu 
nosných prvkov,   

7. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4 

Definovať konštrukčné 
systémy budov, typy 
nosných prvkov, 
technológie 

Definovať konštrukčné 
systémy budov, typy 
nosných prvkov, 
technológie 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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Zvislé nosné 
konštrukcie 

 
2 

ENV   Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Druhy ZNK, funkci v objekte, 
požiadavky, technologie výroby 

8.-9. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Prax 
Ročník : 2. 

Definovať druhy ZNK, 
vysvetliť funkciu 
v objekte, požiadavky, 
vymenovať technológie 
výroby, väzby muriva 

Definovať druhy ZNK, 
vysvetliť funkciu 
v objekte, požiadavky, 
vymenovať technológie 
výroby, väzby muriva 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Tradi čné stropné 
konštrukcie 

 
1 

ENV     

Druhy tradičných stropních 
nosných konštrukcií, funkcia, 
požiadavky 

 
10. 

Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Prax 
Ročník : 2. 

Definovať druhy 
tradičných  nosných 
stropných konštrukcií, 
popísať podľa 
materiálu a technológii  

Definovať druhy 
tradičných  nosných 
stropných konštrukcií, 
popísať podľa 
materiálu a technológii 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardi-
zovaný test 

Novodobé stropné  
konštrukcie 

 
1 

ENV     

Druhy novodobých stropních 
nosných konštrukcií, funkcia, 
požiadavky 

 
11. 

Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Prax 
Ročník : 2. 

Definovať druhy 
novodobých  nosných 
stropných konštrukcií, 
popísať podľa 
materiálu a technológii  

Definovať druhy 
novodobých  nosných 
stropných konštrukcií, 
popísať podľa 
materiálu a technológii 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
skúšanie 

Ploché strechy  2 
 

ENV     

Druhy plochých triech, skladby, 
funkcia 

 
12.-13. 

Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Prax 
Ročník : 2. 

Charakterizovať druhy 
plochých striech , 
použitie , požiadavky , 
vymenovať vrstvy a ich 
funkcie 

Charakterizovať druhy 
plochých striech , 
použitie , požiadavky , 
vymenovať vrstvy a ich 
funkcie 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
skúšanie 

Sklonité strechy  2 ENV     

Strešné konštrukcie , druhy , 
funkci, časti strechy, typy 
sklonitých striech 

 
14.-15. 

Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Prax 
Ročník : 2. 

Charakterizovať druhy 
sklonitých striech , 
použitie , požiadavky , 
vymenovať časti a ich 
funkcie 

Charakterizovať druhy 
sklonitých striech , 
použitie , požiadavky , 
vymenovať časti a ich 
funkcie 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardi-
zovaný test 

Komíny  1      

Funkci komínov, požadavky, 
časti komína 

16. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Prax 

Charakterizovať 
funkciu komína 
v objekte, poznať 
požiadavky, časti 

Charakterizovať 
funkciu komína 
v objekte, poznať 
požiadavky, časti 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
skúšanie 
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Ročník : 2. komína komína 
Klamiarske práce  1 ENV     

Klampiarske práce na streche 
a na fasáde. Spájanie, 
pripevňovanie, materiál 
klampiarskych výrobkov. 

17 Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
Prax 
Ročník : 2. 

Definovať klampiarske 
práce, materiál 
a rozlíšiť klampiarske 
práce na streche 
a priečelí. 

Definoval klampiarske 
práce, materiál 
a rozlíšil klampiarske 
práce na streche 
a priečelí. 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
skúšanie 

Pokrýva čske práce - 
krytiny 

 
1 

ENV     

Strešné krytiny, práce na 
streche, požiadavky, materiál 

18. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Prax 
Ročník : 2. 

Definovať pokrývačske 
práce, materiál 
a rozlíšiť druhy krytín 
na streche 
a požiadavky. 

Definovať pokrývačske 
práce, materiál 
a rozlíšiť druhy krytín 
na streche 
a požiadavky. 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
skúšanie 

Stolárske práce  1 ENV     

Drevené okná, dvere, vráta – 
funkcia, rozdelenie, výhody 
eurookien. 

19. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

Charakterizovať 
funkciu drevených 
výrobkov vzhľadom na 
tepelnotechnické, 
estetické a úžitkové 
vlastnosti DK 

Charakterizoval funkciu 
drevených okien, dverí, 
vrát vzhľadom na 
tepelnotechnické, 
estetické a úžitkové 
vlastnosti DK 

Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Otvory vo zvislých 
konštrukciach 

1  
 

    

Otvory v múroch, rozdelenie , 
funkcia, nadpražia otvorov 

20. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Definovať funkciu 
otvorov v konštrukcii, 
druhy, vysvetliť funkciu 
nadpražia otvorov, 
prekladov 

Definovať funkciu 
otvorov v konštrukcii, 
druhy, vysvetliť funkciu 
nadpražia otvorov, 
prekladov 

Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
 

Previsnuté a  ustupujúce 
konštrukcie 

 
1 

 
ENV 

    

Druhy ustupujúcich 
a previsnutých konštrukcií, 
funkcie a požiadavky 

21. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Oboznámiť sa 
s jednotlivými druhmi 
previsnutých 
a ustupujúcich 
konštrukcií, funkciou a 
požiadavkami. 

Oboznámiť sa 
s jednotlivými druhmi 
previsnutých 
a ustupujúcich 
konštrukcií, funkciou a 
požiadavkami. 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
 
 

Priečky  1      

Materiál, druhy., funkcia v 
objekte 

22. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Oboznámiť sa s druhmi 
priečok, ich funkciou , 
materiálmi a 

Oboznámiť sa s druhmi 
priečok, ich funkciou , 
materiálmi a 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
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 technológiami technológiami 

Schodiská  2      
Druhy a konštrukcie schodísk, 
navrhovanie, požiadavky a 
funkcia 

23.-24. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Charakterizovať 
funkciu schodiska 
v stavebnom objekte, 
druhy a konštrukcie, 
oboznámiť sa 
s navrhovaním a 
výpočtom 

 
Charakterizovať 
funkciu schodiska 
v stavebnom objekte, 
druhy a konštrukcie, 
oboznámiť sa 
s navrhovaním a 
výpočtom 

Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Vybrané dokon čovacie 
práce 

1 ENV     

Maliarske a natieračske práce. 
Sklenárske práce. 
Sklobetónové práce. Oplotenie. 

25. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
Prax 
Ročník: 2. 
 

Definovať postup pri 
dokončovacích 
prácach. 

Definoval postup pri 
dokončovacích 
prácach. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
 

Podlahy  1 ENV     
Druhy podláh, funkcia , 
požiadavky, materiál. 

26. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

Oboznámiť sa s druhmi 
podláh, funkcie , 
skladby a materiálu. 

Oboznámiť sa s druhmi 
podláh, funkcie , 
skladby a materiálu. 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
 

Údržba a rekonštrukcia 
budov 

 
2 

 
ENV 
 

    

Základné pojmy, poruchy 
stavieb, zabezpečenie budov, 
dodatočné izolácie, 
odstraňovanie vlhkosti 

27.-26. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Definovať základné 
pojmy pri 
rekonštrukciách 
a opravách budov 
,zdôvodniť príčiny 
porúch a ich 
odstránenie 

Definoval základné 
pojmy pri 
rekonštrukciách 
a opravách budov. 
zdôvodniť príčiny 
porúch a ich 
odstránenie 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 

Ústne 
odpovede. 
 

Vnútorný vodovod  1 ENV     

Systém  a funkcia VV, 
vodomerná zostava , materiál 

27 Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zdôvodniť význam VV 
jej časti , materiál, 
popísať vodomernú 
zostavu v objekte 

Zdôvodniť význam VV 
jej časti , materiál, 
popísať vodomernú 
zostavu v objekte 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Vnútorná kanalizácia  1. ENV     
Systém vnútornej kanalizácie, 
časti VK, a funkcia 

28. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 

Zdôvodniť význam VK, 
jej časti , materiál 

Zdôvodniť význam VK, 
jej časti , materiál 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede. 
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Ročník: 3.-4. 
 

individuálne.  

Opakovanie  – písomná 
práca 

29.-30. Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 3.-4. 
 

Zopakovať tematicke 
celky – príprava n a MS 

Zopakovať tematicke  
celky – príprava na MS 

Písomné 
skúšanie. 

Neštandardi-
zovaný test 

 
 Všeobecné pokyny hodnotenia:  
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, 
cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom 
predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 
v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky 
didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Názov predmetu Pozemné stavite ľstvo 
Časový rozsah výu čby  1.roč.:5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích 

hodín, z toho 2 hodiny cvičení, spolu 66 hodín 
cvičení 
2.roč.:4 hodín týždenne, spolu 132 vyučovacích 
hodín, z toho 2 hodiny cvičení, spolu 66 hodín 
cvičení 
3.roč.:2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 
hodín 
4.roč.:2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích 
hodín 

Ročník prvý, druhý, tretí, štvrtý 
Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo 
Kód a  názov zamerania  01 – architektúra a interiérový dizajn 
Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Pozemné staviteľstvo, Stavebný manažment a Architektúra 
a interiérový dizajn“ ŠVP 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali 
z výkonových štandardov študijného odboru staviteľstvo. Jeho výučba je orientovaná do prvého až štvrtého ročníka 
štúdia.  
 
Odborný predmet staviteľstvo v oblasti 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje žiakom odborné 
vedomosti a zručnosti potrebné pri riešení a vyhotovovaní konštrukcií, a to: zvislé nosné konštrukcie vrátane 
otvorov, komínov, ventilačných prieduchov a priečok, stropné konštrukcie a stužujúce prvky, podlahy, geológia 
a mechanika zemín, zemné práce a zakladanie, schodiská a rampy, previsnuté konštrukcie, zastrešenie budov, 
izolácie, typológia obytných a občianskych stavieb, technické zariadenie budov, klampiarske práce, pokrývačské 
práce, stolárske práce, zámočnícke práce, vybrané dokončovacie práce, strojové vybavenie budov, údržba 
a rekonštrukcia budov, spriemyselnenie stavebníctva, údržba a oprava montovaných stavieb, priemyselné stavby, 
poľnohospodárske stavby, územné plánovanie, vzťah stavebníctva k životnému prostrediu, progresívne 
technológie a konštrukčné riešenia v stavebníctve, príprava na maturitné skúšky 
 
 
 
Súčasťou predmetu sú cvičenia, na ktorých sa najprv preberá teória zobrazovania stavebných objektov 
a konštrukcií, na ňu nadväzuje výkresová časť, ročníkový projekt. 
 

Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného vertikálneho a horizontálneho rozširovania. 
Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, 
a preto sa s nimi vyučujúci zaoberať v príslušných súvislostiach. 

 Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť 
učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti staviteľstva.  

Odborný predmet je medzi predmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetmi - matematika, fyzika, 
ekológia  a odbornými vyučovacími predmetmi – stavebné materiály, stavebné konštrukcie, odborné kreslenie 
a deskriptívna geometria.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 
žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 
povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 
aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného 
rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s odbornou 
tematikou z oblasti stavebníctva, odborné exkurzie, výstavy, účasť žiakov na firemných dňoch spojených 
s odbornými prednáškami. 
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Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu staviteľstvo proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové 
kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou 
teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie 
poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, 
úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzi 
predmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu staviteľstvo patria aj ukážky vybraných druhov 
stavebných prvkov a konštrukcií, najnovších technológií a materiálov v stavebníctve. Mnohé technologické postupy 
realizácie stavieb a konštrukčných prvkov sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie 
počítačov, internetu a interaktívnej tabule tiež predstavuje možnosti simulácie experimentov.  

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

 

 Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu staviteľstvo v odbore 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia  je poskytnúť 
žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o hlavných úlohách stavebníctva, oboznámiť sa s funkciou 
a druhmi stavebných konštrukcií a s  ich názvoslovím, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 
a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote. Žiaci získajú 
poznatky o vybraných stavebných prvkoch, konštrukciách , pojmoch a ich využití  v stavebnej praxi.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

1.ročník    

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Zvislé nosné konštrukcie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi tehličiek 

Otvory v stenách Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Komíny a ventilačné prieduchy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi tehličiek 

Stropné konštrukcie 
a stužujúce prvky 
 
 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s modelmi stropov 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
Učebné zdroje 
 
 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

1.ročník      
Úvod do predmetu Hájek V.:Pozemné 

staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné 
prospekty 

Internet 
CD  
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Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
 

Videotechnika a katalógové 
listy  

Zvislé nosné 
konštrukcie 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Tehlový staveb. systém 
POROTHERM, PORFIX, 
YTONG, HEBEL a i. 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia PR 
Zvislé nosné 
konštrukcie  
1.PZ Zvislé 
nosné 
konštruckie 

Internet 
CD 

Otvory v stenách Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Tehlový staveb. systém 
POROTHERM, PORFIX, 
YTONG, HEBEL a i. 
Mikuláš M., Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 

Internet 
CD 

Komíny 
a ventilačné 
prieduchy 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Firemný katalóg 
Mikuláš M., Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy  
Prezentácia 
2.PZ Komíny 

Internet 
CD 

Priečky Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Firemný katalóg 
Mikuláš M., Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 
Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia PR 
priečky 

Internet 
CD 

Stropné konštrukcie 
a stužujúce prvky 

Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely 

Internet 
CD 
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Tehlový staveb. systém 
POROTHERM, PORFIX, 
YTONG, HEBEL a i. 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: 
Kreslenie stavebných 
konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Interaktívna 
tabuľa 
 
Videotechnika 

Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy  
Prezentácia PR 
Stropné 
konštrukcie 
a stužujúce 
prvky 
 

Podlahy 
 

Hájek V.-Rambousek F. 
Rybář B.: Pozemné 
staviteľstvo II 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství v 
kresbách 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 

Internet 
CD 
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ROČNÍK: PRVÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:  POZEMNÉ   STAVITE ĽSTVO 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 
 
 

Názov tematického celku, 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu 12 ENV Žiak má: Žiak:   
Úlohy a rozdelenie stavebníctva. 
Účastníci výstavby. 

 
1-2 

Ekonomika – účastníci 
výstavby 
Ročník : štvrtý 

Charakterizovať hlavnú 
úlohu stavebníctva, 
zorientovať sa vo vzťahoch 
v investičnej výstavbe. 

Charakterizoval hl. úlohu 
stavebníctva. Vysvetlil 
vzťahy medzi účastníkmi 
výstavby. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Dokumentácia stavieb, stavebný 
zákon. 
 

 
3-4 

Ekonomika – stupne 
dokumentácie stavieb 
Ročník : štvrtý 

Vymenovať stupne PD 
Popísať stavebný zákon 

Správne vymenoval stupne 
PD a popísal stavebný 
zákon 

Písomné skúšanie Neštandardizova-
ný didaktický test 

 
Konštrukčné systémy stavieb 

 
5-8 

Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Odborné kreslenie, stavebné 
materiály 
Ročník : prvý 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 
druhy KS 

Správne rozlíšil a popísal 
jednotlivé druhy KS 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

Bezpečnosť práce na stavbe, tvorba 
a starostlivosť o ŽP,  

 
9 

Prax 
Ročník : druhý, tretí 

Zvládnuť základné 
predpismi BOZP a ŽP 

Zvládol základné predpisy 
BOZP a ŽP 

Písomné skúšanie Skupinová 
písomná práca 

Základy typizácie, modulovej 
koordinácie a unifikácie rozmerov vo 
výstavbe 
Opakovanie tem. celku 

 
10-11 

12 

 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
 

Charakterizovať hlavnú 
úlohu typizácie                    
v stavebníctve 

Charakterizoval hl. úlohu 
typizácie v stavebníctve. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Zvislé nosné konštrukcie 26 ENV     
 
Funkcia a rozdelenie ZNK 

 
13-16 

Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 

Charakterizovať   funkciu 
a rozdelenie ZNK 

Charakterizoval  funkciu 
a rozdelenie ZNK  v 
stavebníctve. 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

 
ZNK – murované z tehál a tvaroviek, 
väzby tehál 

 
17-29 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Ekonomika - cvičenia 
Ročník: 3.-4. 

Popísať zásady murovania, 
a jednotlivé druhy väzieb 

Správne rozlíšil a popísal 
zásady murovania, 
jednotlivé druhy väzieb 
a murovacích systémov 

Písomné skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 

Didaktický test 
Ústne odpovede 

 
 
ZNK – kamenné murivo 

 
 

30-32 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 
druhy kamenného muriva 

Správne rozlíšil a popísal 
jednotlivé druhy 
kamenného muriva 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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Ročník: 1.-4. 
 

 
 
ZNK – z monolit. betónu 

 
 

33-34 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 
druhy monolit. betónu 

Správne rozlíšil a popísal 
jednotlivé druhy monolit. 
betónu 

Písomné skúšanie Neštandardizova-
ný didaktický test 

 
ZNK – montované : panelové, 
skeletové, novodobé montované 
systémy 
 
Opakovanie tematického celku   

 
35-37 

 
 
 

38 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 
druhy montovaných 
systémov ZNK 

Správne rozlíšil a popísal 
jednotlivé druhy 
montovaných systémov 
ZNK 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Otvory v stenách 10 ENV     

 
Okenné a dverné otvory v stenách 

 
39-45 

Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
 

Definovať jednotlivé časti 
otvorov v stenách a ich 
funkciu 
Uviesť tepelnotechnické  
požiadavky na jednotlivé 
časti otvorov  

Správne definoval 
jednotlivé časti otvorov 
v stenách a ich funkciu 
Uviedol tepelnotechnické 
požiadavky na jednotlivé 
časti otvorov 

Písomné skúšanie Neštandardizova-
ný didaktický test 

 
Preklady nad otvormi – keramické, 
oceľové, železobet., kombinované, 
novodobé 

 
 

46-48 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 
 

Definovať preklady nad 
otvormi v stenách a ich 
funciu 
Uviesť tepelnotechnické  
požiadavky na preklady 

Správne definoval preklady  
v stenách a ich funkciu 
Uviedol tepelnotechnické 
požiadavky preklady 

Písomné skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 

Didaktický test 
Ústne odpovede 

Komíny 10 ENV     

Funkcia komínov, názvoslovie, 
delenie 
Konštrukčné riešenia komínov, 
murovanie a BOZP 

49-54 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4. 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 
druhy komínov 

Správne definoval  
jednotlivé časti komínov, 
druhy komínov  

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

 
 
Montované komíny, nové technológie 

 
 

55-56 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 
druhy montovaných 
komínov a nové technológie 

Správne definoval  
jednotlivé druhy 
montovaných komínov 
a nové technológie  

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 
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Stavebné konštrukcie 
Ventillačné prieduchy, vetranie 
prirodzené a nútené 
 
Opakovanie tematického celku 

57 
 
 

58 

Staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

Rozlišovať 
a charakterizovať jednotlivé 
druhy ventilačných 
prieduchov a spôsoby 
vetrania 
 

Správne definoval  
jednotlivé druhy 
ventilačných prieduchov 
a spôsoby vetrania  

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

Priečky 10 ENV     

 
 
Funkcia, požiadavky, delenie priečok 

 
 

59-61 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 

Charakterizovať funkciu, 
delenie priečok 
Uviesť tepelnotechnické 
požiadavky na priečky 

Správne charakterizoval   
funkciu, delenie priečok 
Uviedol tepelnotechnické 
požiadavky na priečky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Murované a montované priečky-
keramické, sklenené, sklobetónové, 
z novodobých materiálov 

 
 

62-66 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo - cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 

Charakterizovať jednotlivé 
druhy murovaných 
a montovaných priečok 

Správne charakterizoval 
jednotlivé druhy 
murovaných a montovaných 
priečok 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Monolitické priečky 
 
 
Opakovanie tematického celku 
 

 
67 
 
 

68 
 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 
 

Charakterizovať jednotlivé 
druhy monolitických 
priečok 

Správne charakterizoval 
jednotlivé druhy 
monolitických priečok 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

Stropné konštrukcie 
a stužujúce prvky 

24 ENV     

Funkcia, druhy stropov, prenos 
zaťaženia do ZNK, požiadavky na 
stropy, delenie stropov 

69-72 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 
Ročník: 3.-4 
 

Charakterizovať funkciu, 
druhy, delenie stropov, 
prenos zaťaženia do ZNK 
Uviesť tepelnotechnické 
požiadavky na stropy 

Správne charakterizoval   
funkciu, druhy, delenie 
stropov, prenos zaťaženia 
do ZNK 
Uviedol tepelnotechnické 
požiadavky na stropy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Drevené, keramické, oceľové, 
plechové stropy 
 

73-82 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 

Definovať a rozlišovať  
jednotlivé druhy stropných 
konštrukcií 

Definoval a rozlíšil  
jednotlivé druhy stropných 
konštrukcií 

Písomné skúšanie Neštandardizova-
ný didaktický test  
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Monolitické, montované  stropy 83-88 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 

Objasniť a vysvetliť  
jednotlivé druhy stropných 
konštrukcií a posúdiť 
vhodnosť návrhu vzhľadom 
na statické riešenie 

Objasnil a vysvetlil  
jednotlivé druhy stropných 
konštrukcií a posúdil 
vhodnosť návrhu vzhľadom 
na statické riešenie 

Ústne skúšanie 
a demonštrácia 
na priestorových 
modeloch 

Ústne odpovede 
a prezentácie na 
modeloch 

Stužujúce vence 
 
Opakovanie učiva 

88-91 
 

92 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Poz.staviteľstvo- cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Stavebné konštrukcie 

Objasniť a vysvetliť   
funkciu žb vencov 
a posúdiť vhodnosť návrhu 
vzhľadom na statické 
riešenie 
 

Objasnil a vysvetlil  funkciu 
žb vencov a posúdil 
vhodnosť návrhu vzhľadom 
na statické riešenie 

Ústne skúšanie 
a demonštrácia 
na priestorových 
modeloch 

Ústne odpovede 
a prezentácie na 
modeloch 

Podlahy 7 ENV     

 
Funkcia, požiadavky, skladba vrstiev 
a druhy podláh. 

93-94 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník : 2.-4. 
Betónové konštrukcie 

Charakterizovať funkciu, 
základné vrstvy, rozdelenie 
podláh. Uviesť požiadavky 
na podlahy, vrátane 
zaťaženia. 

Charakterizoval funkciu, 
základné vrstvy, rozdelenie 
podláh. Uviedol požiadavky 
na podlahy a zaťaženia. 

Individuálne 
ústne skúšanie. 

Ústne odpovede 

 
Podlahy podľa druhu nášľapnej 
vrstvy – dlažby, mazaniny, povlaky. 

95-96 Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník : 2.-4. 
Betónové konštrukcie 

Definovať 
a charakterizovať druhy 
podláh podľa nášľapnej 
vrstvy 

Definoval a charakterizoval 
druhy podláh podľa 
nášľapnej vrstvy 

Individuálne 
ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

 
Drevené a novodobé podlahy. 
Opakovanie. 

97-98 
99 

Stavebné materiály 
Ročník : prvý 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník : 2.-4. 
Betónové konštrukcie 

Definovať a rozlišovať 
drevené a novodobé druhy 
podláh 

Definoval a rozlišoval 
drevené a novodobé druhy 
podláh 

Písomné skúšanie Neštandardizova
ný didaktický test 
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Názov predmetu Stavebné materiály 
Časový rozsah výu čby  3 hodiny týždenne, spolu  99 vyučovacích hodín, 

z toho 1 hodina laboratórnych cvičení, spolu 33 
hodín  

Ročník  prvý 
Kód a názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,  3650 6 staviteľstvo 
Kód a  názov zamerania  01 – pozemné staviteľstvo 

10 – stavebný manažment 
architektúra a interiérový dizajn 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 
 
 
 
Charakteristika predmetu 
 
 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Pozemné staviteľstvo a Stavebný manažment“ ŠVP 36  
Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu študijného 
odboru 3650 6  staviteľstvo. Na túto vzdelávaciu oblasť  ŠVP vyčlenil 3 hodiny, z toho 1 hodinu laboratórnych 
cvičení. Jeho výučba je orientovaná do prvého ročníka štúdia. 
 
Odborný predmet stavebné materiály v oblasti 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje žiakom odborné 
vedomosti a zručnosti týkajúce sa materiálov používaných v stavebnej praxi, ich druhov, vlastností a spôsobu 
a vhodnosti ich použitia ako pri novostavbách, tak aj pri rekonštrukciách jestvujúcich objektov a to s ohľadom aj na 
ekonomické ukazovatele. 
 
Súčasťou  predmetu  sú laboratórne cvičenia, na ktorých si žiaci overujú vlastnosti stavebných materiálov.Úlohou 
cvičení je prehĺbiť a ohraničiť učebnú látku, ktorá bola už sprostredkovaná na teoretických hodinách.Ďalej má 
uviesť do problematiky techniky merania, meracích prístrojov a meracích postupov, dať návody a podnecovať 
samostatnú prácu a skupinovú prácu žiakov.Cieľom laboratórnych cvičení je , aby sme vizuálne sprístupnili žiakom 
teóriu z teoretických hodín, potvrdili ju a sprostredkovali študentom základné skúsenosti z práce 
v laboratóriu.Teoretické učivo sprostredkované v teoretickej príprave tak bude odskúšané, prehĺbené a na základe 
zrealizovaných postupov žiaci vypracujú laboratórny protokol.  
Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného rozširovania si vedomostí. Otázky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, a preto sa s nimi 
vyučujúci zaoberá v príslušných súvislostiach. 
Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím 
na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa 
schopností žiakov.  
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti stavebných materiálov. 
Pri vyučovaní sa kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov, aktívnu spoluprácu žiaka na rozvoji vlastného 
poznania, ďalšieho sebapoznávania a rozvoja schopnosti riešiť nastolené problémy. 
Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetmi -  ekológia , chémia 
a s odbornými predmetmi – staviteľstvo, architektúra, rekonštrukcie a adaptácie budóv.   
Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu 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 stavebníctva. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, 
preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s odbornou tematikou 
z oblasti stavebníctva, katalógy stavebných firiem, odborné exkurzie, výstavy, účasť žiakov na firemných dňoch 
spojených s odbornými prednáškami. 
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu stavebné materiály 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať 
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kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou 
súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých 
tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí 
učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.   
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu stavebné materiály patria aj ukážky vybraných 
druhov stavebných materiálov v stavebníctve. Mnohé technologické postupy realizácie stavieb a použitie 
jednotlivých druhov materiálov sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu 
tiež predstavuje možnosti upevňovania si teoretických vedomostí. 
K aktívnej práci budú žiaci vedení aj pomocou projektov vypracovávaných na danú tému, kde si overia svoje 
schopnosti samostatne získavať potrebné odborné informácie a pomocou nich riešiť daný problém a zároveň ho 
prezentovať verejne.  
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia. 

Ciele vyu čovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu stavebné materiály je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií 
o druhoch a spôsobe použitia stavebných materiálov v stavebníctve,ich vlastnostiach, formovať logické myslenie 
a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi 
a občianskom živote.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 
Vo vyučovacom predmete stavebné materiály využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 
základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

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

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

 
 

Stratégia vyu čovania 

 Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Vlastnosti stavebných materiálov Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 

Keramické výrobky Informačnoreceptívna -výklad Frontálna výučba 
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Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor  
 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Horniny Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Malty a betóny 
 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Stavebné sklo Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Izolačné materiály Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Pomocné materiály Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 
 
Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Vlastnosti 
stavebných 
materiálov 

Chládeková Z.: Stavebné materiály,  
SPN Bratislava 
Svoboda L.a kol.:Stavebné materiály, 
JAGA Bratislava 2005 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Vzorky materiálov 
Ochranné pomôcky 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných firiem 

Keramické 
výrobky 

Chládeková Z.: Stavebné materiály,  
SPN Bratislava 
Fabini J., Szeghyová S.:Chémia-
doplnkové učebné texty zo 
špecifického učiva pre stredné 
priemyselné školy, SPN Bratislava 
Svoboda L.a kol.:Stavebné materiály, 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Modely tehliarskych 
výrobkov 
Pomôcka – výroba 
keramiky 
Vzorky materiálov 
Ochranné pomôcky 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných firiem 
CD – keramika 
Odborné časopisy 
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JAGA Bratislava 2005 
Odborné časopisy: Byt a stavba, 
Pekné bývanie 

Horniny Chládeková Z.: Stavebné materiály,  
SPN Bratislava 
Svoboda L.a kol.:Stavebné materiály, 
JAGA Bratislava 2005 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Vzorky materiálov 
Ochranné pomôcky 
Vzorky hornín 
Graf-čiara zrnitosti 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných firiem 
Odborné časopisy 
 

Spojivá 
 
 
 

Chládeková Z.: Stavebné materiály,  
SPN Bratislava 
Fabini J., Szeghyová S.:Chémia-
doplnkové učebné texty zo 
špecifického učiva pre stredné 
priemyselné školy, SPN Bratislava 
Svoboda L.a kol.:Stavebné materiály, 
JAGA Bratislava 2005 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Vzorky materiálov 
Ochranné pomôcky 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných firiem 
 

Malty a betóny Chládeková Z.: Stavebné materiály,  
SPN Bratislava 
Fabini J., Szeghyová S.:Chémia-
doplnkové učebné texty zo 
špecifického učiva pre stredné 
priemyselné školy, SPN Bratislava 
Svoboda L.a kol.:Stavebné materiály, 
JAGA Bratislava 2005 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Vzorky materiálov 
Ochranné pomôcky 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných firiem 
CD-YTONG 

Drevo Chládeková Z.: Stavebné materiály,  
SPN Bratislava 
Svoboda L.a kol.:Stavebné materiály, 
JAGA Bratislava 2005 
Odborné časopisy: Byt a stavba, 
Pekné bývanie 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Vzorky materiálov 
Ochranné pomôcky 
Model dreva 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných firiem 
 

Kovy Chládeková Z: Stavebné materiály, 
SPN Bratislava 
Blažek J., Fabini J.: Chémia, SPN 
Bratislava 2005 
Fabini J., Szeghyová S.:Chémia-
doplnkové učebné texty zo 
špecifického učiva pre stredné 
priemyselné školy, SPN Bratislava 
Svoboda L.a kol.:Stavebné materiály, 
JAGA Bratislava 2005 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Vzorky materiálov 
Ochranné pomôcky 
Model ŽB výstuže 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných firiem 
CD-medené 
strechy 

Stavebné sklo Chládeková Z.: Stavebné materiály,  
SPN Bratislava 
Fabini J., Szeghyová S.:Chémia-
doplnkové učebné texty zo 
špecifického učiva pre stredné 
priemyselné školy, SPN Bratislava 
Svoboda L.a kol.:Stavebné materiály, 
JAGA Bratislava 2005 
Odborné časopisy: Byt a stavba, 
Pekné bývanie 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Vzorky materiálov 
Ochranné pomôcky 
Vzorky stavebného skla 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných firiem 
 

Plasty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chládeková Z.: Stavebné materiály,  
SPN Bratislava 
Blažek J., Fabini  J.:Chémia, 
SPN Bratislava 2005 
Fabini J., Szeghyová S.:Chémia-
doplnkové učebné texty zo 
špecifického učiva pre stredné 
priemyselné školy, SPN Bratislava 
Svoboda L.a kol.:Stavebné materiály, 
JAGA Bratislava 2005 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Vzorky materiálov 
Ochranné pomôcky 
Vzorky plastových 
výrobkov používaných 
v stavebníctve 
 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných firiem 
CD – ploty z 
plastov 

Izolačné materiály Chládeková Z.: Stavebné materiály,  
SPN Bratislava 

Tabuľa 
PC 

Vzorky materiálov 
Ochranné pomôcky 

Internet 
Propagačné 
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Svoboda L.a kol.:Stavebné materiály, 
JAGA Bratislava 2005 
Odborné časopisy: Byt a stavba, 
Pekné bývanie 

Dataprojektor 
Videotechnika 

Vzorky izolačných 
materiálov 

materiály 
stavebných firiem 
CD - FATRAFOL 

Prefabrikáty Chládeková Z.: Stavebné materiály,  
SPN Bratislava 
Svoboda L.a kol.:Stavebné materiály, 
JAGA Bratislava 2005 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Vzorky materiálov 
Ochranné pomôcky 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných firiem 
Katalógy 

Pomocné 
materiály 

Chládeková Z.: Stavebné materiály,  
SPN Bratislava 
Svoboda L.a kol.:Stavebné materiály, 
JAGA Bratislava 2005 
Odborné časopisy: Byt a stavba, 
Pekné bývanie 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Vzorky materiálov 
Ochranné pomôcky 
Vzorky pomocných 
materiálov 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných firiem 
Odborné časopisy 
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ROČNÍK: PRVÝ  

Rozpis učiva predmetu:   STAVEBNÉ MATERIÁLY  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 
hodín 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Vlastnosti stavebných 
materiálov 

   6 ENV Žiak má:  Žiak:    

Význam stavebných 
materiálov, rozdelenie, 
základné pojmy. 

   2 Chémia  
- vlastnosti chemických látok 
   prvý ročník 
 

Pochopiť potrebu prehlbovania 
vedomostí v oblasti stavebných 
materiálov 

Bez problémov vysvetlil 
význam stavebných materiálov 
pre stavebníctvo 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Prehľad fyzikálnych 
a chemických vlastností 
materiálov. 

   2 Mať prehľad o vlastnostiach 
stavebných materiálov 
a vysvetliť ich 

Vedel vysvetliť jednotlivé 
vlastnosti stavebných 
materiálov 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 

Hygienické a protipožiarné 
kritéria na stavebné materiály 

   2 Poznať požiarne a hygienické 
požiadavky kladené na SM 

Objasnil hygienické 
a protipožiarné kritéria na 
stavebné materiály 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

Keramické výrobky    8 ENV  Žiak má: Žiak:   

Rozdelenie keramických 
výrobkov 

    2 Chémia  
- neživá príroda 
  prvý ročník 
Pozemné staviteľstvo 
- Zvislé nosné konštrukcie 
- Priečky 
- Povrchové úpravy 
 pPrvý ročník 

Vymenovať druhy keramických 
výrobkov 

Vymenoval druhy keramických 
výrobkov 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Suroviny a výroba keramických 
materiálov 

   2 Popísať postup pri výrobe 
keramiky 

Popísal postup výroby 
keramiky 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Tehliarske výrobky, stavebná 
keramika 

   2 Mať prehľad o tehliarskych 
a iných keramických výrobkoch 
používaných v stavebníctve 

Uviedol druhy tehliarskych 
výrobkov a stavebnej keramiky 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Kameninové a žiaruvzdorné 
výrobky 

   2 Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

Horniny    6 ENV  Žiak má: Žiak:   

Rozdelenie hornín    2 Geológia 
- Horniny, horotvorné procesy 
  druhý ročník 
Pozemné staviteľstvo 
- Zemné práce a zakladanie 
   prvý ročník 

Vymenovať druhy hornín  Vymenoval druhy hornín Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Ťažba a opracovanie hornín    2 Popísať postup pri ťažbe 
hornín 

Popísal postup ťažby hornín 
Uviedol spôsoby opracovania 
kameňa 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Kamenivo pre stavebné účely    2 Uviesť možnosti použitia 
kameniva v stavebníctve 

Uviedol príklady použitia 
kameniva v stavebníctve 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

Spojivá    8 ENV  Žiak má: Žiak:   

Charakteristika a rozdelenie 
spojív 

   2 Chémia  
- Spojivá 
  prvý ročník 
Betónové konštrukcie 
- Výroba betónu 
   tretí ročník 
 

Vymenovať druhy spojív Vymenoval druhy spojív Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Vzdušné spojivá    2 Popísať vzdušné spojivá Popísal vzdušné spojivá Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Hydraulické spojivá    2 Popísať hydraulické spojivá Popísal hydraulické spojivá Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Skladovanie a doprava spojív    2 Uviesť možnosti skladovania 
a dopravy spojív 

Uviedol možnosti dopravy 
a skladovania spojív 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

Malty a betóny   10 ENV  Žiak má: Žiak:   
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Druhy mált, ich výroba    2 Chémia  
- Malty, betóny 
  Prvý ročník 
Pozemné staviteľstvo 
- Povrchové úpravy 
- Pohľadové betóny 
  prvý ročník 
Betónové konštrukcie 
- Výroba betónu 
  tretí ročník 
Ekológia 
- Neživá príroda 
  prvý ročník 

Vymenovať druhy mált Vymenoval druhy mált Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Použitie mált v stavebníctve    2 Vysvetliť možnosti použitia mált 
vstavebníctve 

Vysvetlil použitie mált v 
stavebníctve 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
 

Výroba betónu a jeho použitie 
v stavebníctve 

   2 Popísať výrobu betónu a jeho 
použitie v stavebnej praxi 

Popísal výrobu betónu 
Uviedol možnosti použitia 
betónu v stavebníctve 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Ťažké a ľahké betóny    2 Popísať ťažké a ľahké betóny Popísal ťažké a ľahké betóny Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Špeciálne druhy betónov    2 Vymenovať a popísať 
špeciálne druhy betónov 

Vymenoval a popísal špeciálne 
betóny 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

Drevo    4 ENV  Žiak má: Žiak:   
Ťažba, doprava a skladovanie 
dreva 

   2 Pozemné staviteľstvo 
- Krovy 
  tretí ročník 
Betónové konštrukcie 
- Debnenie, tretí ročník 

Poznať základné vlastnosti 
dreva 

Objasnil základné vlastnosti 
dreva 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Rezivo, lepené 
a aglomerované drevo 

   2 Uviesť príklady použitia dreva 
pri výstavbe 

Uviedol príklady použitia dreva 
pri výstavbe 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

Kovy    4 ENV  Žiak má: Žiak:   
Pracovný diagram ocele, 
vlastnosti kovov, betonárska 
výstuž 

   2 Pozemné konštrukcie 
- Pokrývačské práce 
   tretí ročník 
Betónové konštrukcie 
- Betonárska oceľ 
   tretí ročník 
Chémia 
- Kovy a ich vlastnosti 
  prvý ročník 

Vysvetliť pracovný diagram 
ocele a vymenovať vlastnosti 
kovov 

Vysvetlil pracovný diagram 
ocele 
Vymenoval vlastnosti kovov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
 

Ochrana kovov pred koróziou, 
ich využitie v stavebníctve 

   2 Objasniť potrebu ochrany 
kovov a vymenovať spôsoby 
ochrany 

Objasnil potrebu ochrany 
kovov 
Uviedol príklady ochrany 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

Stavebné sklo    4 ENV  Žiak má: Žiak:   
Výroba skla    2 Pozemné staviteľstvo 

- Okná, dvere 
   tretí ročník 
Konštrukčné cvičenia 

Popísať postup výroby skla Popísal výrobu skla Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Stavebné sklo    2 Uviesť možnosti využitia skla v 
stavebníctve 

Uviedol možnosti využitia skla 
v stavebníctve 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

Plasty    2 ENV  Žiak má: Žiak:   
Druhy plastov a ich použitie v 
stavebníctve 

   2 Chémia 
- Plasty a ich vlastnosti 
  prvý ročník 
 

Vymenovať druhy plastov 
Uviesť príklady použitia plastov  

Vymenoval druhy plastov 
Uviedol príklady ich použitia 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

Izolačné materiály   10 ENV  Žiak má: Žiak:   
Druhy a význam izolácií    2 Pozemné staviteľstvo 

- Izolácie 
Vymenovať a charakterizovať 
druhy izolácií 

Vymenoval druhy izolácií 
 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
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Hydroizolácie    2   tretí ročník 
Konštrukčné cvičenia 
tretí ročník 
Ekológia 
- Význam izolácií pre ochranu  

Popísať hydroizolácie Objasnil význam hydroizolácií Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
 

Tepelné izolácie    2 Popísať tepelné izolácie Objasnil význam tepelných 
izolácií 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Zvukové izolácie    2   životného prostredia 
   prvý ročník 

Popísať zvukové izolácie Objasnil význam zvukovích 
izolácií 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
 

Význam izolácií pre ochranu 
životného prostredia 

   2 Vysvetliť význam izolácií pre 
životné prostredie a jeho 
ochranu 

Vysvetlil význam izolácií pre 
ochranu životného prostredia 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
 

Prefabrikáty    4 ENV  Žiak má: Žiak:   
Význam prefabrikácie    2 Pozemné staviteľstvo 

- Skeletové sústavy 
   štvrtý ročník 
Betónové konštrukcie 
- Výkres tvaru 
  štvrtý ročník 

Objasniť význam prefabrikácie Objasnil význam prefabrikácie Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
 

Druhy a označovanie 
prefabrikátov 

   2 Vymenovať druhy prefabrikátov 
Osvojiť si ich označovanie 

Vymenoval druhy prefabrikátov 
Uviedol príklad označenia 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

Pomocné materiály    4 ENV  Žiak má: Žiak:   
Nátery, farby, tmely, lepidlá    2 Pozemné staviteľstvo 

- Údržba a rekonštrukcia 
  tretí ročník 
Konštrukčné cvičenia 
tretí ročník 

Vymenovať spôsoby 
a prevedenie dokončovacích 
prác v stavebných objektoch 

Vymenoval spôsoby 
dokončovacích prác 
Uviadol postup pri tapetovaní, 
natieraní, tmelení  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
 

Tapety a geotextílie    2 Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

 
Všeobecné pokyny hodnotenia  
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností 
žiakov.Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritéria hodnotenia musia byť súčasťou 
didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak 
bov prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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Stratégia vyu čovania STM - cvi čenia 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
Názov tematického 
celku 

Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy  

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna-výklad Frontálna výučba                     
práca so zošitom 

 Základné lab. úkony Informačnoreceptívna-výklad, 
reproduktívne cvičenie,heuristické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba                     
individuálna práca žiakov                    

Overovanie vlastností staveb. 
materiálov 

Informačnoreceptívna-výklad, 
reproduktívne cvičenie, heuristické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba                     
individuálna práca žiakov        
skupinová práca žiakov 

Skúšky spojív Informačnoreceptívna-výklad, 
reproduktívne cvičenie, heuristické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba                     
individuálna práca žiakov        
skupinová práca žiakov 

Overovanie vlastnosti plastov Informačnoreceptívna-výklad, 
reproduktívne cvičenie, heuristické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba                     
individuálna práca žiakov        
skupinová práca žiakov 

Vlastnosti izolačných materiálov Informačnoreceptívna-výklad, 
reproduktívne cvičenie, heuristické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba                     
individuálna práca žiakov        
skupinová práca žiakov 

Overovanie vlastnosti zemín Informačnoreceptívna-výklad, 
reproduktívne cvičenie, heuristické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba                     
individuálna práca žiakov        
skupinová práca žiakov 

  
Učebné zdroje STM - cvi čenia 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje 
Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Úvod do predmetu Zborník BOZP a PO 
MANO-GAZ-NITRA , 
Príručka BOZP, 
ing.M.Mračko 

Meotar Fólie Internet, CD 

Základné lab. 
úkony 

Zbierka úloh z lab. 
cvičení ,ing. Hamák 

Meotar Posuvné meradlá, váhy, 
tabuľky 

Internet 

Overovanie 
vlastností staveb. 
materiálov 

Zbierka úloh 
z lab.cvičení 
,ing.Hamák, Didaktika 
lab. predmetov, 
ing.Bajtoš PhD 

Meotar Pyknometer, 
Váhy,vzorky, 
Sušička,tabuľky 
Posuv.meradlá 

Internet 

Skúšky spojív Zbierka úloh 
z lab.cvičení 
,ing.Hamák, Didaktika 
lab. predmetov, 
ing.Bajtoš PhD 

Meotar Vicatov prístroj 
Vzorky,tabuľky 
Lab.lis.teplomer 

Internet 

Overovanie 
vlastností plastov 

Zbierka úloh 
z lab.cvičení 
,ing.Hamák, Didaktika 
lab. predmetov, 
ing.Bajtoš PhD 

Meotar Vzorky,plyn.kahan 
Sušička, tabuľky 

Internet 

Vlastnosti 
izolačných 
materiálov 

Zbierka úloh 
z lab.cvičení 
,ing.Hamák, Didaktika 
lab. predmetov, 
ing.Bajtoš PhD 

Meotar Vzorky,plyn.kahan 
Sušička,skúšob.prístroj 
Asfaltu ,kov.lineár, váhy 

Internet 

Overovanie 
vlastností zemín 

Zbierka úloh 
z lab.cvičení 
,ing.Hamák, Didaktika 
lab. predmetov, 
ing.Bajtoš PhD 

Meotar Vzorky,sušička,súprava 
Sít,váhy,tabuľky,exilátor 
Odmerné válce  

Internet 
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ROČNÍK: PRVÝ 
Rozpis učiva predmetu: STAVEBNÉ MATERIÁLY 
-      cvičenia             

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 
hodín 
 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu  2 hod   Žiak má:  Žiak:    
Úvod, organizačný 
poriadok        
 
BOZP a PO 

1             
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staviteľstvo 1. ročník 
Chémia 1. ročník 
Ekológia 1. ročník 
 
ENV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Byť oboznámený 
s problematikou vyuč. 
lab. cvičení, ako sa 
správať v laboratóriu 
a dodržiavať základné 
predpisy z BOZP a PO 

Bol oboznámený 
s problematikou lab. 
cvičení, poučený ako sa 
správať v lab. 
a dodržiavať zákl. 
predpisy z BOZP a PO 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Základné laboratórne 
úkony 

4 hod      

Zistenie rozmerov STM 
s vyhodnotením      
 
Zistenie hmotnosti  
STM s vyhodnotením       

3  
 
 
4 
                     

Naučiť sa merať 
s posuvným meradlom, 
vážiť na váhach a zistiť 
presnosť merania 
a váženia 

Bol naučený samostatne 
merať s posuvným 
meradlom a vážiť na 
tech. váhach a vedel 
zákl. jednotky 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 

Zistenie objemovej 
hmotnosti STM 
 
Praktické prevedenie 
s vyhodnotením 
 

5 
 
 
6 
 
 
 

Stanoviť hmotnosť 
a objem STM, z čoho 
vypočíta podielom 
hmotnosti a objemu-
hmotnosť, ktorú vyjadrí 
v jednotkách kg/m3 alebo 
g/m3  

Stanovil obj. hmotnosť 
STM na základe zistenia 
po prevedení prakt. 
skúšky, urobil písomné 
vyhodnotenie 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 
 
 
 
 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 
 
 
 
 

Overovanie vlastností 
STM 

4 hod      

Určenie mernej 
hmotnosti tehál 
 
Praktické prevedenie 
s vyhodnotením 

7 
 
 
8 
 

Určiť mernú hmotnosť 
plnej tehly z 3 vzoriek 
a aritmetickým priem. 
vypočítať podľa vzorca 
mernú hmotnosť  

Určil mernú hmotnosť 
plnej tehly na základe 
zistenia po prevedení 
prakt. skúšky, urobil 
písomné vyhodnotenie 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 

Zistenie nasiakavosti 9 Zistiť množstvo vody,  Na základe zistenia po  Samostatné  Kontrola,  
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STM 
 
Praktické prevedenie 
s vyhodnotením 

 
 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staviteľstvo 1. ročník 
Chémia 1. ročník 
Ekológia 1. ročník 
 
 
 
 
 

ktorú pojme vysušená 
stavebná látka pri jej 
ponorení do vody na 
určitý čas 

prevedení prakt. skúšky, 
zistil nasiakavosť STM 
a urobil písomné 
vyhodnotenie 

spracovanie 
zadania 

známkovanie 
zadania 

Skúšky spojív  8 hod      
Zistenie normálnej 
konzistencie cementovej 
malty 
 
Praktické prevedenie 
s vyhodnotením 

11 
 
 
 
12 

Zistiť množstvo vody, 
ktoré je potrebné na 
zhotovenie cementovej 
kaše normálnej 
konzistencie  

Na základe zistenia po 
prevedení prakt. skúšky, 
zistil normálnu 
konzistenciu cem. Malty 
a urobil písomné 
vyhodnotenie 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 

Zistenie pevnosti dreva 
v tlaku 
 
Praktické prevedenie 
s vyhodnotením 
 

13 
 
 
14 
 
 

Zistiť pevnosť dreva 
v tlaku a stanoviť max. 
zaťaženie, ktoré znesie 
skúšobná vzorka 
v smere vlákien a kolmo 
na vlákna 

Na základe zistenia po 
prevedení praktickej 
skúšky zistil max. 
zaťaženie dreva a urobil 
písomné vyhodnotenie 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 
 
 
 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 
 
 
 

Zistenie začiatku 
a konca tuhnutia sadry 
 
Praktické prevedenie 
s vyhodnotením 

15 
 
 
16 

Stanoviť začiatok a čas 
tuhnutia sadry, určiť 
pomer množstva vody 
a sadry na výrobu 
sadrovej kaše 

Na základe prevedenia 
praktickej skúšky 
stanovil začiatok, čas 
a koniec tuhnutia sadry, 
urobil písomné 
vyhodnotenie 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 

Zistenie aktivity vápna 
s vyhodnotením 
 
Opakovanie polročného 
učiva 
 

17 
 
 
18 

Zistiť najvyššiu teplotu 
vápenného mlieka, ktorá 
sa dosiahne za určitý 
čas 

Na základe prevedenia 
praktickej skúšky zistil 
najvyššiu dosiahnutú 
teplotu vápenného 
mlieka, urobil písomné 
vyhodnotenie 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 

Overovanie vlastnosti 
plastov 

2 hod   
 
 
 
ENV 
 
 
Staviteľstvo 1. ročník 
Chémia 1. ročník 
Ekológia 1. ročník 

    

Vplyv tepla na plastické 
látky s vyhodnotením 
 
 

19 Zistiť zmeny ktoré 
nastanú na skúšobnej 
vzorke vplyvom tepla 

Na základe prevedenia 
praktickej skúšky zistil 
zmeny, ktoré nastali 
vplyvom tepla a urobil 
písomné vyhodnotenie 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 
 

Vplyv plameňa na 
plastické látky 
s vyhodnotením 

20 
 
 

Zistiť zmeny ktoré 
nastanú na skúšobnej 
vzorke vplyvom plameňa 

Na základe prevedenia 
praktickej skúšky zistil 
zmeny, ktoré nastali 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 
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  vplyvom plameňa 
a urobil písomné 
vyhodnotenie 

 
 
 

 
 
 

Vlastnosti izola čných 
materiálov 

6 hod      

Zistenie bodu mäknutia 
asfaltu 
 
Praktické prevedenie s 
vyhodnotením  

21 
 
 
22 

Zistiť priemernú teplotu, 
pri ktorej asfalt mäkne 
z troch zistení 

Na základe prevedenia 
praktickej skúšky zistil 
priemernú teplotu z troch 
zistení a urobil písomné 
vyhodnotenie 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 
 

Zistenie priľnavosti 
náterov 
 
Praktické prevedenie s 
vyhodnotením 

23 
 
 
24 

Zistiť a určiť triedu 
náteru podľa priľnutia ku 
sklenenej podložke 

Na základe prevedenia 
praktickej skúšky zistil 
a určil triedu náteru 
a urobil písomné 
vyhodnotenie 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 
 

Zistenie nasiakavosti 
izolačných materiálov 
 
Praktické prevedenie 
s vyhodnotením 
 
 
 
 

25 
 
 
26 

Zistiť množstvo vody 
ktorú pojme vysušená 
izolačná látka pri jej 
ponorení do vody na 
určitý čas 

Na základe prevedenia 
praktickej skúšky zistil 
nasiakavosť izolačných 
látok a urobil písomné 
vyhodnotenie 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 
 

Overovanie vlastnosti 
zemín 

7 hod   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENV 
 
 
Staviteľstvo 1. ročník 
Chémia 1. ročník 

    

Stanovenie zrnitosti 
zemín 
 
Výpočet a vynesenie 
grafu zrnitosti 

27 
 
 
28 

Stanoviť sitový rozbor 
a čiaru zrnitosti, vzorky 
kameniva pomocou 
súpravy normových sít 

Na základe prevedenia 
praktickej skúšky 
stanovil sitový rozbor, 
vypočítal zvyšok, celkový 
zvyšok a prepad na 
základe ktorých vyniesol 
graf zrnitosti 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 
 

Stanovenie objemovej 
hmotnosti zemín s 
vyhodnotením 

29 Stanoviť objemovú 
hmotnosť na vzorke 
zemín vrátene dutí 
a pôrou v prirodzenom 
a v zdanlivom stave 

Na základe prevedenia 
praktickej skúšky 
stanovil objemovú 
hmotnosť v prirodzenom 
a v zdanlivom stave a 
urobil písomné 
vyhodnotenie 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 
 

Stanovenie prirodzenej 
vlhkosti zemín s 

30 Stanoviť prirodzenú 
vlhkosť zemín na 

Na základe prevedenia 
praktickej skúšky 

Samostatné 
spracovanie 

Kontrola, 
známkovanie 
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vyhodnotením Ekológia 1. ročník 
 
 

piesčitej a hlinitej vzorke 
percentuálnym pomerom 
hmotnosti množstva 
vody k hmotnosti suchej 
časti zeminy 

stanovil prirodzenú 
vlhkosť na piesčitej 
a hlinitej vzorke 
v percentách a urobil 
písomné vyhodnotenie 

zadania zadania 
 

Stanovenie medze 
vláčnosti – plasticita s 
vyhodnotením 

31 Stanoviť plastické 
vlastnosti a medzu 
vláčnosti ktorá je 
definovaná ako vlhkosť 
vyjadrená v percentách 
vysušenej zeminy 

Na základe prevedenia 
praktickej skúšky 
stanovil medzu vláčnosti 
ktorú vyjadril 
v percentách a urobil 
písomné vyhodnotenie 
 
 

Samostatné 
spracovanie 
zadania 

Kontrola, 
známkovanie 
zadania 
 

Kompletizácia 
celoročných cvičení, 
kontrola 
 
Opakovanie celoročného 
učiva 

32 
 
 
 
33 

Doplniť chýbajúce 
cvičenia a doplniť 
chýbajúce zistené údaje 

Doplnil cvičenia 
a chýbajúce údaje 

Spracovanie 
chýbajúcich 
zadaní  

Kontrola  

 
Všeobecné pokyny hodnotenia  
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
a zručností žiakov .Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritéria 
hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 
Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 
a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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Názov predmetu Stavebná mechanika 
Časový rozsah výu čby 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín  
Ročník  druhý 
Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
Kód a  názov zamerania  01 – pozemné staviteľstvo 

10 – stavebný manažment 
Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 
 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na 
vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu študijného odboru 365 06 00 staviteľstvo. 
Na túto vzdelávaciu oblasť  ŠVP vyčlenil 3 hodiny týždenne do druhého ročníka štúdia 
 
Odborný predmet stavebná mechanika v oblasti 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje 
žiakom prehľad o statickej funkcii stavebných konštrukcií, učí ich správne sa orientovať v statických 
výpočtoch a poskytuje znalosti pre samostatné riešenie jednoduchých praktických úloh. Rozvíja logické 
a matematické myslenie, získanie statického citu a takých vedomostí a návykov, ktoré sú dobrým 
základom pre odborný rast. Vyučovací predmet má podstatný význam pre dosiahnutie cieľov študijného 
odboru. 
 
Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného rozširovania si vedomostí. Otázky 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, 
a preto sa s nimi vyučujúci zaoberá v príslušných súvislostiach. 

Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť 
učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na 
základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti stavebnej 
mechaniky. 

Pri vyučovaní sa kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov, aktívnu spoluprácu žiaka na rozvoji vlastného 
poznania, ďalšieho sebapoznávania a rozvoja schopnosti riešiť nastolené problémy. 

Odborný predmet je medzi predmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetmi -  fyzika, 
matematika a s odbornými predmetmi – betónové konštrukcie, pozemné staviteľstvo 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu 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 stavebníctva. 
Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a platnými 
normami.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu stavebná 
mechanika proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy. Preto je 
dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, 
prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh 
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z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať 
a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzi predmetových vzťahov.   

K aktívnej práci budú žiaci vedení aj pomocou zadaní vypracovávaných na danú tému, kde si overia svoje 
schopnosti samostatne riešiť daný problém. Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia 
v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského 
vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 

 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu stavebná mechanika v odbore 365 06 00  staviteľstvo, je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností z oblasti statiky, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, 
zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

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

 

Schopnosti riešiť problémy 

 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli 
k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 
a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú 

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné 
 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania –  

 
Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do stavebnej mechaniky Informačno-receptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
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Heuristická - rozhovor žiakov 
Statika v rovine Informačno-receptívna -výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor  
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Statika tuhej dosky Informačno-receptívna - výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s normami 

Staticky určité nosníky Informačno-receptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Základy náuky o pružnosti a 
pevnosti 

Informačno-receptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor  
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Staticky neurčité nosníky Informačno-receptívna -výklad 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Prútové sústavy Informačno-receptívna -výklad 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 

 

 

Učebné zdroje 

 
Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Úvod do stavebnej 
mechaniky 

Burešová E.: Statika 
Zbierka úloh zo stavebnej 
mechaniky 
Dědek: Stavebná mechanika 
Ursínzová: Stavebná 
mechanika 

Tabuľa 
Meotar 
 

Učebnica 
Fólie 

Platné normy 
Sústava SI 

Statika v rovine Burešová E: Statika 
Zbierka úloh zo stavebnej 
mechaniky 
Dědek: Stavebná mechanika 
Ursínzová: Stavebná 
mechanika 

Tabuľa 
Meotar 
 

Učebnica 
Fólie 

Platné normy 
Matematicko – 
fyzikálne 
tabuľky 

 
Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Statika tuhej dosky Burešová E.: Statika 
Zbierka úloh zo stavebnej 
mechaniky 
Dědek: Stavebná mechanika 
Ursínzová : Stavebná 
mechanika 

Tabuľa 
 

Učebnica 
 

Stavebné 
tabuľky 

Staticky určité 
nosníky 

Burešová E.: Statika 
Zbierka úloh zo stavebnej 

Tabuľa 
 

Učebnica 
 

Platné normy 
Matematicko-
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mechaniky 
Dědek: Stavebná mechanika 
Ursínzová:  Stavebná 
mechanika 

fyzikálne 
tabuľky 

Základy náuky 
o pružnosti a pevnosti 

Burešová E: Statika 
Zbierka úloh zo stavebnej 
mechaniky 
Dědek: Stavebná mechanika 
Ursínyová:  Stavebná 
mechanika 

Tabuľa 
 

Učebnica 
 

Platné normy 
Matematicko – 
fyzikálne 
tabuľky 

Staticky neurčité 
nosníky 

Ursínyová:  Mechanika A, 
 

Tabuľa 
 

Učebnica 
 

 
Stavebné 
tabuľky 

Prútové sústavy Ursínyová:  Mechanika A, 
 

Tabuľa 
 

Učebnica 
 

Stavebné 
tabuľky 

 
 
 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia  
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre 
jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové 
práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický 
test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú 
úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritéria hodnotenia musia byť súčasťou 
didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín 
opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou 
súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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ROČNÍK: DRUHÝ  

Rozpis učiva predmetu:   STAVEBNÁ  
                            MECHANIKA  

3 hodina týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 
Vyučujúci:  
                                            

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny  Medzi predmetové vz ťahy Očakávan é vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

ÚVOD DO STAVEBNEJ 
MECHANIKY 

3  Žiak má:  Žiak:    

Úloha a obsah stavebnej 
mechaniky. 
Odvetvia stavebnej 
mechaniky 

1. 
 
 
 

Fyzika  
- Sila, druhy síl pôsobiacich 
na 
  telesá 
  prvý ročník 
 

Pochopiť potrebu osvojiť 
si základy stavebnej 
mechaniky ako 
dôležitého odborného 
predmetu 

Bez problémov vysvetlil 
význam stavebnej 
mechaniky. Vymenoval 
jej odvetvia 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Sila a jej účinky na 
stavebné konštrukcie 

2.-3. Mať prehľad o druhoch 
síl a ich účinkoch na 
stavebné konštrukcie 

Vedel uviesť príklady 
účinkov síl na stavebné 
konštrukcie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Didaktický test 

STATIKA V ROVINE  30  Žiak má:  Žiak:    
Sila, jej určenie a účinok 
na tuhé telesá 

4. Fyzika  
- Sila, jej určenie, vektor sily 
  prvý ročník 
- Jednotky sústavy SI 
  prvý ročník 
Matematika 
- Riešenie pravouhlého 
   trojuholníka 
   prvý ročník 
- Riešenie jednoduchých  
  rovníc 
   prvý ročník 
 
 

Charakterizovať silu 
a vysvetliť jej účinky na 
telesá 

Charakterizoval silu. 
Uviedol príklady 
pôsobenia síl na tuhé 
telesá 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Druhy silových rovinných 
sústav  

5.- 6 Vymenovať druhy 
silových sústav 

Bez problémov 
vymenoval druhy silových 
sústav 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Sústava síl pôsobiacich 
v jednom lúči súhlasne 
a nesúhlasne 
orientovaných 

7.- 8. Vedieť uviesť príklad na 
sústavu síl pôsobiacich 
v jednom lúči 
 

Uviedol príklady na sily 
pôsobiace v jednom lúči 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Riešenie zadania 9.-10 Vedieť vypočítať 
výslednicu síl 
pôsobiacich v jednom 
lúči 

Vedel určiť výslednicu síl 
pôsobiacich v jednom 
lúči 

Písomné 
skúšanie 

Zadanie č. 1 

Sústava rovnobežných 
síl súhlasne 
a nesúhlasne 
orientovaných 
s uvedením príkladu 

11.-15. Vedieť popísať sústavu 
rovnobežných síl 
súhlasne a nesúhlasne 
orientovaných 

Vedel popísať sústavu 
rovnobežných síl 
súhlasne aj nesúhlasne 
orientovaných 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Moment sily, momentová 16.-18. Vysvetliť otáčavý účinok Vysvetlil otáčavý účinok Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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veta síl na telesá. 
Vedieť vypočítať moment 
sily. 

sily na telesá. 
Vedel bez problémov 
vypočítať veľkosť 
momentu 

Riešenie zadania 
 

19.- 21. Vedieť určiť výslednicu 
rovnobežných síl 

Určil výslednicu 
rovnobežných síl 

Písomné 
skúšanie 

Zadanie č. 2 

Rovinný zväzok síl 22.- 23 Vedieť vysvetliť pojem 
rovinný zväzok síl 

Vedel vysvetliť pojem 
rovinný zväzok síl 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Zložkový obrazec 24.- 25. 
 
 
 

Pochopiť princíp 
zostrojenia zložkového 
obrazca 

Pochopil princíp 
zostrojenia zložkového 
obrazca 

Písomné 
skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

Riešenie zadania 26.- 27 Vedieť vypočítať 
výslednicu  rovinného 
zväzku síl 

Bez problémov vypočítal 
výslednicu rovinného 
zväzku síl 

Písomné 
skúšanie 

Zadanie č. 3 

Ťažisko prierezu 
 

28.- 29 Poznať, čo je ťažisko Poznal pojem ťažisko Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Moment zotrvačnosti 30.- 31. Vedieť vypočítať moment 
zotrvačnosti 

Vedel vypočítať moment 
zotrvačnosti 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Riešenie zadania 32.-33. Zostrojiť ťažisko 
rovinných obrazcov 

Zostrojil ťažisko daného 
obrazca 

Písomné 
skúšanie 
 

Zadanie č.4 

STATIKA TUHEJ DOSKY  
 

12 ENV Žiak má:  Žiak:    

Zaťažovacie sily 
stavebných konštrukcií 
podľa  STN 73 12 01 

34.-39. Fyzika  
- Jednotky sily 
  prvý ročník 
Betónové konštrukcie 
- Výpočet zaťaženia na 
   konštrukcie 
   tretí ročník 

Vedieť vymenovať druhy 
zaťažení pôsobiacich na 
konštrukciu 

Bez problémov 
vymenoval druhy 
zaťažení pôsobiacich na 
konštrukcie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Riešenie zadania  
 
 
 
 

40. Vedieť vypočítať celkové 
zaťaženie pôsobiace na 
konštrukciu 

Vypočítal celkové 
zaťaženie pôsobiace na 
konštrukciu 

Písomné 
skúšanie 
 
 

Zadanie č.5 

Rovnovážny stav 
stavebných konštrukcií, 
akcie, reakcie 

41.-42  Poznať účinok zaťaženia 
na 
Stav. konštrukcie 

Vedel sa orientovať 
v problematike účinku 
zaťaženia na STK 

Písomné 
skúšanie 
 
 

Ústna odpoveď 
 

Podopretie tuhej dosky 
 

43.- 44. Poznať druhy podopretia, 
ich funkciu 

Slovne charakterizoval 
druhy podopretia 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Konštrukcie staticky určité 
a neurčité 

45. Vedieť určiť statickú 
(ne)určitosť stavebnej 

Určil statickú (ne)určitosť 
podľa zobrazených 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Frontálna 
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 konštrukcie nosníkov písomná práca 
 

 STATICKY URČITÉ 
NOSNÍKY 
 

 
27 

ENV Žiak má:  Žiak:    

Väzbové sily staticky 
určitých konštrukcií  
 

46.- 54. Matematika  prvý ročník 
                   druhý ročník 
 
Fyzika prvý ročník 
            druhý ročník 
            
 

 

Ovládať grafické 
a výpočtové podmienky 
rovnováhy 

Určil veľkosť reakcií 
graficky a výpočtom 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Priečne sily               
Ohybové momenty 
Výpočet prechodových 
prierezov                                                          

 

55.- 63. Vedieť vypočítať 
a graficky znázorniť 
priebeh priečnych síl 
a ohybových momentov 

Vypočítal a graficky 
znázornil priebeh 
priečnych síl 
a ohybových momentov 

Písomné 
skúšanie 
 
Ústne skúšanie 

Frontálna 
písomná práca 
Ústna odpoveď 

Riešenie zadania 64.- 72.  Vypočítať na 
jednoduchom nosníku 
väzbové sily, priečne sily, 
ohybové momenty, 
znázorniť ich graficky  

Vypočítal a graficky 
znázornil priebeh 
priečnych síl 
a ohybových momentov 
na jednoduchom nosníku 

Písomné 
skúšanie 
 
 

Zadanie č.6 

ZÁKLADY NÁUKY O 
PRUŽNOSTI A 
PEVNOSTI 
 

6 ENV Žiak má:  Žiak:    

Základné pojmy 73. Matematika  prvý ročník 
                                                         
druhý ročník 
 
Fyzika prvý ročník                  
druhý ročník 
Betónové konštrukcie 
 

Vysvetliť pojmy- 
pružnosť, deformácia, 
pretvorenie ,napätie 

Vedel vysvetliť základné 
pojmy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Vonkajšie a vnútorné sily 
 

74.  Vysvetliť súvislosť medzi 
vonkajšími a vnútornými 
silami 

Vedel popísať vplyv 
vonkajších a vnútorných 
síl 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Pevnostné vlastnosti 
stavebných materiálov 

 

75.  Vysvetliť zložky napätia, 
definovať Hookov zákon, 
modul pružnosti 

Vedel definovať Hookov 
zákon, modul pružnosti, 
napätie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Metódy výpočtu 
stavebných konštrukcií 

 

76.  Vysvetliť teóriu 
dovolených namáhaní 
a medzných stavov 

Vysvetlil vlastnými 
slovami teóriu 
dovolených namáhaní 
a medzných stavov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Základné druhy 
namáhania a ich 

77.-78.  Vysvetliť pojmy- prostý 
tlak, ťah, šmyk, ohyb 

Vysvetlil vlastnými 
slovami prút, ako je 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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kombinácia 
 

namáhaný 

 STATICKY NEURČITÉ 
NOSNÍKY 
 

 
12 

ENV Žiak má:  Žiak:    

Trojmomentová veta 
Clapeyronova 

79.-80. Betónové konštrukcie  
PST 

Vedieť čo vyjadruje 
deformačná rovnica 

Vedel využitie 
deformačnej rovnice 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Určenie ohybových 
momentov, posúvajúcich 
síl,  
prechodových prierezov 
 

81.-84.  Poznať problematiku 
riešenia a vykreslenia 
ohybových momentov 
posúvajúcich síl na 
spojitom nosníku 

Vedel rozdiely vo 
vykresľovaní vnútorných 
síl medzi prostým 
a spojitým nosníkom 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Postup pri riešení 
nosníkov 

85.-90.  Oboznámiť sa s riešením 
staticky neurčitého 
nosníka na vzorovom 
príklade 

Riešil vzorový príklad Písomné 
skúšanie 
 

Frontálna 
písomná práca 
 

PRÚTOVÉ SÚSTAVY 
 

9  Žiak má:  Žiak:    

Zaťaženie a namáhanie 
prútových sústav 

91. PST Ovládať základné pojmy, 
napísať podmienky 
tvarovej a statickej 
určitosti , poznať druhy 
zaťaženia 

Vysvetlil základná pojmy 
,napísal podmienku pre 
určenie stupňa statickej 
určitosti, centrické 
a excentrické zaťaženie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Matematické riešenie 
osových síl 

92.- 93.  Vysvetliť postup riešenia 
uzlovou metódou 

Vysvetlil postup riešenia 
uzlovou metódou 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Grafické riešenie – 
Cremonov obrazec 

94.- 95.  Vysvetliť postup riešenia 
Cremonovým obrazcom 

Vysvetlil postup riešenia 
Cremonovým obrazcom 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Príklady riešenia 96.- 97.  Oboznámiť sa so 
statickým riešením 
prútovej sústavy na 
vzorovom príklade 

Riešil vzorový príklad Písomné 
skúšanie 
 

Frontálna 
písomná práca 
 

Opakovanie 98.- 99.  Ovládať učivo 2. ročníka Preukázal základné 
vedomosti z každého 
tematického celku  

Písomné 
skúšanie 
 

Didaktický test 
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Názov predmetu Ekonomika 
Časový rozsah výu čby  3. ročník : 4 hodiny týždenne, spolu 132 

vyučovacích hodín, z toho 2 hodiny cvičenia, 
spolu 66 vyučovacích hodín cvičení 
3. ročník : 1 hodiny cvičenia – voliteľné, spolu  
33 vyučovacích hodín cvičení – voliteľné 
4. ročník : 4 hodiny týždenne, spolu 120 
vyučovacích hodín, z toho 2 hodiny cvičenia, 
spolu 60 vyučovacích hodín cvičení 

Ročník  tretí, štvrtý 
Kód a  názov študijnéh o odboru  3650 6 staviteľstvo 

 
Kód a  názov zamerania  01 pozemné staviteľstvo 

 
Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu 
 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie 
predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „Ekonomika“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 252 
hodín. Jeho výučba je orientovaná do 3. a  4. ročníka štúdia. 

Odborný predmet ekonomika v študijnom odbore 3650 6 staviteľstvo, rozširuje a prehlbuje učivo náuky 
o spoločnosti. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov  (téma a pod témy). Tematické celky, ktoré 
nadväzujú na zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a smernice sa vždy obsahovo i terminológiou inovujú podľa 
platnej legislatívy.   

Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete prispievajú k orientácii v základných 
poznatkoch z oblastí vybraných ekonomických pojmov, javov, procesov a vzťahov z makro ekonomiky 
a oboznamuje ich so zákonitosťami fungovania trhového mechanizmu v rámci trhovej ekonomiky a k dôslednému 
rešpektovaniu zásad racionalizácie a ich efektívnemu uplatňovaniu.  

Obsahová náplň učiva postupne prechádza na podnikovú úroveň, t. j. mikroekonomiku. Od jednotlivých právnych 
foriem podnikania sa venuje konkrétnym podnikovým činnostiam. Sú to najmä vedomosti v oblasti majetkového 
hospodárstva, personálnej činnosti , daňovníctva, investičnej výstavby, obchodu. Poskytuje základňu pre prax i pre 
ďalšie odborné štúdium.  

 

Súčasťou predmetu sú cvičenia, na ktorých si žiaci priamo na zadaniach a príkladoch precvičia  výpočet 
jednotlivých druhov kalkulácií, výpočet nákladov a spracovanie ponukového rozpočtu na konkrétnu stavbu. 
Oboznámia sa s vybranými typmi zmlúv a faktúry. Žiaci môžu jednotlivé zadania na základe hardwarového 
a softwérového vybavenia (programy CENKROS plus, ALLPLAN, AUTOCAD, REVIT) vypracovávať pomocou 
výpočtovej  techniky.  

Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch . Prihliadali sme 
aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie. 

Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu majetku. 

 

Odborný predmet je medzi predmetovo previazaný s vyučovacími predmetmi ekológia, manažment, informatika, 
grafické a informačné systémy, pozemné staviteľstvo, stavebné materiály a prax. 

 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich 
cieľavedomosť, samostatnosť, tvorivosť, systematickosť a presnosť v práci. Uprednostňujeme také stratégie, pri 
ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 
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povinnosť motivovať, posilňovať vôľu a schopnosť učiť sa,  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 počítačom a s pracovnými zošitmi. 
Odporúčajú sa aj rôzne časopisy zaoberajúce sa ekonomikou. 

 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu ekonomika proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je okrem iného aj riešenie 
kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré 
umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzi predmetových vzťahov. 

 

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu ekonomika patria aj rozličné formuláre, výkazy 
a iné doklady, originálne názorné pomôcky, ktoré sa používajú v praxi. 

 

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

 

Výučba bude prebiehať v multimediálnej učebni a v odbornej  učebni s výpočtovou technikou. 
 
Ciele vyu čovacieho predmetu  
 

Cieľom vyučovacieho predmetu ekonomika je sprístupniť žiakom základné pojmy a zákony ekonomiky 
v podmienkach trhovej ekonomiky a uviesť ich do ekonomického myslenia. Žiaci sa učia aplikovať získané 
poznatky pri riešení ekonomických problémov výroby, investičnej výstavby, obchodu a podnikania ako aj celkovej 
ekonomickej orientácie. 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete ekonomika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Schopnosti riešiť problémy 
 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód           a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii,  

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
- orientovať sa pri rozbore situácie, 
- riešiť problémy logickou analýzou, 
- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému, 
-     korigovať nesprávne riešenia problému, 
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 

             pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.       
 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky, 
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- zoznámiť sa s rôznymi druhmi rozpočtových počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 
- ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 
- pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 
- vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
- komunikovať elektronickou poštou, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 

             informáciám a byť mediálne gramotný, 
- vyjadrovať svoje názory a riešenia pomocou rôznych druhov aplikačných programov. 

 
Stratégia vyu čovania 
 
Názov tematického 
celku 

Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy  

3. ROČNÍK 
 
 
1. Základné ekonomické  
   pojmy 

Informačno-receptívna – výklad 
Expozičná – prezentácia na PC 
(P-4): Ekonomika - ekonómia 
Reproduktívna – rozhovor 
Výkladovo - problémová 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačná  

Frontálna výučba 
Práca s PC 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s NDT 

 
 
 
2. Trh 

Informačnoreceptívna – výklad 
Expozičná – prezentácia na PC 
Reproduktívna – rozhovor 
Výkladovo - problémová 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačná 

Frontálna výučba 
Práca na PC 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom  
(PZ-2): Trh, trhový 
mechanizmus 
Práca s NDT 

 
 
3. Podnikanie a podnikate ľ- 
    ská činnos ť 

Informačnoreceptívna – výklad 
Expozičná – prezentácia na PC 
Reproduktívna – rozhovor 
Výkladovo - problémová 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačná 

Frontálna výučba 
Práca na PC – prezentácie 
v Power pointe 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s Obchodným 
a Živnostenským zákonom 
Práca s NDT 

 
 
4. Podnik, hlavné činnosti  
    podniku 

Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Výkladovo - problémová 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh,  
Fixačná 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov so ZP 
Práca s pracovným zošitom 
(PZ-1)-Výrobné činnosti 
podniku 
(PZ-2)-Personálna činnosť 
podniku a odmeňovanie 
pracovníkov 
Práca s NDT 

 
 
5. Efektívnos ť podnikovej  
    činnosti 

Informačnoreceptívna – výklad 
Výkladovo - problémová 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
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úloh 
Fixačná 

Práca s knihou 
Práca s NDT 

4. ROČNÍK 
Investičná výstavba Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Projektová príprava stavieb Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Stavebný zákon Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

POV a zariadenie staveniska Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Realizácia stavby  
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Ochrana priemyselného 
vlastníctva  

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
Učebné zdroje 
 
Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

3. ROČNÍK 
 
 
 
 
 
1. Základné    
    ekonomické   
    pojmy 

 
Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika 
Proxima Press 2006 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika 
SPN Bratislava 1998 
Lorko M.,: Ekonomika 
a ekológia 

 
 
 
 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 
Laserové 
ukazovátko 
USB kľúč 

 
 
 
 
Neštandardizované 
didaktické testy 
(NDT) 
Prezentácia (P-4): 
Ekonomika -     
ekonómia 

 
 
 
 
 
Internet 
Masovo 
komunikačné 
prostriedky 
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TRANSFER 1992 
Ekonómia pre učiteľov, 
Nadácia F.A. Hayeka,  
Bratislava 2006 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Trh 

 
Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika 
Proxima Press 2006 
Šlosár R., Orbánová D., 
Hromá Z., Kovaľová A.: 
Podniková ekonomika 
SPN Bratislava 1996 
Ekonómia pre učiteľov, 
Nadácia F.A. Hayeka, 
Bratislava 2006 
 
 

 
 
 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 
Laserové 
ukazovátko 
USB kľúč 

 
 
 
 
Neštandardizované 
didaktické testy 
Pracovný zošit 
(PZ-2): Trh, trhový 
mechanizmus 

 
 
 
Internet 
Odborné 
časopisy: 
Profit, Trend, 
Hospodárske 
noviny 
Masovo 
komunikačné 
prostriedky 

 
 
 
 
 
 
3. Podnikanie      
    a podnikate ľ-  
    ská  činnos ť 

 
Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika 
Proxima Press 2006 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika 
SPN Bratislava 1998 
Ekonómia pre učiteľov, 
Nadácia F.A. Hayeka, 
Bratislava 2006 

 
 
 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 
Laserové 
ukazovátko 
USB kľúč 
 

 
 
 
 
Neštandardizované 
didaktické testy 
Prezentácie 
v Power pointe 

 
 
Internet 
Odborné 
časopisy: 
Profit, Trend, 
Hospodárske 
noviny 
Poradca 
podnikateľa 
Obchodný a 
Živnostenský 
zákon 

 
 
 
 
 
4. Podnik , hlavné  
    činnosti  
    podniku 

 
Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika 
Proxima Press 2006 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika 
SPN Bratislava 1998 

 
 
PC 
Tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 
Laserové 
ukazovátko 
USB kľúč 

 
 
Pracovné zošity 
(PZ-1)-Výrobné 
činnosti podniku 
(PZ-2)-Personálna 
činnosť podniku 
a odmeňovanie 
pracovníkov 
Neštandardizované 
didaktické testy 

 
Internet 
Masovo 
komunikačné 
prostriedky 
Odborné 
časopisy: 
Profit, Trend, 
Hospodárske 
noviny 
Zákonník 
práce 

 
 

 
Šlosár R.,Šlosárová A., 

 
PC 

 
 

 
Internet 
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5. Efektívnos ť  
    podnikovej       
    činnosti 
 
 

Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika 
SPN Bratislava 1998 

Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Laserové 
ukazovátko 
USB kľúč 

Neštandardizované 
didaktické testy 

Odborné 
časopisy: 
Profit, Trend, 
Hospodárske 
noviny 

4. ROČNÍK 

Investičná výstavba 
 
 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika 
Proxima Press 2006 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Pracovný zošit : 
Investičná 
výstavba 
Projektová 
dokumentácia 
zrealizovaných 
stavieb 
USB 
Fólie 

Internet 
CD 
 

Projektová príprava 
stavieb 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika 
Proxima Press 2006 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Pracovný zošit : 
Projektová 
dokumentácia 
stavieb 
Projektová 
dokumentácia 
zrealizovaných 
stavieb 
USB 
Fólie 

Internet 
CD  

Stavebný zákon Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika 
Proxima Press 2006 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
zrealizovaných 
stavieb 
USB 
Fólie 
 

Internet 
CD 

POV a zariadenie 
staveniska 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika 
Proxima Press 2006 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
zrealizovaných 
stavieb 
USB 
Fólie  
Prezentácia 
v power-pointe: 
Situácia POV a ZS 

Internet 
CD 

Realizácia stavby  
 
 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Videotechnika 

USB 
Fólie  
Prezentácia 
v power-pointe: 
Stavebný denník 
Stavebný denník 

Internet 
CD 

Ochrana 
priemyselného 
vlastníctva  

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 

USB 
Fólie  

Internet 
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 Videotechnika 
 
 
Stratégia vyu čovania – Ekonomika cvi čenie 
 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 
Názov tematického 
celku 

Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy  

3. ROČNÍK 
 
 
 
1. Kalkulácie   
 
 
 

Informačno-receptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Praktická aplikácia 

 
Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
Skupinová práca 
Práca s počítačom 
Práca na  zadaní 
Práca s manuálom: Kalkulácie 
a rozpočty s využitím VT 
 

 
 
 
2. Rozpo čty   
 
 
 

Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Fixačná metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
Skupinová práca  
Práca s počítačom 
Práca s knihou 
Práca s manuálom: Kalkulácie 
a rozpočty s využitím VT 
 

 
 
3. Rozpo čtovanie s využitím   
    VT 

Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Metóda clill 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Kooperatívna metóda 
Metóda tvorby 
Praktická aplikácia 
Grafická metóda 
Fixačná metóda 
Kontrolná metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s počítačom 
Práca v skupinách 
Práca s manuálom: Kalkulácie 
a rozpočty s využitím VT 
Práca so zborníkom UNIKA 
Práca s TEU 
Tvorba vzorcov –objemy telies 
Projektové vyučovanie 
Práca na  zadaní  

4. ROČNÍK 
 
 
 
1.Oceňovanie stavebných  
   a montážnych prác 
 

Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Motivačná 
Reproduktívna – diskusia 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Metóda individuálneho prístupu 
Kontrolná metóda 

 
 
Frontálna a individuálna práca 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s počítačom 
Práca s manuálom: Rozpočet, 
kalkulácia a fakturácia v 
programe Cenkros plus 
Práca na  zadaní 

 
 
 
2. Oceňovanie projektových  

Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Reproduktívna – riadený 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s počítačom 
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    prác a  inžinierskych  
    činností 
 

rozhovor 
Heuristická – riešenie úloh 
Problémová metóda 
Metóda individuálneho prístupu 
Fixačná metóda 
Kontrolná metóda 

Práca s manuálom: Rozpočet, 
kalkulácia a fakturácia v 
programe Cenkros plus 
Práca so sadzobníkom 
Práca na  zadaní 

 
 
 
 
3. Obchodné záväzkové  
    vzťahy 
 
 

Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Reproduktívna – diskusia 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Metóda tvorby 
Metóda individuálneho prístupu 
Fixačná metóda 
Kontrolná metóda 

 
 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s počítačom 
Práca na  zadaní 

 
 
 
 
4. Fakturácia stavieb 

Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Reproduktívna – diskusia 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Metóda individuálneho prístupu 
Fixačná metóda 
Kontrolná metóda 

 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s počítačom 
Práca s manuálom: Rozpočet, 
kalkulácia a fakturácia v 
programe Cenkros plus 
Práca na  zadaní 

 
 
 
 
Učebné zdroje – Ekonomika cvi čenie 
 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné 
 

Názov 
tematického celku  

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica,. 

3. ROČNÍK 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kalkulácie   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika –- 
Oceňovanie stavebnývh 
prác 
PROXIMA PRESS 2006 
Mesároš F.: Cena, rozpočty 
a kalkulácie, SF TU Košice 
2003 
Mesároš F.: Cena, rozpočty 
a kalkulácie, SF TU Košice 
2003, 
Čavojský J.: Oceňovanie 

 
 
 
PC 
MS Excel 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 
Laserové 
ukazovátko 
USB kľúč 
Kalkulačka 
Rozpočtový 
program 
Cenkros plus 

 
 
 
 
Manuál: 
Kalkulácie a 
rozpočty s 
využitím VT 
 
Katalógové listy, 
prospekty 
 
 

 
 
 
 
Internet 
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stavebných prác, Cenkon 
s.r.o. Bratislava 2012 
 

 
 
 
 
 
2. Rozpo čty   
 
 
 
 
 
 

 
Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika – Oceňovanie 
stavebných prác, PROXIMA 
PRESS 2001 
Mesároš F.: Cena, rozpočty 
a kalkulácie, SF TU Košice 
2003 
Čavojský J.: Oceňovanie 
stavebných prác, Cenkon 
s.r.o. Bratislava 2012 
TEU 2009 – Technicko-
ekonomické ukazovatele 1.diel, 
Cenekon Bratislava 
Zborník ukazovateľov  
priemernej rozpočtovej ceny na 
mernú jednotku, UNIKA  
Bratislava 2010 
 

 
 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiateň 
Laserové 
ukazovátko 
USB kľúč 
Kalkulačka 
 

 
 
Manuál: 
Kalkulácie a 
rozpočty s 
využitím VT 
 
Neštandardizo-
vaný didaktický 
test 
 

 
 
 
Internet 
  

 
 
 
 
3. Rozpo čtovanie    
    s využitím VT   
 
 
 
 
 

 
Kubančoková J.:Ekonomika 
Oceňovanie stavebných 
prác, PROXIMA PRESS 
2001 
Mesároš F.: Cena, rozpočty 
a kalkulácie, SF TU Košice 
2003 
Učebné texty – Príklady 
práce na ponukovom 
rozpočte v programe 
Cenkros plus 
Čavojský J.: Oceňovanie 
stavebných prác, Cenkon 
s.r.o. Bratislava 2012 
 

 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
MS Excel 
Rozpočtový 
program 
Cenkros plus 
Tlačiareň 
Laserové 
ukazovátko 
USB kľúč 
Kalkulačka 
 
 

 
Manuál: 
Kalkulácie a 
rozpočty s 
využitím VT 
Projektová 
dokumentácia 
 
 
 
 
 
 
 

Internet 
Zborník 
ukazovate-
ľov prie-
mernej 
rozpočtovej 
ceny na 
mernú 
jednotku 
objektu 
(TEU) 

Zborník 
UNIKA 

 

4. ROČNÍK 
 
 
 
1. Oceňovanie   
    stavebných  
    a montážnych  
    prác 
 
 

 
Kubančoková J.:Ekonomika 
Oceňovanie stavebných 
prác, PROXIMA PRESS 
2001 
Mesároš F.: Cena, rozpočty 
a kalkulácie, SF TU Košice 
2003 
Učebné texty – Príklady 
práce na ponukovom 
rozpočte v programe 
Cenkros plus 
Čavojský J.: Oceňovanie 
stavebných prác, Cenkon 
s.r.o. Bratislava 2012 

 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
MS Excel 
Rozpočtový 
program 
Tlačiareň 
Laserové 
ukazovátko 
USB kľúč 
Kalkulačka 

 
 
Manuál: 
Rozpočet, 
kalkulácia a 
fakturácia v 
programe 
Cenkros plus 
 
Projektová 
dokumentácia 
 

 
 
Internet 
Cenkros 
plus 
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2. Oceňovanie  
    projektových  
    prác  
    a inžinierskych  
    činností 
 

 
Kubančoková J.:Ekonomika 
Oceňovanie stavebných 
prác, PROXIMA PRESS 
2001 
Čavojský J.: Oceňovanie 
stavebných prác, Cenkon 
s.r.o. Bratislava 2012 
 

 
 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 
Laserové 
ukazovátko 
USB kľúč 
Kalkulačka 

 
 
 
Manuál: 
Rozpočet, 
kalkulácia a 
fakturácia v 
programe 
Cenkros plus 
 

Internet 
Sadzobník 
pre 
navrhova-
nie cien 
projekto-
vých prác 
a inžinier-
skych 
činností  

 
3. Obchodné   
    záväzkové  
    vzťahy 

 
Kubančoková J.:Ekonomika 
Oceňovanie stavebných 
prác, PROXIMA PRESS 
2001 
Kubančoková J.:Ekonomika 
Investičná výstavba, 
Proxima Press, 2002 

PC 
MS Word 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 
Laserové 
ukazovátko 
USB kľúč 
 

 
 
 

 
Internet 
Obchodný 
zákon 
 

 
 
4. Fakturácia  
    stavieb  

 
Učebné texty – Príklady 
práce na ponukovom 
rozpočte v programe 
Cenkros plus 
Čavojský J.: Oceňovanie 
stavebných prác, Cenkon 
s.r.o. Bratislava 2012 
 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Rozpočtový 
program 
Tlačiareň 
Laserové 
ukazovátko 
USB kľúč 
Kalkulačka 

 
 
Manuál: 
Rozpočet, 
kalkulácia a 
fakturácia v 
programe 
Cenkros plus 

 

 
 
Internet 
Cenkros 
plus 
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ROČNÍK: TRETÍ 
Zameranie  : Pozemné staviteľstvo 

Rozpis u čiva predmetu:   Ekonomika 

 
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyu čovacích hodín  

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzi predmetové 
vzťahy 

Očakávané 
plánované výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Základné 
ekonomické 
pojmy 

 
10 

ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
Ekonomika, ekonómia, 
ekonomické systémy 

 
1. – 2. 

 
 
 
 
 
 
 
Etická výchova 
Ekológia 
Občianska náuka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- vysvetliť pojmy  
  ekonomika, ekonómia,   
  ekonomické systémy 

- vysvetlil pojmy  
  ekonomika, ekonómia,  
  ekonomické systémy 

 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 
 
 
 
 
 
Písomné  
skúšanie 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
 
 
Skupinová 
analýza 
 
 
 
 
Neštandardizo-
vaný 
didaktický 
test (NDT) 

 
Základné ekonomické 
pojmy 

 
3. – 4. 
  

- vysvetliť súvislosti   
  medzi jednotlivými   
  ekonomickými pojmami 

- vysvetlil súvislosti medzi  
  jednotlivými ekonomic- 
  kými pojmami 

 
Náklady a výdavky, 
klasifikácia nákladov 

 
5. – 6. 
 

- charakterizovať náklady  
  a výdavky  
- vysvetliť všeobecný  
  kalkulačný vzorec) 

- charakterizoval náklady  
  a výdavky  
- vysvetlil všeobecný k 
  kalkulačný vzorec  

 
Životná úroveň a životné 
prostredie 

 
7. 

- popísať vývoj životnej  
  úrovne v SR a dopad t    
  trhovej ekonomiky na   
  životné prostredie 

- popísal vývoj životnej  
  úrovne v SR a dopad  
  trhovej ekonomiky na  
  životné prostredie 

 
Hospodársky proces – 
HDP, HNP, ND, 
nezamestnanosť, inflácia 
 

 
8. – 9. 

- definovať pojmy HDP,  
  HNP, ND, miera  
  nezamestnanosti, miera  
  inflácie a vysvetliť ich  
  výpočet 
 
- preukázať komplexné 
vedomosti z 1. tematic-
kého celku 
 
 

- definoval pojmy HDP,  
  HNP, ND, miera   
  nezamestnanosti, miera  
  inflácie a vysvetlil ich   
  výpočet 
 
- preukázal komplexné 
vedomosti z 1. tematic-
kého celku 
 
 

 
Opakovanie tematického 
celku 

 
10. 
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2. Trh 

 
12 

ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
Trh, trhové subjekty 

 
11. – 12. 
 

 
 
 
 
 
Výchova k podnikaniu – 4. 
ročník 
Pozemné staviteľstvo 
Občianska náuka – 
1.ročník, 2.ročník 

 - charakterizovať 
   trhové subjekty    
   a zložky trhu 

- charakterizoval trhové      
  subjekty, zložky trhu 
 

 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 

Neštandardná 
diskusia  

 
Ústne 
odpovede  
 
 
 
 
 
Ústne 
odpovede  
 
 
 
Skupinová 
analýza 

 
Dopyt, ponuka 
  

 
13. - 14. 

 

- vysvetliť pojmy dopyt  
  a ponuka a činitele,   
  ktoré ich ovplyvňujú 

- vedel vysvetliť pojmy  
  dopyt  a ponuka   
 

 
Trhový mechanizmus 
 

 
15. 

- vysvetliť rovnovážnu  
  cenu na trhu 
 

- vedel vysvetliť  
  rovnovážnu cenu na   
  trhu 

 
Úlohy štátu v trhovej    
ekonomike 

 
                                                                            
16. – 17. 

- uviesť, aké sú úlohy   
  štátu v trhovej    
  ekonomike 

- správne uviedol úlohy  
  štátu v trhovej EKO 
 

 
Hospodárska politika 
a jej nástroje 

 
18. - 21. 
 

 
- popísať ciele a nástroje   
  HP 

 
- vedel popísať ciele  
  a nástroje HP 

 
Opakovanie a utvrdenie 
tematického celku 

 
22. 

- preukázať vedomosti 
  o pojmoch a systéme    
  trhového mechanizmu  
  v pracovnom zošite  
  (PZ-2): Trh, trhový   
  mechanizmus 

- preukázal vedomosti 
  o pojmoch a systéme    
  trhového mechanizmu 
  v pracovnom zošite  
  (PZ-2): Trh, trhový   
  mechanizmus 

 
Písomné 
skúšanie 

 
 
NDT 

3. Podnikanie  
    a podnikate ľská    
    činnos ť     

 
13 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
Charakteristika 
podnikania 
 

 
23. - 24. 
 
 

 
Výchova k podnikaniu – 4. 
ročník 
Pozemné staviteľstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k podnikaniu – 4. 

 
- charakterizovať  
  podnikanie 
 

 
- charakterizoval   
  podnikanie 
 

 
 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ústne 
odpovede  
 
 
Prezentácie - 
referáty 
 
 
 
 
                                                                                                                             

 
Podnikateľ ako FO a PO 
 

 
25. - 26. 
 

 
- vysvetliť rozdiely medzi   
  FO a PO 

 
- vysvetlil rozdiely medzi 
FO a PO 

 
Právne formy podnikania 
 

 
27. 

- uviesť jednotlivé právne   
  formy podnikania v SR 

- správne uviedol  
  jednotlivé právne formy  

 
Živnosť 
 
 

 
 
28 - 29. 

- vysvetliť pojem živnosť  
  a uviesť,   
  charakterizovať druhy   
  živnosti 

- správne vysvetlil pojem  
  živnosť, vedel uviesť a  
  charakterizovať druhy  
  živnosti 
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Kapitálové spoločnosti 
 

 
30. - 31. 
 
 

ročník 
Pozemné staviteľstvo 

- vysvetliť podstatu   
  kapitál. spoločností    
  a uviesť ich formy 

- bez problémov vysvetlil   
  podstatu kapitálových  
  spoločností a správne  
  uviedol ich formy 

Ústne skúšanie 
 
 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 
 
 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústne 
odpovede  
 
 
Skupinová 
analýza 
 
 
 
 
 
NDT 

 
Osobné spoločnosti 
 

 
32 - 33. 
 

- charakterizovať osobnú   
  spoločnosť a uviesť jej   
  formy 

- charakterizoval osobnú  
  spoločnosť a správne  
  uviedol jej formy 

 
Drožstvo 

 
34. 

 

- charakterizovať   
  družstvo podľa OZ 

- charakterizoval družstvo    
  podľa OZ 

 
- preukázať vedomosti   
  o právnych formách  
  podnikania v zmysle OZ 

 
- preukázal vedomosti   
  o právnych formách  
  podnikania v zmysle OZ 

 
Opakovanie tematického 
celku 

 
35. 

4. Podnik, hlavné   
    činnosti podniku 

 
21 

ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Podnik, ciele podniku 36.  
 
 
 
 
Výchova k podnikaniu – 
4.ročník 
Pozemné staviteľstvo 
Úvod do sveta práce – 
4.ročník 
Občianska náuka- 
1.ročník, 3.ročník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výchova k podnikaniu – 

- charakterizovať podnik   
  a ciele podniku 

- charakterizoval podnik  
  a ciele podniku 

 
Ústne skúšanie 
 
 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
Úlohy 
z pracovného 
zošita (PZ-1): 
Výrobné 
činnosti 
podniku 
(PZ-3): 
Personálna 
činnosť podniku 
a odmeňovanie 
pracovníkov 
 
Ústne skúšanie 
 

Neštandardná 

 
Ústne 
odpovede  
  
Ústne 
odpovede 
 
 
 
Písomná práca 
 
Ústne 
odpovede na 
úlohy z PZ-1 
a PZ-3 
 
Prezentácie - 
referáty 
 
 
 
 
 
 
 

Výrobné faktory podniku 37. – 38. 
 

- popísať VF - popísal VF 

 
 
Majetok podniku 
 
 

 
 
39 .- 40. 
 

- definovať majetok  
  podniku 
- rozlišovať DM, KM    
  a objasniť zdroje ich   
  krytia 

- definoval majetok  
  podniku 
- rozlišoval DM, KM    
  a objasnil zdroje ich   
  krytia 

 
 
Činnosti zabezpečujúce 
výrobné činitele 
 

 
    
41. - 42. 
 

- opísať a charakterizo- 
  vať problematiku   
  zásobovania,  investič-  
  nej a personálnej   
  činnosti 
- objasniť pracovný   
  pomer, pracovný čas  
  a dovolenku v súlade s l 
  legislatívou 

- opísal a charakterizoval  
  problematiku zásobova- 
  nia,  investičnej    
  a personálnej činnosti 
 
- objasnil pracovný   
  pomer, pracovný čas  
  a dovolenku v súlade s l 
  legislatívou 

 
Pracovno-právne 
predpisy 
 

 
43. - 46. 
 

 
Činnosti zabezpečujúce 
predaj 
 

 
47. - 48. 
 
 

 
- opísať a charakte-  
  rizovať problematiku   
  odbytu a marketingu 

 
- opísal a charakte-  
  rizoval problematiku   
  odbytu a marketingu 

 
Hlavná činnosť podniku 
 

 
49. – 50. 

- uviesť činnosti  
  zabezpečujúce VF 
 

- vedel uviesť činnosti, 
ktoré zabezpečujú VF 
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Komplexné činnosti 
 

 
. 
51. – 53. 
 

4.ročník 
Pozemné staviteľstvo 
Úvod do sveta práce – 
4.ročník 
Občianska náuka- 
1.ročník, 3.ročník 

- opísať a charakte-  
  rizovať problematiku   
  financovania, riadenia,   
  zabezpečovania  
  informácií   
 a komunikácia v podniku 

- opísal a charakte-  
  rizoval problematiku   
  financovania, riadenia,   
  zabezpečovania  
  informácií   
 a komunikácia v podniku 

diskusia  
z pracovného 
listu č.1 PZ-3 – 
analýza 
modelových 
situácií 
 
 
 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

 
Skupinová 
analýza 
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
 
NDT 
 

 
Daňová sústava 
 
 
 

 
54. – 55. 
 

- uviesť schému daní  
  a rozlíšiť priame  
  a nepriame dane 
 

- uviedol schému daní  
  a rozlíšil priame  
  a nepriame dane 
 

 
Opakovanie tematického 
celku 

 
   56 . 

- preukázať vedomosti  
  o jednotlivých  
  činnostiach v podniku 

- preukázal vedomosti  
  o jednotlivých  
  činnostiach v podniku 

5. Efektívnos ť   
    podnikových   
    činností 

10 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Tŕžby, výnosy, 
hospodársky výsledok 
 

 
57. - 58. 

 
Výchova k podnikaniu – 4. 
ročník 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
 
 
 
 
Výchova k podnikaniu – 4. 
ročník 
Pozemné staviteľstvo 
 
 
 
 

- vysvetliť dôležitosť VH   
  pre podnik 
 

- vedel vysvetliť  
 dôležitosť VH pre podnik 
 

 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne skúšanie  
 
 
 
Neštandardná 
diskusia 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústne 
odpovede        
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
Skupinová 
analýza 
 
 
 
Súborný NDT 

 
Ceny 

 
59. - 60. 
 

- vysvetliť podstatu ceny,   
  charakterizovať druhy   
  cien 
- definovať pojem  
  evidencia, určiť pravidlá   
  pre vedenie evidencie  
- charakterizovať  
  a rozlišovať doklady  
  potrebné na evidenciu 

- vysvetlil podstatu ceny,  
  charakterizoval druhy  
  cien 
- definoval pojem  
  evidencia, určil pravidlá   
  pre vedenie evidencie  
- správne charakterizoval  
  a rozlíšil doklady  
  potrebné na evidenciu 

 
Prvotná evidencia 
 

 
61. - 62. 
 
 
 

 
Platobný styk 

 
63. - 64. 

- vysvetliť spôsoby   
  platenia 

- vysvetlil spôsoby   
  platenia 

 
Opakovanie učiva 

 
65. - 66. 

- preukázať komplexné  
  vedomosti  
  z celoročného učiva 

- preukázal komplexné  
  vedomosti  
  z celoročného učiva 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava neštandardizovaných didaktických testov, cieľových úloh pre skupinové práce, písomné práce, referáty, prezentácie a frontálne skúšanie 
pripravuje vyučujúci v rámci príprav a pracovných zošitov v tematických pracovných listov . 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritéria hodnotenia musia byť 
súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámený až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. 
Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu:  EKONOMIKA - cvi čenie  2 hodiny týždenne,  

 
spolu 66 vyučovacích hodín 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Kalkulácie  14 ENV Žiak má:  
 

Žiak:   
 

 
 

Funkcia a úlohy kalkulácií  
v stavebníctve 

1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ekonomika  
Stavebné materiály -
1.ročník 
Prax -2.ročník 
Informatika  
Matematika 

Charakterizovať  
problematiku  
stavebných kalkulácií 
a orientovať sa  
v kalkulačných pojmoch 

Charakterizoval  
problematiku  stavebných 
kalkulácií a vedel sa 
orientovať    
v kalkulačných pojmoch 

Ústne frontálne, 
individuálne 
skúšanie,  
riadený 
rozhovor 
 
 

Ústne odpovede 
 
 

Druhy kalkulácií 
používané v stavebníctve 

2. 

Predmet kalkulácií  
v stavebníctve, 
kalkulačný systém 
 

3. Určiť a definovať 
predmet kalkulácií 
a vysvetliť na  ukážke 
kalkulačný systém 
v stavebnej firme 

Určil a definoval predmet 
kalkulácií a vysvetlil na  
ukážke kalkulačný systém 
v stavebnej firme 

Štruktúra a obsah  kalku- 
lačného vzorca  
 
 
 
 

4. - 5. Vedieť štruktúru 
kalkulačného vzorca 
používaného v stavebnej 
výrobe na Slovensku 
a charakterizovať jeho 
položky. 

Vedel štruktúru 
kalkulačného vzorca 
používaného v stavebnej 
výrobe na Slovensku 
a charakterizoval jeho 
položky. 

Individuálna kalkulácia –
kalkulácia nákladov 
a ceny stavebného 
konštrukčného prvku  
vo formáte MS Excel 

6. - 7. Charakterizovať 
individuálnu kalkuláciu, 
pochopiť postup výpočtu  
priamych nákladov 
a ceny konštrukčného 
prvku využitím MS Excel 
a samostatne 
vypracovať  alternatívne 
zadanie na PC pomocou 
manuálu: Kalkulácie a 
rozpočty s využitím 
VT. 

Charakterizoval 
individuálnu kalkuláciu, 
pochopil postup výpočtu  
priamych nákladov a ceny 
konštrukčného prvku 
využitím MS Excel 
a samostatne vypracoval 
zadanie na PC pomocou 
manuálu: Kalkulácie a 
rozpočty s využitím 
VT. 
 

 
Praktická 
aplikácia 
 
 
 
Praktická 
aplikácia 
 
 
 
 
 

 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 
 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 
 
 
 

Zadanieč.1:     
Výpočet jednotkovej ceny 
konštrukčného prvku 
individuálnou kalkuláciou 
nákladov vo formáte MS 
Excel 

8. - 11. 

Práca na zadaní 12. - 13. 
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Kompletizácia, 
odovzdanie zadania č.1 

14.  
 

Kontrola 
zadania 

Vypracované  
zadanie 

 2. Rozpočty 12 ENV Žiak má:  Žiak:    

Oceňovanie stavebnej 
produkcie formou 
stavebných rozpočtov 

15. - 16.  
 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Prax – 2. ročník 

Pochopiť význam 
a dôležitosť oceňovania 
stavebnej produkcie. 

Pochopil význam 
a dôležitosť oceňovania 
stavebnej produkcie. 

 
 
 
Indivuálne 
a frontálne 
skúšanie 
 
 

 
 
 
 
Ústne odpovede  
 
 

Nástroje oceňovania 
stavebnej produkcie 

17. - 18. Vedieť spôsoby 
oceňovania stavebných 
prác a popísať základné 
oceňovacie prvky. 

Vedel spôsoby 
oceňovania stavebných 
prác a popísal základné 
oceňovacie prvky. 

Ponuková cena 
stavebnej zákazky 

19. - 20. Poukázať na nedostatky 
a chyby pri spracovaní 
cenovej ponuky. 

Poukázal na nedostatky 
a chyby pri spracovaní 
cenovej ponuky. 

Stavebný rozpočet 
a postup jeho tvorby 
(formuláre). 
 
 
 

21. - 22.  
 
 
Stavebné materiály – 
1.roč. 
Pozemné staviteľstvo 

Vedieť postup tvorby 
stavebného rozpočtu, 
druhy formulárov 
a význam ich 
spracovania.  

Vedel postup tvorby 
stavebného rozpočtu, 
druhy formulárov 
a význam ich 
spracovania.  

Súhrný rozpočet stavby 
 

23. - 24. 
 

Definovať celkové 
náklady stavby a vedieť 
ich deliť do hláv. 

Definoval celkové náklady 
stavby a vedel ich deliť do 
hláv. 

Triedenie a klasifikácia  
stavebnej produkcie 
 
 

25. - 26. 
. 

Pochopiť systém 
triedenia stavebnej 
produkcie a rozlišovať 
KS-JKSO, TSP-TSKP. 

Pochopil systém triedenia 
stavebnej produkcie 
a rozlíšil KS-JKSO, TSP-
TSKP. 

Opakovanie 1.-2. 
tematického celku 

27. - 28. Zopakovať 1. – 
2.tematický celok 

Zopakoval učivo a vyjadril 
to v písomnej práci 

Písomné 
skúšanie 
Frontálne  

Didaktický 
neštandardizova
ný test 

   skúšanie Ústne odpovede  

3. Rozpočtovanie   
    s využitím VT  

33  Žiak má:  Žiak:    

Zadanie č.2:  
Zostavenie ponukovej 
ceny stavebného objektu 
pomocou rozpočtových 
ukazovateľov  –-  
  - vysvetlenie, náležitostí 

29. - 30.  
 
Konštrukčné cvičenie  – 3. 
ročník 

Vypočítať predbežný 
rozpočtový náklad na 
RD pomocou TEU 
v programe Excel 
a RUSO v programe 
Cenkros plus v súlade 
s manuálom: 

Vypočítal predbežný 
rozpočtový náklad na RD 
pomocou TEU 
v programe Excel 
a RUSO v programe 
Cenkros plus v súlade 
s manuálom: Kalkulácie 

 
 
 
 
 
 
Praktická 

 
 
 
 
 
 
Praktická ukážka 
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Kalkulácie a rozpočty 
s využitím VT.. 

a rozpočty s využitím 
VT... 

aplikácia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola 
zadania 

na PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracované 
zadanie 

-  figuračný výkres   
   v grafickom programe  

31 .- 32. Grafické informačné 
systémy – 2.ročník 
 
 
Informatika  
 
 
 
 
 
Matematika 

Vypracovať figuračný 
výkres RD na PC 
(podklad – zadanie 
stavby z PSTcv.). 

Vypracoval figuračný 
výkres RD na PC(podklad 
– zadanie stavby 
z PSTcv.). 

-  rozpočtové náklady   
   stavby v programe    
   Excel 

 

33. - 36. Vypočítať obostavaný 
priestor  a rozpočtové 
náklady rodinného domu 
v programe EXCEL. 

Vypočítal obostavaný 
priestor  a rozpočtové 
náklady rodinného domu 
v programe EXCEL. 

-  výpočet orientačnej   
   ceny stavby pomocou   
   RUSO v programe   
   Cenkros plus 

37. - 40. Orientovať sa 
v oceňovacích 
podkladoch v programe 
Cenkros plus 
a nadobudnúť zručnosť 
pri ich používaní. 

Orientoval sa 
v oceňovacích 
podkladoch v programe 
Cenkros plus a nadobudol 
zručnosť pri ich 
používaní. 

Kompletizácia, 
odovzdanie zadania č.2  

41. 

Práca na ponukovom 
rozpočte v  programe 
Cenkros plus: 
- založenie zákazky 

42.  
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Prax – 2.ročník 

 

V programe Cenkros 
plus vedieť založiť 
stavbu, stavebný objekt, 
vyhľadať a zapísať 
položku do rozpočtu pre 
prácu HSV a PSV.  

 

 

Získať vedomosti 
a zručnosti v ovládaní 
programu Cenkros plus 
s pomocou manuálu: 
Kalkulácie a rozpočty 
s využitím VT.. 

 

V programe Cenkros plus 
vedieť založiť stavbu, 
stavebný objekt, vyhľadať 
a zapísať položku do 
rozpočtu pre prácu HSV 
a PSV. 

 

 

Získal vedomosti 
a zručnosti v ovládaní 
programu Cenkros plus 
s pomocou manuálu: 
Kalkulácie a rozpočty s 
využitím VT.. 

 
 
 
 
 
Praktická 
aplikácia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 
 
 

- vyhľadávanie položiek  
  v cenníku 

43. 

- zápis položiek HSV   
  prác do rozpočtu   
  s následnou tvorbou  
  výkazu výmer 

44. - 45. Pozemné staviteľstvo 
Prax – 2.ročník 
Matematika 

-  zápis položiek  PSV   
   prác do rozpočtu  
   s následnou tvorbou 
   výkazu výmer 

46. - 47. Pozemné staviteľstvo 
Stavebné materiály –1.roč. 
Prax -2.ročník 

-  presun hmôt  48.  
 
 
 
 
Informatika 

 
 
Praktická 
aplikácia 
 
 

-  úprava rozpočtu   
   a vytváranie verzií 

49.-50. 
 

-  tlačové zostavy 51. 
-  archivácia a obnova     
   zákazky 

52. 

-  exporty a importy 53. 
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Opakovanie zručností 
v programe Cenkros plus 

54.-55. 

Preukázať vedomosti 
a zručnosti ovládania  
programu Cenkros plus 

Preukázal vedomosti 
a zručnosti ovládania  
programu Cenkros plus 

 
 
Práca na PC 

Vytlačený výstup 
– spracované 
úlohy vo forme 
didaktického 
neštandardizova
ný test 

Zadanie č.3: 
Výpočet ceny stavebných 
prác v programe Cenkros 
plus  
-  vysvetlenie, náležitosti 

56.  
 
 
 
Pozemné staviteľstvo -
cvičenie 3.ročník 
Informatika 

 

Aplikovať získané vedo-
mosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus na 
zadanom  príklade 
(podklad z PST cv.-3-
roč.) 

 

Aplikoval získané vedo-
mosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus na zadanom  
príklade (podklad z PST 
cv.-3-roč.) 

 
Praktická 
aplikácia 
 

 
 
 
 
 
Vypracované 
zadanie 

-  práca na zadaní 57.-60. 
Kompletizácia, 
odovzdanie zadania č.3 

61.-62. Kontrola správ- 
ností zápisov, 
presnosť 
výpočtov a 
vhodnosť 
výberu položiek 

Zhrnutie a vyhodnotenie 
zadaní 

63.-64. 

Opakovanie, hodnotenie 
 

65.-66. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce, zadania). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce – zadania a pre frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci 
tematických listov. 

Po ukončení teoretickej časti a praktickej časti v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborné didaktické testy na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktických testoch nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktických testov. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní každého didaktického testu. Hodnotiacu škálu si 
volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne 
medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktických testov sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia.  
Žiaci budú hodnotení priebežne na jednotlivých vyučovacích hodinách ústnou formou a taktiež predvedú úroveň znalosti práce na PC priamo počas 
vyučovacej hodiny. V celkovom hodnotení sa potom zohľadní aj snaha žiaka, jeho celkový prístup k práci na PC, samostatnosť a zodpovednosť pri riešení 
úloh, ohodnotené vypracované zadania. 
Podmienkou úspešného ukončenia ročníka je odovzdanie všetkých zadaní v stanovenom termíne . Hodnotí sa správnosť zápisov, riešených úloh a presnosť 
výpočtov.  
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu:  EKONOMIKA - CVIČENIE  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Kalkulácie  10 ENV Žiak má:  
 

Žiak:   
 

 
 

Funkcia a úlohy kalkulácií  
v stavebníctve, druhy 
kalkulácií v stavebníctve 

1. 
 
 

Ekonomika  
Stavebné materiály -
1.ročník 
Prax -2.ročník 
Informatika  
Matematika 

Charakterizovať  
problematiku  
stavebných kalkulácií 
a orientovať sa  
v kalkulačných pojmoch 

Charakterizoval  
problematiku  stavebných 
kalkulácií a vedel sa 
orientovať    
v kalkulačných pojmoch 

Ústne frontálne, 
individuálne 
skúšanie,  
riadený 
rozhovor 
 
 

Ústne odpovede 
 
 

Štruktúra a obsah  kalku- 
lačného vzorca  
 
 
 
 

2.-3. Vedieť štruktúru 
kalkulačného vzorca 
používaného v stavebnej 
výrobe na Slovensku 
a charakterizovať jeho 
položky. 

Vedel štruktúru 
kalkulačného vzorca 
používaného v stavebnej 
výrobe na Slovensku 
a charakterizoval jeho 
položky. 

Individuálna kalkulácia –
kalkulácia nákladov 
a ceny stavebného 
konštrukčného prvku vo 
formáte MS Excel 

4.-5. Charakterizovať 
individuálnu kalkuláciu, 
pochopiť postup výpočtu  
priamych nákladov 
a ceny konštrukčného 
prvku využitím MS Excel 

Charakterizoval 
individuálnu kalkuláciu, 
pochopil postup výpočtu  
priamych nákladov a ceny 
konštrukčného prvku 
využitím MS Excel 

 
Praktická 
aplikácia na PC 
 

 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 

Zadanie č.1(5 hod.) :    
Výpočet jednotkovej ceny 
konštrukčného prvku 
individuálnou kalkuláciou 
nákladov vo formáte MS 
Excel 

6.-8. Ekonomika  
Stavebné materiály -
1.ročník 
Prax -2.ročník 
Informatika  
Matematika 

Samostatne vypracovať  
alternatívne zadanie na 
PC. 

Samostatne vypracoval 
zadanie na PC 
 
 
 
 

Praktická 
aplikácia 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Práca na zadaní 9. 

Kompletizácia, 
odovzdanie zadania č.1 

10.    Kontrola 
zadania 

Vypracované  
zadanie 

 2. Rozpo čty  6 ENV Žiak má:  Žiak:    

Oceňovanie stavebnej 
produkcie formou 
stavebných rozpočtov 

11.  
Pozemné staviteľstvo 
Prax 

Pochopiť význam 
a dôležitosť oceňovania 
stavebnej produkcie 

Pochopil význam 
a dôležitosť oceňovania 
stavebnej produkcie 
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Nástroje oceňovania 
stavebnej produkcie 

12. Vedieť spôsoby 
oceňovania stavebných 
prác a popísať základné 
oceňovacie prvky 

Vedel spôsoby 
oceňovania stavebných 
prác a popísal základné 
oceňovacie prvky 

Individuálne 
a frontálne 
skúšanie 

 

 

 
Ústne odpovede  
 
 

Stavebný rozpočet 
a postup jeho tvorby 
(formuláre). 
Ponukový rozpočet 
stavby  

13.  
Stavebné materiály – 
1.roč. 
Pozemné staviteľstvo 

Vedieť postup tvorby 
stavebného rozpočtu, 
druhy formulárov 
a význam ich 
spracovania.  

Vedel postup tvorby 
stavebného rozpočtu, 
druhy formulárov 
a význam ich 
spracovania.  

Súhrnný rozpočet stavby 
 

14. 
 

Definovať celkové 
náklady stavby a vedieť 
ich deliť do hláv. 

Definoval celkové náklady 
stavby a vedel ich deliť do 
hláv. 

Triedenie a klasifikácia  
stavebnej produkcie 

15. 
 

Pochopiť systém 
triedenia stavebnej 
produkcie a rozlišovať 
KS-JKSO, TSP-TSKP 

Rozlíšil KS-JKSO, TSP-
TSKP 

Opakovanie 1.-2. 
tematického celku 
 

16.  Zopakovať 1.-2. 
tematický celok 

Zopakoval učivo a vyjadril 
to v písomnej práci 

Frontálne 
písomné 
skúšanie 

Didaktický 
neštandardizova
ný test 

3. Rozpo čtovani e   
    s využitím VT  

17  Žiak má:  Žiak:    

Zadanie č.2 (6 hod)  
Zostavenie ponukovej 
ceny stavebného objektu 
pomocou rozpočtových 
ukazovateľov (RUSO) 

17.-18.  
Pozemné staviteľstvo - 
cvič. – zadanie stavby 

   
Praktická 
aplikácia na PC 
 

 
 
 
 

-  figuračný výkres   
   v grafickom programe  

19.  
Grafické informačné 
systémy – 2.ročník 
Informatika  
Matematika 

Vypracovať figuračný 
výkres RD na PC 
(podklad – zadanie 
stavby z PSTcv.) 

Vypracoval figuračný 
výkres RD na PC(podklad 
– zadanie stavby 
z PSTcv.) 

 
 
Praktická 
aplikácia na PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola 
zadania 
 

 
 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 
 
 
 
 
Vypracované 
zadanie 

-  rozpočtové náklady   
   stavby v programe       
Excel 

 

20. Vypočítať obostavaný 
priestor  a rozpočtové 
náklady rodinného domu 
v programe EXCEL 

Vypočítal obostavaný 
priestor  a rozpočtové 
náklady rodinného domu 
v programe EXCEL 

  -  výpočet orientačnej 
ceny stavby pomocou 
RUSO  v programe 
Cenkros plus 

21. Orientovať sa 
v oceňovacích 
podkladoch v programe 
Cenkros plus 
a nadobudnúť zručnosť 
pri ich používaní 

Orientoval sa 
v oceňovacích 
podkladoch v programe 
Cenkros plus a nadobudol 
zručnosť pri ich používaní Kompletizácia, 

odovzdanie zadania č.2  
22. 
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Ponukový rozpočet v  
programe Cenkros plus: 
- založenie zákazky 

23.  
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Prax – 2.ročník 

V programe Cenkros 
plus vedieť založiť 
stavbu, stavebný objekt, 
vyhľadať a zapísať 
položku do rozpočtu pre 
prácu HSV s presunom 
hmôt 

 

 

V programe Cenkros plus 
vedieť založiť stavbu, 
stavebný objekt, vyhľadať 
a zapísať položku do 
rozpočtu pre prácu HSV  
s presunom hmôt 

 

 

 
 
 
 
 
Praktická 
aplikácia na PC 
 

 
 
 
 
 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 
 
 

- vyhľadávanie položiek  
  v cenníku 

24. 

- zápis položiek HSV 
prác  do rozpočtu 
s následnou tvorbou 
výkazu výmer 
-  presun hmôt 
 

 25. Pozemné staviteľstvo 
Stavebné materiály– 1.roč. 
Prax – 2.ročník 
Matematika 

Zadanie č.3 (7 hod)  
Výpočet ceny stavebných 
prác v programe Cenkros 
plus -  pre jeden 
stavebný diel  

26.  
Pozemné staviteľstvo -
cvičenie 3.ročník 
 
 
 
IKT 

Aplikovať získané vedo-
mosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus na 
zadanom  príklade 
(podklad z PST cv.-3-
roč.) 

Aplikoval získané vedo-
mosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus na zadanom  
príklade (podklad z PST 
cv.-3-roč.) 

 
Praktická 
aplikácia na PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrola 
zadania 

 
 
 
 
 
 
Vypracované 
zadanie 
 
 
 
 
Vytlačený výstup 

- figuračný výkres 
- založenie zákazky 
- vyhľadávanie položiek v 
cenníku 

27.-28. 

- výkaz výmer 
- presun hmôt 

29.-30. 

Kompletizácia, 
odovzdanie zadania č.3 

31.-32. 

Opakovanie a 
hodnotenie 

33.  Preukázať vedomosti 
a zručnosti ovládania  
programu Cenkros plus 

Preukázal vedomosti 
a zručnosti ovládania  
programu Cenkros plus 

Práca na PC Vytlačený výstup   

       

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce – zadania a pre frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov.Po ukončení teoretickej časti  
a praktickej časti v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborné didaktické testy na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktických 
testoch nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktických testov. Žiaci budú 
s nimi oboznámení až po absolvovaní každého didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom 
teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktických testov sú významnou súčasťou sumatívneho 
hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
Žiaci budú hodnotení priebežne na jednotlivých vyučovacích hodinách ústnou formou a taktiež predvedú úroveň znalosti práce na PC priamo počas vyučovacej hodiny. V 
celkovom hodnotení sa potom zohľadní aj snaha žiaka, jeho celkový prístup k práci na PC, samostatnosť a zodpovednosť pri riešení úloh, ohodnotené vypracované zadania. 
Podmienkou úspešného ukončenia ročníka je odovzdanie všetkých zadaní v stanovenom termíne . Hodnotí sa správnosť zápisov, riešených úloh a presnosť výpočtov.
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ  

Rozpis učiva predmetu:  ekonomika 2 hod. týždenne,  spolu 60 vyuč. hodín     
 

Názov tematického celku, 
Témy 

Hodiny Medzi predmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
1. Investi čná výstavba   

10 
ENV     

Základné pojmy investičného 
procesu, účastníci 

1.-2. Pozemné staviteľstvo  
Ročník : 1.  
Ekonomika 
Ročník : 3. 
Prax : roč. 2.-3. 

Poznať základné pojmy 
investičnej výstavby a 
účastníkov 
investičného procesu  

Poznal základné pojmy 
investičnej výstavby a 
účastníkov 
investičného procesu  

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Riadenie a fázy investičného 
procesu 

3.-4. Pozemné staviteľstvo  
Ročník : 2.-4. 
Ekonomika 
Ročník: 3. 
Prax : roč. 2.-3. 

Rozlíšiť fázy IP a úlohy 
účastníkov 
v jednotlivých fázach 
IP. 

Rozlíšil fázy IP a úlohy 
účastníkov 
v jednotlivých fázach . 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 

Obchodno-záväzkové vzťahy 
Zmluva o dielo 

 
5.-6. 

Ekonomika 
Ekonomika cv 
Ročník: 3. 
Prax : roč. 2.-3. 

Definovať obchodno-
záväzkové vzťahy. 
Poznať obsah, 
náležitosti Zmluvy 
o dielo. 

Definoval obchodno-
záväzkové vzťahy. 
Poznal obsah a 
náležitosti Zmluvy 
o dielo. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Zákon o verejnom obstarávaní  
7.-8. 

Ekonomika 
Ročník: 3. 

Charakterizovať účel 
Zákona o verejnom 
obstarávaní a jeho 
využitie 

Charakterizoval účel 
Zákona o verejnom 
obstarávaní a jeho 
využitie 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 

Odborná spôsobilosť vo 
výstavbe 

 
9.-10. 

Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Vymenovať, kedy je 
potrebná odborná 
spôsobilosť vo 
výstavbe a požiadavky 
pre jej získanie. 

Vymenoval, kedy je 
potrebná odborná 
spôsobilosť vo 
výstavbe a požiadavky 
pre jej získanie. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 

2. Projektová príprava 
stavieb   

 
10 

ENV     

Základné pojmy – členenie PD   
11.-12. 

Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Poznať základné časti 
projektovej prípravy 
stavieb a jej rozdelenie 
na stupne 

Poznal základné časti 
projektovej prípravy 
stavieb a jej rozdelenie 
na stupne 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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Návrh stavby  
Projekt stavby pre územné 
rozhodnutie 

 
13.-14. 

Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Oboznámiť sa 
s obsahom 
a náležitosťami návrhu 
stavby a projektu 
stavby pre územné 
rozhodnutie 

Oboznámil sa 
s obsahom 
a náležitosťami návrhu 
stavby a projektu 
stavby pre územné 
rozhodnutie 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Projekt stavby pre stavebné 
povolenie 

Projekt stavby pre realizáciu 

 

 
15.-16. 

Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Oboznámiť sa 
s obsahom 
a náležitosťami 
projektu stavby pre 
stavebné povolenie 
a PD pre realizáciu 

Oboznámil sa 
s obsahom 
a náležitosťami  
projektu stavby pre 
stavebné povolenie 
a PD pre realizáciu 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

PD skutočného vyhotovenia 
stavby 

 
17.-18. 

Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Oboznámiť sa 
s obsahom 
a náležitosťami 
projektu skutočného 
vyhotovenia stavby 

Oboznámil sa 
s obsahom 
a náležitosťami  
projektu skutočného 
vyhotovenia stavby  

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Utvrdenie temat. celku 1.-2.  
19.-20. 

Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Zopakovať tematický 
celok 1. a 2. 

Zopakoval tematický 
celok 1.-2. 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

3.Stavebný zákon  12 ENV     
Stavebný poriadok – 
povoľovanie stavieb 

21.-22. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Charakterizovať 
podmienky povoľovania 
stavieb. Vymenovať 
stavebné konania. 

Charakterizoval 
podmienky povoľovania 
stavieb. Vymenoval 
stavebné konania. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Územné konanie – účastníci, 
priebeh, ukončenie 

23.-24. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Charakterizovať 
účastníkov, priebeh 
a ukončenie územného 
konania. 

Charakterizoval 
účastníkov, priebeh 
a ukončenie územného 
konania. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 
 
 

Stavebné povolenie – účastníci, 
priebeh, ukončenie konania 

23.-26. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Charakterizovať 
účastníkov, priebeh 
a ukončenie konania 
pre získanie 
stavebného povolenia. 

Charakterizoval 
účastníkov, priebeh 
a ukončenie konania 
pre získanie 
stavebného povolenia. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 
 
 

Kolaudačné konanie– účastníci, 
priebeh, ukončenie konania 

27.-28. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 

Charakterizovať 
účastníkov, priebeh 

Charakterizoval 
účastníkov, priebeh 

Individuálne 
ústne 

Ústne 
odpovede 
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Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

a ukončenie 
kolaudačného konania. 

a ukončenie 
kolaudačného konania. 

skúšanie 

Ešte niečo zo stavebného 
zákona – drobné stavby, 
jednoduché stavby, ohlasovacia 
povinnosť 

29.-30. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Charakterizovať 
parametre drobných a 
jednoduchých stavieb. 
Vymenovať podľa St. 
zákona ohlasovaciu 
povinnosť. 

Charakterizoval 
parametre drobných a 
jednoduchých stavieb. 
Vymenoval podľa St. 
zákona ohlasovaciu 
povinnosť. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie. Písomná práca 31.-32. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
 

Zopakovať tematický 
celok Stavebný zákon 

Zopakoval tematický 
celok Stavebný zákon 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

4. POV a zariadenie 
staveniska 

10 ENV     

Základné pojmy 
Začlenenie POV do fáz 
investičného procesu a stupňov 
PD 

33.-34. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Oboznámiť sa so 
základnými pojmami 
POV a určiť, kedy sa 
vypracováva POV 

Oboznámil sa so 
základnými pojmami 
POV a určil, kedy sa 
vypracováva POV 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 

Časové plánovanie 
a zobrazovacie metódy 

35.-36. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Poznať zobrazovacie 
metódy harmonogramu 
OV a rozumieť 
náväznostiam 
časového plánovania 

Poznal zobrazovacie 
metódy harmonogramu 
OV a rozumel 
náväznostiam 
časového plánovania 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 

Situácia POV 37.-38. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 
 

Vymenovať časti 
situácie POV. 
Rozumieť grafickým 
značkám a zásadám 
organizácie výstavby. 

Vymenoval časti 
situácie POV. Rozumel 
grafickým značkám 
a zásadám organizácie 
výstavby. 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 

Zariadenie staveniska - 
členenie 

39.-40. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Vymenovať časti ZS. 
Rozumieť zásadám 
organizácie ZS. 

Vymenoval časti ZS. 
Rozumel  zásadám 
organizácie ZS. 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 

Opakovanie. Písomná práca 41.-42. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
 

Zopakovať tematický 
celok POV a ZS 

Zopakoval tematický 
celok POV a ZS 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

5. Realizácia stavby  12 ENV     
Povinnosti majstra 43.-44. Pozemné staviteľstvo 

Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 

Oboznámiť sa s 
povinnosťami majstra 
v jednotlivých fázach 

Oboznámil sa s 
povinnosťami majstra 
v jednotlivých fázach 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

investičného procesu investičného procesu 

Povinnosti stavbyvedúceho 45.-46. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Oboznámiť sa s 
povinnosťami 
stavbyvedúceho v 
v jednotlivých fázach 
investičného procesu 

Oboznámil sa s 
povinnosťami 
stavbyvedúceho  
v jednotlivých fázach 
investičného procesu 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Povinnosti stavebného dozoru 47.-48. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Oboznámiť sa s 
povinnosťami 
stavebného dozoru 
v jednotlivých fázach 
investičného procesu 

Oboznámil sa s 
povinnosťami 
stavebného dozoru 
v jednotlivých fázach 
investičného procesu 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Stavebný denník – časti, obsah, 
zápisy, prístupnosť, prílohy 

49.-52. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Vymenovať časti a 
obsah SD, kto má 
oprávnenie zápisov a 
prístupnosti do SD. 
Vymenovať prílohy SD 

Vymenoval časti a 
obsah SD, kto má 
oprávnenie zápisov a 
prístupnosti do SD. 
Vymenoval prílohy SD. 

Individuálne 
ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

 Opakovanie. Písomná práca 
 

53.-54. Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 1.-4. 
Prax : roč. 2.-3. 

Zopakovať tematický 
celok realizácia stavby 

Zopakoval tematický  
celok realizácia stavby 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný test 

6. Ochrana 
priemyselného 
vlastníctva  

6 ENV     

Ochrana duševného vlastníctva 
-vynález, patent 

55.-56. Ekonomika  
Ročník :3.-4. 

Oboznámiť sa s 
podmienkami ochrany 
vynálezu a patentu 
v intenciách zákona 
o duševnom vlastníctve 

Oboznámil sa s 
podmienkami ochrany 
vynálezu a patentu 
v intenciách zákona 
o duševnom vlastníctve 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 

Ochrana duševného vlastníctva 
–úžitkový vzor, ochranné 
známky 

57.-58.. Ekonomika  
Ročník :3.-4. 

Oboznámiť sa s 
podmienkami ochrany 
úžitkového vzoru 
a ochrannej známky 
v intenciách zákona 
o duševnom vlastníctve 

Oboznámil sa s 
podmienkami ochrany 
úžitkového vzoru 
a ochrannej známky 
v intenciách zákona 
o duševnom vlastníctve 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 

Koncoročné opakovanie 59.-60. Ekonomika  
Ročník :3.-4. 

Zopakovať učivo – 3. 
a 4.ročníka 

Zopakoval učivo – 3. a 
4.ročníka 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede, 
prezentácie 
 

  

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
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Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov. Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Rozpis učiva predmetu:  EKONOMIKA - cvi čenie  2 hodiny týždenne,  

 
spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Oceňovanie  
    stavebných   
    a montážnych prác 

 
14 

ENV  
Žiak má: 
 

 
Žiak: 

 
 

 
 

Úvod do problematiky 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika cvič.-3.ročník 
Stavebné materiály -
1.ročník 
Prax -2.ročník 
Konštrukčné cvičenie -
3.ročník 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterizovať  
nástroje oceňovania 
stavebnej produkcie, 
formuláre stavebného 
rozpočtu. 

Charakterizoval  
nástroje oceňovania 
stavebnej produkcie, 
formuláre stavebného 
rozpočtu. 

Frontálne 
skúšanie,  
riadený 
rozhovor 
 

Ústne odpovede 
 
 

Opakovanie základných 
pojmov oceňovania 
stavebnej produkcie 

 
2. 

Zadanie č.1: 
Stavebný rozpočet RD 
v programe Cenkros plus 
- náležitosti 

 
3. 

Pochopiť význam 
stavebného rozpočtu 
a dôležitosť jeho 
náležitostí. 

Pochopil význam 
stavebného rozpočtu 
a dôležitosť jeho 
náležitostí. 

 
 
Individuálne 
a frontálne 
skúšanie 

 
 
Ústne odpovede 
 
 Ukážka postupu 

zostavenia stavebného 
rozpočtu 

 
4.- 5. 

Získať predstavu 
o postupe a obsahu 
stavebného rozpočtu. 

Získal predstavu 
o postupe a obsahu 
stavebného rozpočtu. 

 
Náležitosti zadania 
a založenie zákazky 
 
 

 
 

6. 

Oboznámiť sa 
s obsahom zadania 
a založiť zákazku RD 
v programe Cenkros 
plus. 

Oboznámiť sa s obsahom 
zadania a založiť zákazku 
RD v programe Cenkros 
plus. 
 

 
Praktická 
aplikácia 
 
 

 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 

 
Figuračné výkresy, 
čítanie výkresovej 
dokumentácie 
 
 

 
7.- 8. 

Dopracovať figúry do 
výkresovej časti 
ročníkového projektu 
z 3. ročníka (výkopy, 
základy, 1.PP, 1.NP, 
2.NP). 

Dopracovať figúry do 
výkresovej časti 
ročníkového projektu  
z 3. ročníka (výkopy, 
základy, 1.PP, 1.NP, 
2.NP). 

 
Kontrola 
správnosti 
určenia figúr 
 
 

Ofigurované 
výkopy, základy, 
1.PP, 1.NP, 
2.NP z KOC 
3.ročníka 
 

Vyhľadávanie a zápis 
položiek HSV prác 
s následnou tvorbou VV - 
  - zemných prác 

 
9.- 12. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Vyhľadať a zapísať 
položky do rozpočtu 
s tvorbou Výkazu výmer 
pre práce HSV pri 

 
 
Vyhľadal a zapísal 
položky do rozpočtu 
s tvorbou Výkazu výmer 
pre práce HSV pri 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  - betonárskych prác    
    (základy) 

13.- 14. 
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 - murárskych prác (ZK) 15.- 18.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika cvič.-3.ročník 
Stavebné materiály -
1.ročník 
Prax -2.ročník 
Konštrukčné cvičenie -
3.ročník 
Matematika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dodržaní postupu 
výstavby RD. 
Orientovať sa 
v cenníkoch stavebných 
prác HSV  pomocou 
manuálu: Rozpočet, 
kalkulácia a fakturácia 
v programe Cenkros 
plus 
. 
 
 
 
 
 

dodržaní postupu 
výstavby RD. 
Orientoval sa v cenníkoch 
stavebných prác HSV 
pomocou manuálu: 
Rozpočet, kalkulácia a 
fakturácia v programe 
Cenkros plus 
. 
 
 

 
 
 
 
 
Praktická 
aplikácia 

 
 
 
 
 
Praktická ukážka 
na PC 

 - betonárskych prác   
  (vodorovné konštrukcie) 

19.- 22. 
 

 
  - omietkarských prác 
 

 
23.- 24. 

  - mazaniny, potery 
 

25.- 26. 

  - ostatných konštrukcií   
   (osadzovanie okenných  
   rámov, zárubní) 

 
27.- 28. 

  - ostatných prác HSV  
    (demontáž lešenia,  
    vyčistenie budov) 
  - presun hmôt HSV prác 

 
29. 

Vyhľadávanie a zápis 
položiek PSV prác 
s následnou tvorbou VV - 
  - izolácií 
  - inštalácií (ÚK, elektro,   
   zariaďovacie predmety) 

 
 

30.- 31.. 

Vyhľadať a zapísať 
položky do rozpočtu 
s tvorbou Výkazu výmer 
pre práce PSV pri 
dodržaní postupu 
výstavby RD. 
Orientovať sa 
v cenníkoch stavebných 
prác PSV pomocou 
manuálu: Rozpočet, 
kalkulácia a fakturácia 
v programe Cenkros 
plus 
. 
 
 

Vyhľadal a zapísal 
položky do rozpočtu 
s tvorbou Výkazu výmer 
pre práce PSV pri 
dodržaní postupu 
výstavby RD. 
Orientoval sa v cenníkoch 
stavebných prác PSV 
pomocou manuálu: 
Rozpočet, kalkulácia a 
fakturácia v programe 
Cenkros plus 
. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Praktická 
aplikácia 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 
 
 
 
 

- konštrukčných prvkov     
  (tesárskych, klampiar.,  
   stolár., zámoč.) 

 
32.- 33. 

  - podláh  
  - dokončovacích prác        
   (obklady, nátery,   
    dlažby) 

 
34.- 35. 

Úprava celkovej ceny RD 
o VRN 

36.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aplikovať získané vedo-
mosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus na zadaní. 
 

 
 
Aplikoval získané vedo-
mosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus na zadaní. 

 
 
Praktická 
aplikácia 

 
 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 
 

Tlač krycieho listu, jeho 
export do formátu MS 
Excel a odoslanie 
emailom. 

 
37. 

Hromadná tlač  
 

38.- 39. 
 
Kompletizácia  

Samostatne dopracovať  
zadanie na PC 

Samostatne dopracoval 
zadanie na PC 

Kontrola správ- 
ností zápisov, 

Vypracované 
zadanie 
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a odovzdanie zadania č.1 
 

 
 
 
 
 
Ekonomika cvič.-3.ročník 
Informatika 

a odovzdať. a odovzdal. presnosť 
výpočtov 
a vhodnosť 
výberu položiek 

Zadanie č.2: 
Odbytová kalkulácia  
v programe Cenkros plus 
- postup tvorby kalkulácie  

 
40. 

Aplikovať odbytovú 
kalkuláciu na už 
vypracované zadanie č.1 
pomocou manuálu: 
Rozpočet, kalkulácia a 
fakturácia v programe 
Cenkros plus 

Aplikoval odbytovú 
kalkuláciu na už 
vypracované zadanie č.1 
pomocou manuálu: 
Rozpočet, kalkulácia a 
fakturácia v programe 
Cenkros plus. 

Praktická 
aplikácia 

Praktická ukážka 
na PC 
 

Úprava rozboru položky   
TOV: 
- úprava ceny položky 
- úprava množstva 
položky 
- výmena zdroja za zdroj 

 
 

41.- 42. 

 
 
Získať ďalšie vedomosti 
a zručnosti v ovládaní 
programu Cenkros plus 
a aplikovať ich  
do zadania – upraviť 
položku pomocou 
Rozboru TOV, vykonať 
hromadnú zmenu v okne 
Oceňovacie podklady, 
doplniť náklady 
v kalkulačnom vzorci, 
vytlačiť zostavy 
odbytovej kalkulácie. 
 
 

 
 
Získal ďalšie vedomosti 
a zručnosti v ovládaní 
programu Cenkros plus 
a aplikoval ich  
do zadania - upravil 
položku pomocou 
Rozboru TOV, vykonal 
hromadnú zmenu v okne 
Oceňovacie podklady, 
doplnil náklady 
v kalkulačnom vzorci, 
vytlačil zostavy odbytovej 
kalkulácie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Práca na PC 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Praktická ukážka 
na PC pri 
vypracovaní 
zadania 
 
 
 
 
 
 

- vloženie nového zdroja 
- vloženie vlastnej 
položky 
- vymazanie zdroja 

 
43. 

Práca s Oceňovacími 
podkladmi: 
- hromadná zmena 
- tlač 

 
44. 

Nastavenie kalkulačného 
vzorca 

45. 

Tlačové zostavy 
kalkulácie 

46. 

Kompletizácia 
a odovzdanie zadania č.2 

47. Preukázať vedomosti 
a zručnosti ovládania  
programu Cenkros plus. 

Preukázal vedomosti 
a zručnosti ovládania  
programu Cenkros plus. 

Kontrola 
zadania 

Vytlačený výstup 
– spracované 
úlohy vo forme 
zadania 

 2. Oceňovanie 
projektových prác 
a inžinierskych činností 

 
4 

ENV Žiak má:  Žiak:    

Zadanie č. 3:   
Ponuková cena 
projektových prác 
a inžinierskych činností 
- postup výpočtu 

 
 

48. 

 
 
 
 
 

Rozšíriť si ekonomické 
myslenie, logické 
spôsoby riešenia 
výpočtu ponukovej ceny 
projektových prác na RD 

Rozšíril si ekonomické 
myslenie, logické spôsoby 
riešenia výpočtu 
ponukovej ceny 
projektových prác na RD. 
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Výkonové fázy 

 
49. 

 
 
 
Ekonomika – 4. ročnik 
Informatika 
 
 
 

Určiť výkonové fázy pre 
výpočet ceny 
projektových prác a IČ. 

Určiť výkonové fázy pre 
výpočet ceny 
projektových prác a IČ. 

 
Individuálne 
a frontálne 
skúšanie 
Práca na 
zadaní na PC 
  

 
Ústne odpovede 
 
 
Zadanie 
 

 
Rozsah činností – 
percentuálne a finančné 
oceňovanie PD 
a inžinierskych činností 

 
50. 

Vedieť vypočítať 
ponukovú cenu 
projektových prác 
pomocou Sadzobníka 
pre navrhovanie 
ponukových cien 
projektových prác a 
inžinierskych činností 
a podľa honorárovej 
zmluvy. 

Vedel vypočítať ponukovú 
cenu projektových prác 
pomocou Sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových 
cien projektových prác a 
inžinierskych činností 
a podľa honorárovej 
zmluvy. 

Odovzdanie zadania č.3 
 
 

51. Odovzdať v programe 
Word vypracované 
zadanie.  

Odovzdal vypracované 
zadanie v programe 
Word.  

Kontrola 
zadania 

Vypracované 
zadanie 

3. Obchodné záväzkové 
vzťahy  

4 ENV Žiak má:  Žiak:    

Zadanie č.4:  
Zmluva o dielo pre 
jednoduchý stavebný 
objekt podľa 
Obchodného zákonníka 
  - vysvetlenie, náležitostí 

 
 

52.- 54. 

 
 
 
 
Ekonomika – 4. ročnik 
Informatika 

Prakticky vyhotoviť 
v programe Word 
Zmluvu o dielo so 
zhotoviteľom stavby, 
s projektantom alebo 
s autorským dozorom. 

Prakticky vyhotovil 
v programe Word Zmluvu 
o dielo so zhotoviteľom 
stavby, s projektantom 
alebo s autorským 
dozorom 

 
 
Praktická 
aplikácia 
 
 

 
 
 
Praktická 
vypracované 
zadanie 

 
Odovzdanie zadania č. 4  

 
55. 

 
 
 

Odovzdať v programe 
Word vypracované 
zadanie. 

Odovzdal vypracované 
zadanie v programe 
Word. 

Kontrola 
zadania 
 

 
 

4. Fakturácia stavieb  4  Žiak má:  Žiak:    

Zadanie č. 5: 
Faktúra v programe 
Cenkros plus 
- náležitosti 
 
 

 
56. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika – 4. ročnik 
Informatika 
 

Získať vedomosti 
a zručnosti pre 
vystavenie faktúry 
stavebného dielu v  
programe Cenkros 
plus pomocou 
manuálu: Rozpočet, 
kalkulácia a fakturácia 
v programe Cenkros 
plus.  

Získal vedomosti 
a zručnosti pre vystavenie 
faktúry stavebného dielu v  
programe Cenkros plus 
pomocou manuálu: 
Rozpočet, kalkulácia a 
fakturácia v programe 
Cenkros plus 

. 

 
 
Práca na PC 

 
 
 
 
 
Vytlačený výstup 
– spracované 
úlohy  
 
 
 
 

Čerpanie rozpočtu 57. Aplikovať získané vedo- Aplikoval získané vedo-  
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Tlač súpisu vykonaných 
prác čerpania a faktúry 

 
58. 

mosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus pri 
faktúrovaní stavebných 
prác. 

mosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus pri 
faktúrovaní stavebných 
prác. 

Praktická 
aplikácia 
 
 

 
 
Odovzdanie zadania č. 5 

 
 

59. 

Preukázať vedomosti 
a zručnosti ovládania  
programu Cenkros plus 
– vytlačiť a odovzdať 
náležitosti zadania. 

Preukázal vedomosti 
a zručnosti ovládania  
programu Cenkros plus – 
vytlačil a odovzdal 
náležitosti zadania. 

Kontrola správ- 
ností obsahu 
faktúry 
a Súpisu 
vykonaných 
prác čerpania 

Vypracované 
zadanie 
 
 
 
 

Odovzdanie ročníkového 
projektu, hodnotenie 
 

 
60. 

 Odovzdať kompletný 
ročníkový projekt. 

Odovzdal kompletný 
ročníkový projekt. 

Kontrola 
ročníkového 
projektu 

Skompletizované 
 zadania – 
ročníkový projekt  

 
 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP. Príprava cieľových otázok pre samostatné 
skupinové a individuálne  práce – zadania a pre individuálne a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
 
Žiaci budú hodnotení priebežne na jednotlivých vyučovacích hodinách ústnou formou a taktiež predvedú úroveň znalosti práce na PC priamo počas 
vyučovacej hodiny. V celkovom hodnotení sa potom zohľadní aj snaha žiaka, jeho celkový prístup k práci na PC, samostatnosť a zodpovednosť pri riešení 
úloh, ohodnotené vypracované zadania. 
Podmienkou úspešného ukončenia ročníka je odovzdanie všetkých zadaní v stanovenom termíne . Hodnotí sa správnosť zápisov, riešených úloh a presnosť 
výpočtov. 
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Názov predmetu Ekonomika 
Časový rozsah výu čby  1 hodina týždenne – prvý ročník, spolu 33 

vyučovacích hodín 
l hodina týždenne – druhý ročník, spolu 33 
vyučovacích hodín 
2 hodiny týždenne, z toho 1 hodina cvičenie -  
tretí ročník, spolu 66 vyučovacích hodín 
4 hodiny týždenne, z toho 2 hodiny cvičenia – 
štvrtý ročník, spolu 120 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 
Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo,  3650 6 staviteľstvo 

 
Kód a  názov zamerania  10 stavebný manažment 

 
Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 
 
 
Charakteristika predmetu 
 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie 
predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „Ekonomika“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 264 
hodín. Jeho výučba je orientovaná do 1. až  4. ročníka štúdia. 

 

Odborný predmet ekonomika v študijnom odbore 3650 6 staviteľstvo, rozširuje a prehlbuje učivo náuky 
o spoločnosti. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov  (téma a podtémy). Tematické celky, ktoré 
nadväzujú na zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a smernice sa vždy obsahovo i terminológiou inovujú podľa 
platnej legislatívy.   

Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete prispievajú k orientácii v základných 
poznatkoch z oblastí vybraných ekonomických pojmov, javov, procesov a vzťahov z makroekonomiky 
a oboznamuje ich so zákonitosťami fungovania trhového mechanizmu v rámci trhovej ekonomiky a k dôslednému 
rešpektovaniu zásad racionalizácie a ich efektívnemu uplatňovaniu.  

Obsahová náplň učiva postupne prechádza na podnikovú úroveň, t. j. mikroekonomiku. Od jednotlivých právnych 
foriem podnikania sa venuje konkrétnym podnikovým činnostiam. Sú to najmä vedomosti v oblasti majetkového 
hospodárstva, personálnej činnosti , daňovníctva, investičnej výstavby, obchodu. Poskytuje základňu pre prax i pre 
ďalšie odborné štúdium.  

 

Súčasťou predmetu sú cvičenia, na ktorých si žiaci priamo na zadaniach a príkladoch precvičia  výpočet 
jednotlivých druhov kalkulácií, výpočet nákladov a výpočet daní. Oboznámia sa so spracovaním podnikateľského 
plánu, s vybranými typmi zmlúv a faktúry. Žiaci môžu jednotlivé zadania na základe hardwarového a softvérového 
vybavenia (programy CENKROS plus, ALLPLAN, REVIT, Excel, Word) vypracovávať pomocou výpočtovej  
techniky.  

Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch . Prihliadali sme 
aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie. 

Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu majetku. 

 

Odborný predmet je medzi predmetovo previazaný s vyučovacími predmetmi etika, ekológia, administratíva 
a korešpondencia, hospodárske právo, účtovníctvo, manažment, informatika, grafické a informačné systémy, 
pozemné staviteľstvo, stavebné materiály a prax. 
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Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich 
cieľavedomosť, samostatnosť, tvorivosť, systematickosť a presnosť v práci. Uprednostňujeme také stratégie, pri 
ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 
povinnosť motivovať, posilňovať vôľu a schopnosť učiť sa,  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, prezentácie v programe PowerPoint), riadeného rozhovoru, ekonomických hier. 
Odporúčajú sa aj rôzne časopisy zaoberajúce sa ekonomikou. 

 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu ekonomika proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je okrem iného aj riešenie 
kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré 
umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzi predmetových vzťahov. 

 

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu ekonomika patria aj rozličné formuláre, výkazy 
a iné doklady, originálne názorné pomôcky, ktoré sa používajú v praxi. 

 

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

 
Vyučovací predmet kladie zvýšené požiadavky na vyučujúceho, jeho sústavný kontakt s praxou, osvojenie si 
nových právnych predpisov a progresívnych foriem výučby ekonomiky. 

Výučba bude prebiehať v bežnej učebni, vo vyšších ročníkoch v odbornej  učebni s výpočtovou technikou. 
 
Ciele vyu čovacieho predmetu  
 

Cieľom vyučovacieho predmetu ekonomika je sprístupniť žiakom základné pojmy a zákony ekonomiky 
v podmienkach trhovej ekonomiky a uviesť ich do ekonomického myslenia. Žiaci sa učia aplikovať získané 
poznatky pri riešení ekonomických problémov výroby, investičnej výstavby a jej realizácie, obchodu a podnikania 
ako aj celkovej ekonomickej orientácie. 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete ekonomika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Schopnosti riešiť problémy 
 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód           a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii,  

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
- orientovať sa pri rozbore situácie, 
- riešiť problémy logickou analýzou, 
- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému, 
-     korigovať nesprávne riešenia problému, 
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 

             pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.       
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Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky, 

- zoznámiť sa s rôznymi druhmi rozpočtových počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 
- ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 
- pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 
- vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
- komunikovať elektronickou poštou, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 

             informáciám a byť mediálne gramotný, 
- vyjadrovať svoje názory a riešenia pomocou rôznych druhov aplikačných programov. 

 
 
Stratégia vyu čovania 
Názov t ematického 
celku 

Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy  

1. ROČNÍK 
 
1. Základné ekonomické   
   pojmy 

Informačno-receptívna – výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC, (P-4): Ekonomika - 
ekonómia 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Práca na PC 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
2. Národné hospodárstvo 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
3. Trhový mechanizmus 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom  
(PZ-2): Trh, trhový 
mechanizmus 

 
4. Podnik a jeho činnos ť 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
5. Ekonomická stránka  
    činnosti podniku 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom 
(PZ-3): Náklady podniku 
a výnosy podniku 

2. ROČNÍK 
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1. Efektívnos ť podnikovej  
    činnosti 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom 
(PZ-3): Náklady podniku 
a výnosy podniku 

 
2. Podnikanie  
    a podnikate ľská činnos ť 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom 
(PZ-4): Obchodné spoločnosti  

 
3. Odbytové činnosti podniku 
 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
4. Kúpno – predajné vz ťahy  
    a platobný styk 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

3. ROČNÍK 
 
1. Majetok podniku  
 

Informačno-receptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačná metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, s PC 

 
2. Výrobné činnosti podniku 
 

Informačno-receptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačná metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom 
(PZ-1): Výrobné činnosti 
podniku 
Práca s počítačom 

 
3. Materiálové hospodárstvo  
    podniku 

Informačno-receptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačná metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s počítačom 

 
4. Personálna činnos ť    
    podniku 

Informačno-receptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačná metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom 
(PZ-2):Personálna činnosť 
podniku a odmeňovanie 
pracovníkov 
Práca s počítačom a s knihou 

 
 
5. Odmeňovanie pracovníkov 
 
 
 
 

Informačno-receptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Metóda clill 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s pracovným zošitom 
(PZ-2):Personálna činnosť 
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 podniku a odmeňovanie 
pracovníkov 
Práca na PC 

4. ROČNÍK 
 
 
 
 
1. Finan čné hospodárstvo 
    podniku 

Motivačná 
Informačno-receptívna – výklad 
Výkladovo – problémová 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Expozičná 
Reproduktívna – diskusia 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačná 
Kontrolná 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Práca s knihou 
Práca s pracovným zošitom 

 
 
 
 
2. Investi čná výstavba 

Motivačná 
Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Expozičná 
Reproduktívna – diskusia 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačná 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Práca s počítačom  
Práca s pracovným zošitom 
Práca s NDT 

 
 
3. Projektová príprava   
    stavieb 

Motivačná 
Informačno-receptívna – výklad 
Reproduktívna – diskusia 
Motivačná 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačná 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Práca s knihou 

 
 
 
 
4. Stavebný zákon 

Motivačná 
Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Expozičná 
Reproduktívna – diskusia 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačná 
Kontrolná 

Frontálna výučba 
Práca na PC 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Práca s aktuálnym Stavebným 
zákonom 
Práca s NDT 

 
 
5. Zariadenie staveniska,  
    projekt organizácie     
    výstavby 

Kontrolná 
Informačno-receptívna – výklad 
Expozičná 
Reproduktívna – diskusia 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Fixačná 
Motivačná 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Práca s knihou 
Práca s NDT 

 
 
 
6. Realizácia stavby 

Kontrolná 
Informačno-receptívna – výklad 
Expozičná – prezentácia na PC 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – riešenie úloh 
Fixačná 
Motivačná 

Frontálna výučba 
Práca na PC 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Práca s knihou 
Práca s NDT 
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Učebné zdroje  
Názov 
tematického celku  

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

1. ROČNÍK 

 
 
 
 
 
 
1. Základné    
    ekonomické   
    pojmy 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika 
Proxima Press 2006 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika 
SPN Bratislava 1998 
Lorko M.,: Ekonomika 
a ekológia 
TRANSFER 1992 

PC 
Tabuľa 
Videot 
echnika 

Pedagogické  
kresby 
Prezentácia (P-
4): Ekonomika -     
ekonómia 

Internet 
 

 
 
 
 
 
2. Národné   
    hospodárstvo 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika 
Proxima Press 2006 
Šlosár R., Orbánová D., 
Hromá Z., Kovaľová A.: 
Podniková ekonomika 
SPN Bratislava 1996 
Odborné časopisy: Profit, 
Trend, Hospodárske noviny 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

 
 
 
 
 
3. Trhový   
    mechanizmus 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika 
Proxima Press 2006 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika 
SPN Bratislava 1998 
Odborné časopisy: Profit, 
Trend, Hospodárske noviny 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 
Pracovný zošit 
(PZ-2): Trh, 
trhový 
mechanizmus 

Internet 
 

 
 
 
 
 
4. Podnik a jeho  

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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    činnos ť Ekonomika 
Proxima Press 2006 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika 
SPN Bratislava 1998 
Odborné časopisy: Profit, 
Trend, Hospodárske noviny 

 
 
5. Ekonomická   
    stránka  
    činnosti podniku 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika 
SPN Bratislava 1998 
Odborné časopisy: Profit, 
Trend, Hospodárske noviny 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 
Pracovný zošit 
(PZ-3): Náklady 
podniku 
a výnosy 
podniku 
 
 

Internet 
 

2.ROČNÍK 
 
 
 
1. Efektívnos ť  
    podnikovej   
    činnosti 
 
 
 
 
 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika 
SPN Bratislava 1998 
Odborné časopisy: Profit, 
Trend, Hospodárske noviny 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
Kresby 
Pracovný zošit 
(PZ-3): Náklady 
podniku 
a výnosy 
podniku 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Podnikanie   
    a podnikate ľská   
    činnos ť  

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika 
SPN Bratislava 1998 
Odborné časopisy: Profit, 
Trend, Hospodárske noviny 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
Kresby 
Pracovný zošit 
(PZ-4): 
Obchodné 
spoločnosti 

Internet 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Odbytové   
    činnosti  
    podniku 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika 
SPN Bratislava 1998 
Odborné časopisy: Profit, 
Trend, Hospodárske noviny 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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4. Kúpno – predajné  
    vzťahy a    
    platobný  
    styk 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika 
SPN Bratislava 1998 
Odborné časopisy: Profit, 
Trend, Hospodárske noviny 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ROČNÍK 
 
 
 
 
1. Majetok podniku  
 
 
 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Novák J.:  
Orbánová D., Velichová Ľ.: 
Podniková ekonomika, SPN 
Bratislava 2009 

PC 
Tabuľa 
Dataprojektor 
 
 
 
 
 
 

Učebnica 
USB 
 
 
 
 
 
 

Internet 
Zákon o 
účtovníctve 
Odb.časopis: 
Hosp. noviny 
 
 

 
 
 
 
 
2. Výrobné činnosti    
    podniku 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Základy ekonómie 
a ekonomiky  
SPN Bratislava 2008 
Orbánová D., Velichová Ľ.: 
Podniková ekonomika, SPN 
Bratislava 2009 

PC 
Tabuľa 
Dataprojektor 

Učebnica 
USB 
Pracovný zošit 
(PZ-1): Výrobné 
činnosti 
podniku 
 

Internet 
Odborné 
časopisy: 
Hospodárske 
noviny, 
Trend, Profit 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3. Materiálové   
    hospodárstvo   
    podniku 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Orbánová D., Velichová Ľ.: 
Podniková ekonomika, SPN 
Bratislava 2009 
Kravárik K., Mravcová Z., 
Tarábek P.: Ekonomika 
DIDAKTIS Bratislava 1993 

PC 
Tabuľa 
Dataprojektor 

Učebnica 
USB 

Internet 
Odborné 
časopisy: 
Profit,Trend 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. Personálna  
    činnos ť   
    podniku 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Novák J.: 
Základy ekonómie 
a ekonomiky  
SPN Bratislava 2008 
Orbánová D., Velichová Ľ.: 
Podniková ekonomika, SPN 
Bratislava 2009 
Kubančoková J.: 
Ekonomika 
PROXIMA PRESS 2006 

PC 
Tabuľa 
Dataprojektor 

Učebnica 
USB 
Pracovný zošit 
(PZ-2): 
Personálna 
činnosť podniku 
a odmeňovanie 
pracovníkov 
NDT 

Internet 
Zákonník 
práce 
Odborné 
časopisy 
Hospodárske 
noviny 
Poradca 
podnikateľa 
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5. Odmeňovanie   
    pracovníkov 
 
 
 
 
 
 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Novák J.: 
Základy ekonómie 
a ekonomiky  
SPN Bratislava 2008 
Orbánová D., Velichová Ľ.: 
Podniková ekonomika, SPN 
Bratislava 2009 
Kubančoková J.: 
Ekonomika 
PROXIMA PRESS 2006 

PC 
Tabuľa 
Dataprojektor 

Učebnica 
USB 
Pracovný zošit 
(PZ-2): 
Personálna 
činnosť podniku 
a odmeňovanie 
pracovníkov 
NDT 

Internet 
Zákonník 
práce 
Odborné 
časopisy: 
Hospodárske 
noviny 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ROČNÍK 
 
 
 
1. Finan čné    
    hospodárstvo  
    podniku 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Orbanová D., Velichová Ľ.: 
Podniková ekonomika, SPN 
Bratislava 2009 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Multifunkčné 
zariadenie 

USB 
Pracovný zošit  

Internet 
Odborné 
časopisy: 
Profit, Trend 
 
 

 
 
2. Investi čná   
    výstavba 

Kubančoková J., 
Ekonomika – Investičná 
výstavba, Proxima Press 
Bratislava 2002 
Zákony a vyhlášky 
s ohľadom na danú 
problematiku 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Multifunkčné 
zariadenie 

USB 
Pracovný zošit 
Prezentácie 
v programe 
PowerPoint 
NDT 

Internet 
Stavebný 
zákon 
 

 
 
3. Projektová   
    príprava stavieb 
 
 
 
 

Kubančoková J., 
Ekonomika – Investičná 
výstavba, Proxima Press 
Bratislava 2002 
Zákony a vyhlášky 
s ohľadom na danú 
problematiku 
 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Multifunkčné 
zariadenie 

 
 
Učebnica 
USB 
NDT 

Internet 
Stavebný 
zákon 
Publikácie 
vydávané 
SKSI a A 
 
 

4. Stavebný zákon  
 
 
 
 

Kubančoková J., 
Ekonomika – Investičná 
výstavba, Proxima Press 
Bratislava 2002 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Multifunkčné 
zariadenie 

Učebnica 
USB 
NDT 
 
 
 

 
5. POV a zariadenie  
    staveniska 

Kubančoková J., 
Ekonomika – Investičná 
výstavba, Proxima Press 
Bratislava 2002 
Zákony a vyhlášky 
s ohľadom na danú 
problematiku 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Multifunkčné 
zariadenie 

Učebnica 
USB 
NDT 
 

Internet 
Stavebný 
zákon 
 
 
 

 
 
 
6. Realizácia stavby 

Kubančoková J., 
Ekonomika – Investičná 
výstavba, Proxima Press 
Bratislava 2002 
Zákony a vyhlášky 
s ohľadom na danú 
problematiku 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Multifunkčné 
zariadenie 

Učebnica 
USB 
Prezentácia 
v programe 
PowerPoint 
NDT 

Internet 
Stavebný 
zákon 
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Stratégia vyu čovania - Ekonomika cvi čenie  
 
 
Názov tematického 
celku 

Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy  

3. ROČNÍK 

 
 
 
1. Oceňovanie stavebných   
    prác 
 
 
 
 

Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Expozičná 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Fixačná metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Práca s manuálom 
NDT 

 
 
 
 
 
2. Rozpo čtovanie  s využitím  
    VT 
 
 
 

Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Metóda tvorby 
Individuálny prístup pri riešení 
úloh 
Fixačná metóda 
Praktická aplikácia 
Kontrolná metóda 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Práca na  zadaní 
Práca s manuálom 
Práca so zborníkom UNIKA 
Práca s TEU 
Tvorba vzorcov –objemy 
telies 
Projektové vyučovanie 

 
 
 
3. Mzda 
 
 
 

Informačno-receptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Praktická aplikácia  
Fixačná metóda 
Kontrolná metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s počítačom 
Práca na zadaní 

4. ROČNÍK 
 
 
 
1.Oceňovanie stavebných  
   a montážnych prác 
 

Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Motivačná 
Reproduktívna – diskusia 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Metóda individuálneho prístupu 
Kontrolná metóda 

 
 
Frontálna a individuálna práca 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s počítačom 
Práca na  zadaní 

 
 
 
2. Oceňovanie projektových  
    prác a inžinierskych  
    činností 
 

Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická – riešenie úloh 
Problémová metóda 
Metóda individuálneho prístupu 
Fixačná metóda 
Kontrolná metóda 

 
 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s počítačom 
Práca so sadzobníkom 
Práca na  zadaní 
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3. Obchodné záväzkové  
    vzťahy 
 
 

Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Reproduktívna – diskusia 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Metóda tvorby 
Metóda individuálneho prístupu 
Fixačná metóda 
Kontrolná metóda 

 
 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s počítačom 
Práca na  zadaní 

 
 
 
 
4. Fakturácia stavieb 

Informačno-receptívna – výklad 
Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Reproduktívna – diskusia 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Metóda individuálneho prístupu 
Fixačná metóda 
Kontrolná metóda 

 
 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s počítačom 
Práca na  zadaní 

 
 
 
Učebné zdroje – Ekonomika cvi čenie  
 
Názov 
tematického celku  

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalši e 
zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

3. ROČNÍK 
 
 
1. Oceňovanie   
    stavebných   
    prác 
 
 
 
 

Šlosár R.,Šlosárová A., Majták 
Š.: Výkladový slovník 
ekonomických pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: Ekonomika – 
Oceňovanie stavebných prác, 
PROXIMA PRESS 2001 
Mesároš F.: Cena, rozpočty 
a kalkulácie, SF TU Košice 
2003 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Rozpočtový 
program 
Cenkros plus 
Tlačiareň 

Manuál 
USB 

Internet 
 

 
 
2. Rozpo čtovanie   
    s využitím  
    VT 
 
 
 

Kubančoková J.:Ekonomika 
Oceňovanie stavebných prác, 
PROXIMA PRESS 2001 
Mesároš F.: Cena, rozpočty 
a kalkulácie, SF TU Košice 
2003 
Učebné texty – Príklady práce 
na ponukovom rozpočte 
v programe Cenkros plus 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Rozpočtový 
program 
Cenkros plus 
Tlačiareň 

Manuál 
USB 
Projektová 
dokumentácia 
 

Internet 
Cenkros plus 
Zborník 
ukazovate-ľov 
prie-mernej 
rozpočtovej 
ceny na mernú 
jednotku 
objektu 
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3. Mzda 
 
 
 
 

Šlosár R.,Šlosárová A., Majták 
Š.: Výkladový slovník 
ekonomických pojmov 
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Novák J.: Základy 
ekonómie a ekonomiky  
SPN Bratislava 2008 
Kubančoková J.: Ekonomika 
PROXIMA PRESS 2006 
Orbanová D., Velichová Ľ.: 
Podniková ekonomika, SPN 
Bratislava 2009 
Odborné časopisy: 
Hospodárske noviny 
 

PC 
Excel 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 

Učebnica 
USB 

Internet 
Zákonník práce 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ROČNÍK 
 
 
 
1. Oceňovanie   
    stavebných  
    a montážnych  
    prác 
 
 

Kubančoková J.:Ekonomika 
Oceňovanie stavebných 
prác, PROXIMA PRESS 
2001 
Mesároš F.: Cena, rozpočty 
a kalkulácie, SF TU Košice 
2003 
Učebné texty – Príklady 
práce na ponukovom 
rozpočte v programe 
Cenkros plus 

 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
MS Excel 
Rozpočtový 
program 
Tlačiareň 

 
 
Manuál 
USB 
Projektová 
dokumentácia 
 

 
 
Internet 
Cenkros plus 
 

 
 
2. Oceňovanie  
    projektových  
    prác  
    a inžinierskych  
    činností 
 

 
 
 
Kubančoková J.:Ekonomika 
Oceňovanie stavebných 
prác, PROXIMA PRESS 
2001 
 
 

 
 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 

 
 
 
 
Manuál 
USB 
 
 
 

Internet 
Sadzobník 
pre navrhova-
nie cien 
projektových 
prác 
a inžinier-
skych 
činností  

 
3. Obchodné   
    záväzkové  
    vzťahy 

 
Kubančoková J.:Ekonomika 
Oceňovanie stavebných 
prác, PROXIMA PRESS 
2001 
 

PC 
MS Word 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 

 
 
Manuál 
USB 
 
 

 
Internet 
Obchodný 
zákon 
 

 
 
4. Fakturácia  
    stavieb  

 
Učebné texty – Príklady 
práce na ponukovom 
rozpočte v programe 
Cenkros plus 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Rozpočtový 
program 
Tlačiareň 

 
 
Manuál 
USB 
 

 

 
 
Internet 
Cenkros plus 
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ROČNÍK: PRVÝ 
Rozpis učiva predmetu:  EKONOMIKA  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

 
Názov tematického 
celku   
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné ekonomické 
pojmy 

  7 ENV Žiak má: Žiak:   

Potreba, statky a služby 
 
 
 
 
Ekonómia, ekonomika 
a ich členenie 
 
 
Deľba práce 
 
 
 
Vývoj a funkcia peňazí 

1 - 2 
 
 
 
 
3 - 5 
 
 
 
  6. 
 
 
 
  7. 
 
 
 

Ročník: prvý     
Ekológia 
 
 
 
Efektívnosť ekologických 
riešení 
 
 
 
 
 

Osvojiť si základné 
ekonomické pojmy 
potreba, statky a služby 
 
 
Rozlišovať pojem 
ekonómia a ekonomika 
 
 
Vysvetliť význam deľby 
práce 
 
 
Vysvetliť vývoj a funkciu 
peňazí 

Bez problémov si osvojil 
základné ekonomické 
pojmy potreba, statky 
a služby 
 
Správne rozlíšil pojem 
ekonómia a ekonomika 
 
 
Vedel vysvetliť význam 
deľby práce  a jej 
dôležitosť 
 
Správne vysvetlil vývoj 
a funkciu peňazí 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne skúšanie 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
Didaktický test 
PZ - 1 
 
 
Ústne odpovede 
 
  
 
Ústne odpovede 

Národné hospodárstvo  4 ENV Žiak má: Žiak:   

Národná ekonomika, 
odvetvia a sektory 
národného hospodárstva 
 
 
Reprodukčný proces 
a jeho makroekonomické 
výstupy 

8 - 9  
 
 
 
 
10 - 11 
 

 Sprostredkovať znalosti 
o národnej ekonomike, 
odvetviach a sektoroch 
národného hospodárstva 
 
Vysvetliť reprodukčný 
proces a jeho 
makroekonomické 
výstupy 

Popísal správne národnú 
ekonomiku, odvetvia 
a sektory národného 
hospodárstva 
 
Správne vysvetlil 
reprodukčný proces 
a jeho makroekonomické 
výstupy 

Ústne frontálne 
skúšanie 
  
  
 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 

Trhový mechanizmus  
 

8 
 

ENV Žiak má: Žiak:   
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Základné ekonomické 
otázky 
 
 
Hospodársky systém 
 
 
Trh, trhové subjekty 
 
 
Typy trhov 
 
 
Činitele trhu – dopyt, 
ponuka a cena 
 
Krivka dopytu a ponuky 
 
 
Trhová rovnováha  
a nerovnováha 

12 - 13 
 
 
 
 14. 
 
 
 15. 
 
 
 16. 
 
 
 17. 
 
  
 18. 
 
 
 19. 

 Vysvetliť a popísať 
základné ekonomické 
otázky 
 
Objasniť význam 
hospodárskeho systému 
 
Vysvetliť pojmy trh 
a trhové subjekty 
 
Popísať hľadiská 
členenia trhov 
 
Objasniť dôležitosť 
dopytu, ponuky a  ceny 
 
Graficky zobraziť dopyt 
a ponuky 
 
Vysvetliť pojmy trhová 
rovnováha a 
nerovnováha 

Správne vysvetlil 
a popísal základné 
ekonomické otázky 
 
Správne objasnil význam 
hospodárskeho systému 
 
Správne vysvetlil pojmy 
trh a trhové subjekty 
 
Popísal jednotlivé typy 
trhov 
 
Objasnil dôležitosť 
dopytu, ponuky a ceny 
 
Správne graficky zobrazil 
dopyt a ponuku 
 
Vysvetlil správne pojmy 
trhová rovnováha a 
nerovnováha 

Ústne skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 
 
 
Didaktický test 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
Ústne odpovede 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Didaktický test 
PZ - 2 
 
 

Podnik a  jeho činnos ť 
 

9 ENV Žiak má: Žiak:   

Charakteristika podniku 
 
 
 
Založenie a vznik 
podniku 
 
 
Zrušenie a zánik podniku 
 
 
Podnikový transformačný 
proces 
 
 
Zabezpečenie výrobných 
faktorov 
 

 20. 
 
 
 
21 - 22 
 
 
  
23 - 24 
 
 
 25. 
 
 
 
 26. 
 
 

 Vysvetliť pojem podnik 
 
 
 
Vysvetliť postup pri 
založení a vzniku 
podniku 
 
Vysvetliť postup pri 
zrušení a zániku podniku 
 
Charakterizovať 
podnikový transformačný 
proces 
 
Objasniť význam 
a dôležitosť výrobných 
faktorov pri plnení 

Vysvetlil pojem podnik 
 
 
 
Správne vysvetlil postup 
pri založení a vzniku 
podniku  
 
Správne vysvetlil postup 
pri zrušení a zániku 
podniku 
Správne charakterizoval 
podnikový transformačný 
proces 
 
Objasnil význam 
a dôležitosť výrobných 
faktorov pri plnení 

Ústne frontálne 
skúšanie  
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie  
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Ústne odpovede 
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Tvorba podnikových 
výkonov 
 
 
Odbytová činnosť 
podniku 

 
 
 27. 
 
 
 
 28. 

hlavných úloh podniku 
 
Vysvetliť podstatu 
podnikových výkonov 
 
 
Objasniť pojem odbyt 
Vysvetliť význam 
odbytovej činnosti 
podniku 

hlavných úloh podniku  
 
Správne vysvetlil 
podstatu výrobných 
faktorov  
 
Objasnil pojem odbyt 
Správne vysvetlil význam 
odbytovej činnosti 
podniku 

 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 

 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Didaktický test 

Ekonomická stránka 
činnosti podniku  

  5 
 

 Žiak má: Žiak:   

Náklady – podstata a čle- 
nenie 
 
 
 
 
Výnosy – podstata a čle- 
nenie 
 
 
 
 
Výsledok hospodárenia 

29 - 30 
 
 
 
  
 
31 - 32 
 
 
 
 
 
  33. 

Ročník: prvý 
Stavebné materiály 
 
 
 
 
Prírodné zdroje a ich 
racionálne využívanie 
 
 
 
 
 
 

Vysvetliť a objasniť 
podstatu nákladov  
Uviesť hľadiská členenia 
nákladov  
 
 
Vysvetliť a objasniť 
podstatu výnosov 
Uviesť hľadiská členenia 
výnosov 
 
 
Vysvetliť pojem výsledok 
hospodárenia  

Správne vysvetlil 
a objasnil 
podstatu nákladov 
Vedel uviesť hľadiská 
členenia nákladov  
 
Správne vysvetlil 
a objasnil podstatu 
výnosov 
Vedel uviesť hľadiská 
členenia výnosov 
 
Správne vysvetlil pojem 
výsledok hospodárenia 

Ústne frontálne 
skúšanie  
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
Didaktický test 
PZ - 3 

 
 
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia  frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka
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ROČNÍK: DRUHÝ 
Rozpis učiva predmetu:  EKONOMIKA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 
 

Názov tematického 
celku   
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Efektívnos ť podnikovej 
činnosti  

  6  Žiak má: Žiak:   

 
Rozdiel medzi nákladmi a 
výdavkami 
 
 
Možnosti znižovania nákladov 
 
 
 Cena  - podstata 
 
 
 
Druhy cien 
 
 
 
 
Tržby 

   
   1. 
 
 
 
   2. 
 
 
   
   3. 
 
 
 
4 - 5 
 
 
 
 
   6. 

 
Ročník: druhý     
Etika 
 
 
Pri tvorbe ceny je veľmi dôležitá 
etika človeka 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rozlišovať pojem náklad a 
výdavok 
 
 
Vysvetliť a objasniť možnosti 
znižovania nákladov 
 
Vysvetliť podstatu ceny 
 
 
 
Uviesť a vysvetliť jednotlivé 
druhy cien 
 
 
 
Vysvetliť pojem tržba 
 

 
Bez problémov rozlíšil pojem 
náklad a výdavok 
 
 
Správne vysvetlil a objasnil 
možnosti znižovania nákladov 
 
Vedel vysvetliť podstatu ceny 
 
Správne uviedol a vysvetlil 
jednotlivé druhy cien 
 
 
 
Správne vysvetlil pojem tržba 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Ústne skúšanie 
 
Písomné skúšanie 
 
Ústne skúšanie 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
Neštandardizova-ný 
didaktický test 
 
 
Ústne odpovede 
 
  
Ústne odpovede 
 
Skupinová písomná 
práca 
 
Ústne odpovede 

Podnikanie 
a podnikate ľská 
činnos ť 

14 ENV Žiak má: Žiak:   

 
Podnikanie - charakteristika 
 
Podnikateľ ako fyzická 
a právnická osoba 
 
 
Charakteristické znaky 
podnikateľa 
 
Obchodné meno 
 
Obchodný register 

   
   7. 
 
   8. 
   
  
 
   9. 
 
 
 10. 
 
 11. 

 
Ročník: druhý 
Etika 
 
 
Profesiová etika – etické normy 
súvisiace s ekonomickým životom 
a prácou v povolaní 
 
 
 
 
 

 
Vysvetliť charakteristiku 
podnikania 
 
 
Vysvetliť rozdiel medzi fyzickou 
a právnickou osobou 
 
 
Uviesť charakteristické znaky 
podnikateľa 
 
 

 
Správne vysvetlil 
charakteristiku podnikania 
 
 
Správne vysvetlil rozdiel medzi 
fyzickou a právnickou osobou 
 
 
Bez problémov  uviedol 
charakteristické znaky 
podnikateľa 
 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
  
  
Písomné skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
Didaktický test 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
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Právne formy podnikania 
 
Živnosti – pojem a druhy 
 
 
Obchodné spoločnosti –
podstata a formy OS 
 
Verejná obchodná spoločnosť 
 
Komanditná spoločnosť 
 
 
Spoločnosť s ručením 
obmedzeným 
 
 
Akciová spoločnosť 
 
 
 
 
Družstvo- podstata a orgány  
družstva 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 12. 
 
 13. 
 
 
 14. 
 
 
 15. 
 
 16. 
 
 
  17. 
 
 
  
18 - 19 
 
 
 
 
  20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vysvetliť podstatu obchodného 
mena 
 
 
Vysvetliť pojem a význam 
obchodného registra 
 
 
 
Vysvetliť právne formy 
podnikania 
 
 
Vysvetliť pojem živnosť 
a uviesť druhy živností 
 
 
 
Vysvetliť podstatu OS a uviesť 
formy OS 
 
Vysvetliť základné informácie  
v. o. s. 
 
 
Vysvetliť základné informácie  
kom. spol. 
 
 
 
Vysvetliť základné informácie 
s. r. o.  
 
 
Vysvetliť základné informácie 
akciovej spoločnosti 
 
 
 
 
Vysvetliť podstatu družstva 
a uviesť orgány družstva 

 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu obchodného mena 
 
 
Správne vysvetlil pojem 
a význam obchodného registra  
 
 
Vedel vysvetliť právne formy 
podnikania 
 
 
Správne vysvetlil pojem 
živnosť 
Vedel uviesť druhy živností 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu OS 
Správne uviedol formy OS 
Bez problémov vysvetlil 
základné informácie v. o . s. 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
základné informácie  kom. 
spol. 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
základné informácie  s. r. o. 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
základné informácie a. s. 
 
 
 
 
 
Správne vysvetlil podstatu 
družstva  a uviedol orgány 
družstva 

 
Písomné skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Písomné skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 

 
 
Didaktický test 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Didaktický test 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Didaktický test 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Didaktický test 
 
 
 
Ústne odpovede 

Odbytové činnosti 
podniku 
 

  7 
 

ENV Žiak má: Žiak:   

 
Odbyt  a marketing 
 
 
 

 
  21. 
 
 
  

 
Ročník: druhý  
Matematika 
 
 

 
Objasniť pojmy odbyt a 
marketing 
 
 

 
Správne objasnil pojmy  odbyt 
a marketing 
 
 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 

 
Ústne odpovede 
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Teórie odbytu 
 
 
Marketingový mix 
a marketingová stratégia 
 
 
Kontraktačná a cenová politika 
podniku 
 
 
Výrobková a komunikačná 
politika podniku 
 
Distribučná politika podniku 

 
  22. 
 
 
  23. 
 
  
 
24 – 25 
 
 
   
 26. 
  
 
  27. 
  

 
Percentový počet 

 
 
 
Vysvetliť jednotlivé teórie 
odbytu 
 
 
Objasniť dôležitosť mark. mixu 
a mark. stratégie 
 
 
 
Vysvetliť význam kontraktačnej 
a cenovej politiky podniku 
 
 
 
 
Vysvetliť význam výrobkovej 
a komunikačnej politiky 
podniku 
 
 
Vysvetliť význam distribučnej 
politiky podniku 

 
 
 
Správne vysvetlil jednotlivé 
teórie odbytu 
 
 
Objasnil dôležitosť mark. mixu 
a mark. stratégie 
 
 
 
Správne vysvetlil význam 
kontraktačnej a cenovej politiky 
podniku  
 
 
 
 
Správne vysvetlil význam 
výrobkovej a komunikačnej 
politiky podniku 
 
Správne vysvetlil význam 
distribučnej politiky podniku 

 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Písomné skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 

 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 

Kúpno -predajné 
vzťahy a platobný styk 
 

  6  Žiak má: Žiak:   

 
Kúpna zmluva – 
charakteristika, obsah KZ 
 
 
 
Podmienky vzniku  kúpnej 
zmluvy 
 
 
 
Tuzemský platobný styk – 
podstata a členenie 
 
 
 

  
28 - 29 
 
 
 
 
30 - 31 
   
 
 
 
32 - 33 
 
   
 
 

  
Vysvetliť pojem kúpna zmluva 
a popísať náležitosti KZ 
 
 
Popísať podmienky vzniku  KZ 
 
 
 
Vysvetliť podstatu platobného 
styku 
Osvojiť si rozdiel medzi 
jednotlivými druhmi platobného 
styku  
 

 
Vedel vysvetliť pojem kúpna 
zmluva a správne popísal 
náležitosti KZ  
 
 
Správne popísal podmienky 
vzniku KZ 
 
 
 
Vedel vysvetliť podstatu 
platobného styku 
Osvojil si rozdiel medzi 
jednotlivými druhmi platobného 
styku 
  

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
 
 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Didaktický test 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
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Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia  frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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ROČNÍK: TRETÍ                 ZAMERANIE : STAVEBNÝ MANAŽMENT  

Rozpis učiva predmetu:  EKONOMIKA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 
hodín 
 

Názov tematického 
celku   
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Majetok podniku     11 ENV Žiak má:  Žiak:    
Majetok podniku a jeho 
členenie 
 
 
Charakteristika  
DM a jeho členenie 
 
 
 
Charakteristika  
KM a jeho členenie 
 
 
Zdroje krytia majetku 
 
 
 
Obstarávanie DM 
 
 
 
Oceňovanie DM 
 
 
 
Opotrebenie 
a vyraďovanie DM 

   1. 
 
 
 
 2 - 3 
 
 
 
 
   4. 
 
 
   
 6 - 7 
 
 
 
   8.  
 
 
 
   9. 
 
 
 
10 - 11 

Ročník: prvý     
Ekológia 
 
 
 
Efektívnosť ekologických 
riešení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definovať majetok 
podniku a pochopiť jeho 
dôležitosť 
a zaobchádzanie s ním.  
 
Charakterizovať DM 
a popísať jeho  zložky 
 
 
Charakterizovať KM 
a popísať jeho  zložky 
 
 
Objasniť zdroje jeho 
krytia   
 
 
Vysvetliť a objasniť 
spôsoby obstarávania 
majetku 
 
Vysvetliť a objasniť ceny, 
v ktorých sa eviduje DM  
 
 
Vysvetliť a objasniť 
opotrebenie a spôsoby 
vyraďovania majetku 
 
 

Bez problémov definoval 
majetok podniku 
a pochopil jeho dôležitosť 
a zaobchádzanie s ním 
 
Správne charakterizoval 
DM a popísal jeho zložky 
 
 
Správne charakterizoval 
KM a popísal jeho zložky 
 
 
Bez problémov objasnil 
zdroje krytia majetku 
 
 
Správne vysvetlil 
a objasnil spôsoby 
obstarávania majetku  
 
Vedel vysvetliť a objasniť 
ceny, v ktorých sa 
eviduje DM  
 
Správne vysvetlil 
a objasnil opotrebenie 
a spôsoby vyraďovania 
majetku  

Ústne frontálne  
a individuálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
a individuálne 
skúšanie 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
a individuálne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne  
 
 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
  
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Didaktický test 

Výrobné  
činnosti podniku 

    7 ENV Žiak m á: Žiak:    



   

 683

Výrobná činnosť  
 
 
 
 
 
Ciele a typy výroby 
 
 
Príprava výroby  
a jej etapy 
 
 
Výrobný program, plán 
výroby a právna ochrana 
výrobku   

 12.   
 
 
 
 
 
13 - 14 
 
 
15 - 16 
 
 
 
17 - 18 

 Poznať  
a charakterizovať  
problematiku výrobných 
činností  podnikov 
v oblasti stavebníctva 
 
 
Vysvetliť ciele a popísať 
typy výroby 
 
 
Vysvetliť prípravu výroby 
a jej etapy 
 
Vysvetliť podstatu  
výrobného programu,  
plánu výroby a právnej 
ochrany výrobku 
 
 

Bez problémov popísal a 
charakterizoval výrobné 
činnosti podnikov, ich 
vstupy a výstupy 
v stavebníctve 
 
Správne vysvetlil ciele 
a popísal  typy výroby 
 
 
Správne vysvetlil 
prípravu výroby a jej 
etapy 
 
Správne vysvetlil 
podstatu  výrobného 
programu,  plánu výroby 
a právnej ochrany 
výrobku 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
  
  
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 

Materiálové 
hospodárstvo podniku 
 

   5  ENV Žiak má:  Žiak:    

Zásoby – charakteristika 
a význam 
 
 
 
Predmety a spôsoby 
obstarávania 
 
 
Plánovanie 
materiálových zásob 
 
 
Nákupná činnosť 
a skladovanie 
materiálových zásob 
 
 
Objednávanie materiálu 
 

 19. 
 
 
 
 
  20. 
 
 
 
  21. 
 
 
 
 22. 
 
 
 
 
 23. 
 

 Charakterizovať 
činností zásobovania 
materiálov v podniku 
 
 
Vysvetliť dôležitosť 
obstarávania materiálu 
 
 
Objasniť význam 
plánovania mat. zásob 
 
 
Vysvetliť nákupnú 
činnosť a skladovanie 
materiálových zásob 
 
 
Vysvetliť postup pri 
objednávaní materiálu 

Správne charakterizoval 
činností zásobovania 
materiálov v podniku 
 
 
Vysvetlil dôležitosť 
obstarávania materiálu 
 
 
Bez problémov objasnil 
význam plánovania mat. 
zásob 
 
Správne vysvetlil 
nákupnú činnosť 
a skladovanie mat. zásob 
 
 
Správne vysvetlil postup 
pri objednávaní materiálu 

Ústne skúšanie 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
a individuálne 
skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
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Personálna činnosť 
podniku 
 

    4  Žiak má:  Žiak:    

Personálny manažment 
a personálna stratégia 
 
 
 
Pracovnoprávne vzťahy 
 
 
 
 
Vzdelávanie 
zamestnancov 
 

 24. 
 
 
 
 
 25 - 26 
 
 
 
 
 27. 
 
  

Ročník: štvrtý 
Manažment 

Definovať personálne 
riadenie podniku a 
vysvetliť personálnu 
stratégiu 
 
Vysvetliť  pojem PPV 
a charakterizovať ich 
účastníkov 
 
 
Vysvetliť formy 
kvalifikačnej prípravy 

Definoval personálny 
riadenie podniku a 
vysvetlil personálnu 
stratégiu 
 
Vysvetlil pojem PPV 
a charakterizoval ich 
účastníkov  
 
 
Správne vysvetlil formy 
kvalifikačnej prípravy  
 

Ústne frontálne 
skúšanie  
 
 
 
Ústne frontálne 
a individuálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Didaktický test 
 
 

Odmeňovanie 
pracovníkov 

    6 
 

 Žiak má:  Žiak:    

Oceňovanie práce 
 
 
 
 
Formy miezd 
 
  
 
 
Produktivita práce 
 
 
 

28 - 29 
 
 
 
 
30 - 32 
 
 
 
 
  33. 

Ročník: prvý 
Stavebné materiály 
 
 
 
Prírodné zdroje a ich 
racionálne využívanie 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvetliť pojmy mzda 
a minimálne mzdové 
nároky 
 
 
Vysvetliť a popísať 
formy miezd 
 
 
 
Vysvetliť podstatu 
a význam produktivity 
práce 
 

Správne vysvetlil 
pojmy mzda 
a minimálne mzdové 
nároky  
 
Správne vysvetlil 
a popísal formy miezd  
 
 
 
Správne vysvetlil 
podstatu a význam 
produktivity práce 
 

Ústne frontálne 
skúšanie  
 
 
 
 
Ústne frontálne 
a individuálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
Didaktický test 
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ROČNÍK: TRETÍ 
Zameranie: stavebný manažment 
 

Rozpis učiva predmetu:  EKONOMIKA cvi čenie 
 

1 hodina týždenne,  
 
spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Kalkulácie  14 ENV Žiak má:  
 

Žiak:   
 

 
 

Oceňovanie stavebnej 
produkcie formou 
stavebných rozpočtov 

1.  
 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Prax 

Pochopiť význam 
a dôležitosť oceňovania 
stavebnej produkcie. 

Pochopiť význam 
a dôležitosť oceňovania 
stavebnej produkcie. 

 
 
Individuálne 
a frontálne 
skúšanie 
 

 
 
 
 
Ústne odpovede  
 

Nástroje oceňovania 
stavebnej produkcie 

2. Vedieť spôsoby 
oceňovania stavebných 
prác a popísať základné 
oceňovacie prvky. 

Vedel spôsoby 
oceňovania stavebných 
prác a popísal základné 
oceňovacie prvky. 

Ponuková cena 
stavebnej zákazky 

3. Poukázať na nedostatky 
a chyby pri spracovaní 
cenovej ponuky. 

Poukázal na nedostatky 
a chyby pri spracovaní 
cenovej ponuky. 

Stavebný rozpočet 
a postup jeho tvorby 
(formuláre). 

4. -  5.  
 
 
Stavebné materiály – 
1.roč. 
Pozemné staviteľstvo 
 
 

Vedieť postup tvorby 
stavebného rozpočtu, 
druhy formulárov 
a význam ich 
spracovania.  

Vedel postup tvorby 
stavebného rozpočtu, 
druhy formulárov 
a význam ich 
spracovania.  

 
 
 
Individuálne 
a frontálne 
skúšanie 
 

 
 
 
 
Ústne odpovede  
 Súhrný rozpočet stavby 

 
6. 
 

Definovať celkové 
náklady stavby a vedieť 
ich deliť do hláv. 

Definoval celkové náklady 
stavby a vedel ich deliť do 
hláv. 

Triedenie a klasifikácia  
stavebnej produkcie 
 
 

7. -  8. 
. 

Pochopiť systém 
triedenia stavebnej 
produkcie a rozlišovať 
KS-JKSO, TSP-TSKP. 

Pochopil systém triedenia 
stavebnej produkcie 
a rozlíšil KS-JKSO, TSP-
TSKP. 

Opakovanie  tematického 
celku 

9. 
 

Zopakovať 1. – 6. 
tematický celok 

Zopakoval učivo a vyjadril 
to v písomnej práci. 

Písomné 
skúšanie 
 

Didaktický 
neštan-
dardizovaný test 
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  2.  Rozpočtovanie   
       s využitím VT  

21  Žiak má:  Žiak:    

Zadanie č.1:  
Zostavenie ponukovej 
ceny stavebného objektu 
pomocou rozpočtových 
ukazovateľov:  

10.  
 
 
Pozemné staviteľstvo - 
cvič. – zadanie stavby 
Grafické informačné 
systémy – 2.ročník 
Informatika  

Vypracovať figuračný 
výkres RD na PC 
(podklad – zadanie 
stavby z PSTcv.). 

 

Vypracoval figuračný 
výkres RD na PC(podklad 
– zadanie stavby 
z PSTcv.). 

 

 
 
 
 
 
 
Praktická 
aplikácia 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 
 
 
 

-  figuračný výkres   
   v grafickom programe  

11. - 14. 

-  rozpočtové náklady   
   stavby v programe  
   Excel 

15. - 16. Vypočítať obostavaný 
priestor  a rozpočtové 
náklady rodinného domu 
v programe EXCEL. 

Vypočítal obostavaný 
priestor  a rozpočtové 
náklady rodinného domu 
v programe EXCEL. 

  -  výpočet orientačnej     
     ceny stavby pomocou  
     RUSO v programe  
     Cenkros plus 

17. Orientovať sa 
v oceňovacích 
podkladoch v programe 
Cenkros plus 
a nadobudnúť zručnosť 
pri ich používaní. 

Orientoval sa 
v oceňovacích 
podkladoch v programe 
Cenkros plus a nadobudol 
zručnosť pri ich 
používaní. 

Kompletizácia, 
odovzdanie zadania č.1 

18. Kontrola 
zadania 

Vypracované 
zadanie 

Práca na ponukovom 
rozpočte v  programe 
Cenkros plus: 
  - založenie zákazky 

19.  
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Prax – 2.ročník 

V programe Cenkros 
plus vedieť založiť 
stavbu, stavebný objekt, 
vyhľadať a zapísať 
položku do rozpočtu pre 
prácu HSV a PSV.  

V programe Cenkros plus 
vedieť založiť stavbu, 
stavebný objekt, vyhľadať 
a zapísať položku do 
rozpočtu pre prácu HSV a 
PSV. 

 
 
 
 
 
Praktická 
aplikácia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Praktická 
aplikácia 

 

 
 
 
 
 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 

  - vyhľadávanie položiek  
    v cenníku 

20. 

  - zápis položiek HSV  
    prác do rozpočtu   
    s následnou    
    tvorbou výkazu výmer 

21.  
 
 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Stavebné materiály – 
1.roč. 
 
 
 
 
 
 
 
IInformatika 

 

 

Získať vedomosti 
a zručnosti v ovládaní 
programu Cenkros plus. 

 

Získať vedomosti 
a zručnosti v ovládaní 
programu Cenkros plus. 

 

 

Získal vedomosti 
a zručnosti v ovládaní 
programu Cenkros plus. 

 

Získal vedomosti 
a zručnosti v ovládaní 
programu Cenkros plus. 

  -  zápis položiek  PSV   
     prác do rozpočtu  
     s následnou tvorbou  
     výkazu výmer  

22. 

  -  presun hmôt  23. 

  -  úprava rozpočtu   
     a vytváranie verzií 

24. 
 

  -  tlačové zostavy 25. 
  -  archivácia a obnova     
     zákazky 
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  -  exporty a importy  
Opakovanie zručností 
v programe Cenkros plus 

26. 

Zadanie č.2: 
Výpočet ceny stavebných 
prác v programe Cenkros 
plus: 
  -  vysvetlenie, náležitosti 

27.  

Aplikovať získané 
vedomosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus na 
zadanom  príklade.  

 

Aplikoval získané vedo-
mosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus na zadanom  
príklade.  

 
Praktická 
aplikácia 

 
 
 
 
Vypracované 
zadanie   -  práca na zadaní 28 .- 29. 

Kompletizácia, 
odovzdanie zadania č.3 
 
 
 
 

30. Kontrola správ- 
ností zápisov, 
presnosť 
výpočtov a 
vhodnosť 
výberu položiek 

  3.  Mzda 3  Žiak má:  Žiak:    

Zadanie č.3:       
Výpočet  mzdy  –  
    - nákežitosti 

31. - 32. Etika – 1.ročník 
Právna náuka – 4.ročník 
Informatika 

Vypočítať hrubú a čistú 
mzdu v programe Excel. 

Bez problémov vypočítal 
hrubú a čistú mzdu 
v programe Excel. 

Kontrola  
zadania 

Vypracované 
zadanie 
 

Kompletizácia zadaní, 
hodnotenie 
 

33.  Skompletizovať 
a odovzdať zadania za 
ročník. 

Skompletizoval 
a odovzdal zadania za 
ročník. 

Kontrola zadaní 
za ročník 

Odovzdané 
zadania 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP.  Príprava didaktického testu, cieľových otázok 
pre skupinové práce – zadania a pre frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení teoretickej časti v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí žiakov. Otázky 
v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v danom tematickom celku. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou 
didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní  didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test 
opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky 
didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
Žiaci budú hodnotení priebežne na jednotlivých vyučovacích hodinách ústnou formou a taktiež predvedú úroveň znalosti práce na PC priamo počas 
vyučovacej hodiny. V celkovom hodnotení sa potom zohľadní aj snaha žiaka, jeho celkový prístup k práci na PC, samostatnosť a zodpovednosť pri riešení 
úloh, ohodnotené vypracované zadania. 
Podmienkou úspešného ukončenia ročníka je odovzdanie všetkých zadaní v stanovenom termíne . Hodnotí sa správnosť zápisov, riešených úloh a presnosť 
výpočtov.  



   

 688

ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Zameranie  : Stavebný manažment 
Rozpis u čiva predmetu:   Ekonomika 

 
2 hodiny týždenn e 
 
spolu 66 vyu čovacích hodín 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzi predmetové 
vzťahy 

Očakávané 
plánované výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Finančné 
    hospodárstvo 
    podniku 

 
10 

ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
 
Podstata finančného 
hospodárenia podniku 
 

 
 
 
 1. –  2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Účtovníctvo 
ADK 
Manažment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- charakterizovať 
finančnú stránku 
transformačného 
procesu, finančného 
hospodárenia 
a vymenoval oblasti 
finančného riadenia 

- charakterizoval finančnú 
stránku transformačného 
procesu, finančného 
hospodárenia 
a vymenoval oblasti 
finančného riadenia 

 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
 
 
 
 
Skupinová 
analýza 
 
 
 
 
 

 
Financovanie podniku 
 

 
 3. –  4. 
  
 

- charakterizovať 
financovanie a jeho 
druhy a druhy finančných 
zdrojov 

- správne charakterizoval  
financovanie, jeho 
druhy a druhy finančných 
zdrojov 

 
Investovanie finančných 
zdrojov 

  
 5. –  6. 
 
 

- charakterizovať pojmy 
investovanie, investícia  
- vymenovať druhy 
investícií (príklady) 

- charakterizoval pojmy 
investovanie, investícia 
- správne vymenoval 
druhy investícií (príklady) 

 
Finančná analýza 
podniku 

 
7. –  8. 

- vysvetliť potrebu 
a  postup finančnej 
analýzy 

- vysvetlil  potrebu 
a postup finančnej 
analýzy 

 
Finančné plánovanie 
 
 

 
9. 

- definovať finančné 
plánovanie a finančný 
plán, určiť ciele podniku 
- opísať postup tvorby FP   

- definoval finančné 
plánovanie a finančný 
plán, určil ciele podniku 
- opísal postup tvorby FP  
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Opakovanie tematického 
celku 

 
 

10. 

  
- preukázať komplexné 
vedomosti z 1. tematic-
kého celku 

   
- preukázal komplexné 
vedomosti z 1. tematic-
kého celku 
 

 
Písomné  
skúšanie 
 
 
 

Neštandardizo-
vaný 
didaktický 
test (NDT 

2. Investi čná 
    výstavba 

11 ENV Žiak má:  Žiak:    

 
Základné pojmy 

 
11.– 12. 
 

 
 
 
 
 
 
Manažment – 4. ročník 
Pozemné staviteľstvo 
Právna náuka – 4. ročník 
 

- charakterizovať 
pojmy a účastníkov 
investičnej výstavby 

- charakterizoval 
pojmy a účastníkov 
investičnej výstavby  

 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 
 

Neštandardná 
diskusia  
 
 

 
Ústne 
odpovede  
 
 
 
 
 
Ústne 
odpovede  
 
 
 
 
 
Skupinová 
analýza 
 

 
Riadenie a fázy 
investičného procesu 
  

 
13. - 14. 

 

- vysvetliť schému 
riadenia investičného 
procesu a jeho výkonové 
fázy 

- vysvetlil schému 
riadenia investičného 
procesu a jeho výkonové 
fázy  

 
Vybrané činnosti vo 
výstavbe 

 
15. - 16. 

- definovať odbornú 
spôsobilosť v zmysle 
Stavebného zákona 
a vymenovať činnosti, 
ktoré si ju vyžadujú 

- definoval odbornú 
spôsobilosť v zmysle 
Stavebného zákona 
a vymenoval činnosti, 
ktoré si ju vyžadujú 

Obchodné záväzkové 
vzťahy 

   17. 
                                                                                                       

- charakterizovať Zmluvu 
o dielo a jej náležitosti 

- charakterizoval Zmluvu 
o dielo a jej náležitosti 

 
Obstarávanie stavebných 
prác 

 
18. - 20. 

- vysvetliť metódy 
a postup verejného 
obstarávania v zmysle 
platného zákona 

- vysvetlil metódy 
a postup verejného 
obstarávania v zmysle 
platného zákona 

Opakovanie a utvrdenie 
tematického celku 

 
21. 

- preukázať vedomosti 
  o pojmoch, riadení 
a uskutočňovaní 
investičnej výstavby 

- preukázal vedomosti 
  o pojmoch, riadení 
a uskutočňovaní 
investičnej výstavby 

 
Písomné 
skúšanie 

 
 
NDT 

3. Projektová  
    príprava stavieb     

9 ENV Žiak má:  Žiak:    

 
Základné pojmy, stupne 
projektovej dokumentácie 
 

 
22. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

- charakterizovať  
pojmy a druhy projektovej 
dokumentácie 
 

- charakterizoval 
pojmy a druhy projektovej 
dokumentácie 
 

 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
Ústne skúšanie 
 

 
Ústne 
odpovede  
 
 
Prezentácie - 
referáty 

 
Návrh stavby 
 

 
23. 

 

- vysvetliť ciele 
a náležitosti návrhu 
stavby 

- vysvetlil ciele 
a náležitosti návrhu 
stavby 
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Dokumentácia 
k územnému konaniu 
 

 
24. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Konštrukčné cvičenie 

- vysvetliť účel a obsah 
dokumentácie 
k územnému konaniu 

 - bez problémov vysvetlil   
účel a obsah dokumentá- 
cie k územnému konaniu 

 
 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 

 
 
 
 
                               
 
Ústne 
odpovede  
 
 
Skupinová 
analýza 
 
 
 
 
 
 
NDT 

Projekt stavby pre 
stavebné povolenie 
 

 
25. – 26. 

- vysvetliť dôležitosť 
a potrebu projektu stavby 
pre stavebné povolenie 

- vysvetlil dôležitosť 
a potrebu projektu stavby 
pre stavebné povolenie 

 
Projekt stavby pre 
realizáciu 
 

 
27. – 28. 

- objasniť potrebu 
vypracovania projektu 
stavby pre realizáciu 
 

- bez problémov objasnil 
potrebu vypracovania 
projektu stavby pre 
realizáciu 

 
Dokumentácia 
skutočného realizovania 
stavby 

 
. 

29. 
 

- charakterizovať 
dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia 
stavby a aplikovať na 
príklade 

- charakterizova 
dokumentáciu 
skutočného vyhotovenia 
stavby a aplikoval 
 na príklade 
  

Opakovanie tematického 
celku 
 

 
30. 

- preukázať vedomosti   
 o využití a obsahu 
jednotlivých druhoch 
projektovej dokumentácie 

- preukáza vedomosti   
 o využití a obsahu 
jednotlivých druhoch 
projektovej dokumentácie 

4. Stavebný zákon  
 

11 ENV Žiak má:  Žiak:    

Základné pojmy – 
stavba(drobná, 
jednoduchá), stavebné 
úpravy, udržiavacie práce 
 

 
 
31. – 32. 
 

 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Konštrukčné cvičenie 

- popísať rozdiely medzi 
stavbou drobnou 
a jednoduchou, 
udržiavacími prácami 
a stavebnými úpravami 
 

- presne popísal rozdiely 
medzi stavbou drobnou 
a jednoduchou, 
udržiavacími prácami 
a stavebnými úpravami 
- popísal VF 

 
Ústne skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 

 
 
 
 
Ústne 
odpovede  
 
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
referát 
 
 
Skupinová 
analýza 
 

Správne konania 
s orgánmi štátnej správy 
Obsah Stavebného 
zákona 
 

 
 

33. 

 
- vysvetliť schému 
správnych konaní 
a vymenovať časti 
Stavebného zákona 
 
- opísať priebeh 
územného konania 
 

 
- vysvetlil schému 
správnych konaní 
a vymenoval časti 
Stavebného zákona 
- opísal a charakte-  
- opísal priebeh 
územného konania 
 

 
Územné konanie 
 

 
34. – 35. 
 

 
 
Stavebné konanie 
 

 
    
36. – 37. 
 

- objasniť význam 
stavebného konania 
a postup získania 
stavebného povolenia 

- objasnil pracovný   
  pomer, pracovný čas  
  a dovolenku v súlade s l 
  legislatívou 
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Kolaudačné konanie 
 

 
38. – 39. 

- vysvetliť účel 
kolaudačného 
rozhodnutia 

- vysvetlil účel 
kolaudačného 
rozhodnutia 

situácií 
 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
 
NDT 
 

 
Odstraňovanie stavieb 
Sankcie a pôsobnosť SÚ 
 

 
40. 

 

- uviesť dôvody pre 
odstraňovanie stavieb 
a sankcie za nedodržanie 
Stavebného zákona 

- vedel uviesť dôvody pre 
odstraňovanie stavieb 
a sankcie za nedodržanie 
Stavebného zákona 

Opakovanie tematického 
celku 
 

 
41. 

- preukázať vedomosti  
zo Stavebného zákona 

- preukázal vedomosti 
 zo Stavebného zákona 

5. POV a zariadenie  
    staveniska 

8 ENV Žiak má:  Žiak:    

 
 
Základné pojmy 
 
 

 
 

42. 
 

 
 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Konštrukčné cvičenie 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Konštrukčné cvičenie 

- definovať pojmy 
stavebný pozemok, 
stavenisko, časové 
plánovanie 

- definovaťlpojmy 
stavebný pozemok, 
stavenisko, časové 
plánovanie 

 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne skúšanie  
 
 
 
 
 
 
Neštandardná 
diskusia 
 
 
 
Ústne frontálne  
skúšanie 

 
Ústne 
odpovede        
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
 
 
Skupinová 
analýza 
 
 
Ústne 
odpovede        

Zariadenie staveniska 
a jeho členenie 

43. - vysvetliť druhy 
zariadení staveniska 
a aplikovať na príkladoch 

- vedel vysvetliť druhy 
zariadení staveniska 
a aplikovať na príkladoch  

Skladovanie stavebných 
materiálov, dielcov 
a výrobkov na stavenisku 

 
44. 

 

- opísať spôsoby 
uskladnenia konkrétnych 
stavebných materiálov 

- opísal spôsoby 
uskladnenia konkrétnych 
stavebných materiálov 

 
Zobrazovacie metódy 
 
 

 
45. – 46. 

- vymenovať, znázorniť 
a popísať jednotlivé 
druhy zobrazovacích 
metód  

- vymenoval, znázornil 
a popísal jednotlivé druhy 
zobrazovacích metód  
 

 
POV a jeho náležitosti 
 

 
47. 

 

- vysvetliť potrebu 
a rozsah vypracovania 
POV 
- charakterizovať  STP 
a určiť rozdiely od POV 
 

- vysvetlil potrebu 
a rozsah vypracovania 
POV 
- charakterizoval STP 
a určil rozdiely od POV 
 

Projekt zariadenia 
staveniska (STP) a jeho 
náležitosti 

 
48. 

Opakovanie tematického 
celku. 

 
49. 

 

- preukázať vedomosti 
o príprave stavby a 
staveniska 

- preukázal vedomosti 
o príprave stavby a 
staveniska 

Písomné 
skúšanie 

NDT 
 

6. Realizácia stavby  11 ENV Žiak má:  Žiak:    

 
Majster na stavbe 
 

 
50. 

 
 
 

- vedieť požiadavky, 
postavenie a úlohy 
majstra 

- vedel požiadavky, 
postavenie a úlohy 
majstra 

 
 
Ústne skúšanie 

 
 
Ústne 
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Stavbyvedúci 
 

 
 

51. – 52. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manažment – 4. ročník 
Pozemné staviteľstvo 
ADK 
Účtovníctvo 
 
 

- charakterizovať 
stavbyvedúceho 
a vymenovať jeho úlohy 
v jednotlivých štádiách 
postupu výstavby 

- charakterizoval 
stavbyvedúceho 
a vymenoval jeho úlohy 
v jednotlivých štádiách 
postupu výstavby 

 
 
 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 
 
 
 
 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

odpovede  
 
 
Skupinová 
analýza 
 
 
 
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
 
 
 
 
 
NDT 
Súhrný NDT 

 
Stavebný denník 
 

 
53. – 54. 

- vysvetliť obsah 
a dôležitosť stavebného 
denníka na stavbe 

- správne vysvetlil obsah 
a dôležitosť stavebného 
denníka na stavbe 

 
Stavebný dozor 
 

 
55. – 56. 

- opísať povinnosti 
autorského dozoru na 
stave 

- opísal povinnosti 
autorského dozoru na 
stave 

 
 
Zásobovanie stavby 
 

 
 

57. 

- objasniť význam 
postavenia zásobovania 
v systéme stavebnej 
firmy a uviesť činnosti 
akými sa zaoberá 

- správne objasnil 
význam postavenia 
zásobovania v systéme 
stavebnej firmy a uviedol 
činnosti akými sa 
zaoberá 

 
Fakturácia a zálohovanie  
stavieb 
 

 
58. 

- vysvetliť rozdiel medzi 
zálohou a faktúrou 
a pomenovať náležitosti 
faktúry 

- vysvetlil rozdiel medzi 
zálohou a faktúrou 
a pomenoval náležitosti 
faktúry 

Opakovanie tematického 
celku 

59. - preukázať vedomosti zo 
6. tematického celku 

- preukázal vedomosti zo 
6. tematického celku 

Celoročné opakovanie 
a utvrdenie učiva 

60. - preukázať komplexné 
vedomosti  
z celoročného učiva 

- preukázal komplexné 
vedomosti  
z celoročného učiva 

 
 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
 
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava neštandardizovaných didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné práce, referáty, prezentácie a frontálne skúšanie 
pripravuje vyučujúci v rámci tematických pracovných listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritéria hodnotenia musia byť 
súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámený až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. 
Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Zameranie: stavebný manažment 
Rozpis učiva predmetu:  EKONOMIKA - cvi čenie  2 hodiny týždenne,  

 
spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Oceňovanie  
    stavebných   
    a montážnych prác 

14 ENV Žiak má:  
 

Žiak:   
 

 
 

Úvod do problematiky 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika cvič.-3.ročník 
Stavebné materiály -
1.ročník 
Prax -2.ročník 
Konštrukčné cvičenie -
3.ročník 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charakterizovať  
nástroje oceňovania 
stavebnej produkcie, 
formuláre stavebného 
rozpočtu. 

Charakterizoval  
nástroje oceňovania 
stavebnej produkcie, 
formuláre stavebného 
rozpočtu. 

Frontálne 
skúšanie,  
riadený 
rozhovor 
 

Ústne odpovede 
 
 

Opakovanie základných 
pojmov oceňovania 
stavebnej produkcie 

 
2. 

Zadanie č.1: 
Stavebný rozpočet RD 
v programe Cenkros plus 
- náležitosti 

 
3. 

Pochopiť význam 
stavebného rozpočtu 
a dôležitosť jeho 
náležitostí. 

Pochopil význam 
stavebného rozpočtu 
a dôležitosť jeho 
náležitostí. 

 
 
Individuálne 
a frontálne 
skúšanie 

 
 
Ústne odpovede 
 
 Ukážka postupu 

zostavenia stavebného 
rozpočtu 

 
4.- 5. 

Získať predstavu 
o postupe a obsahu 
stavebného rozpočtu. 

Získal predstavu 
o postupe a obsahu 
stavebného rozpočtu. 

 
Náležitosti zadania 
a založenie zákazky 
 
 

 
 

6. 

Oboznámiť sa 
s obsahom zadania 
a založiť zákazku RD 
v programe Cenkros 
plus. 

Oboznámiť sa s obsahom 
zadania a založiť zákazku 
RD v programe Cenkros 
plus. 
 

 
Praktická 
aplikácia 
 
 

 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 

 
Figuračné výkresy, 
čítanie výkresovej 
dokumentácie 
 
 

 
7.- 8. 

Dopracovať figúry do 
výkresovej časti 
ročníkového projektu 
z 3. ročníka (výkopy, 
základy, 1.PP, 1.NP, 
2.NP). 

Dopracovať figúry do 
výkresovej časti 
ročníkového projektu  
z 3. ročníka (výkopy, 
základy, 1.PP, 1.NP, 
2.NP). 

 
Kontrola 
správnosti 
určenia figúr 
 
 

Ofigurované 
výkopy, základy, 
1.PP, 1.NP, 
2.NP z KOC 
3.ročníka 
 

Vyhľadávanie a zápis 
položiek HSV prác 
s následnou tvorbou VV - 
  - zemných prác 

 
9. - 12. 
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  - betonárskych prác    
    (základy) 

13. - 14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika cvič.-3.ročník 
Stavebné materiály -
1.ročník 
Prax -2.ročník 
Konštrukčné cvičenie -
3.ročník 
Matematika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vyhľadať a zapísať 
položky do rozpočtu 
s tvorbou Výkazu výmer 
pre práce HSV pri 
dodržaní postupu 
výstavby RD. 
Orientovať sa 
v cenníkoch stavebných 
prác HSV. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vyhľadal a zapísal 
položky do rozpočtu 
s tvorbou Výkazu výmer 
pre práce HSV pri 
dodržaní postupu 
výstavby RD. 
Orientoval sa v cenníkoch 
stavebných prác HSV. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Praktická 
aplikácia 

 
 
 
 
 
 
 
Praktická ukážka 
na PC 
 

 - murárskych prác (ZK) 15. - 18.           

 - betonárskych prác   
  (vodorovné konštrukcie) 

19. - 22. 
 

 
  - omietkarských prác 
 

 
23. - 24. 

  - mazaniny, potery 
 

25. - 26. 

  - ostatných konštrukcií   
   (osadzovanie okenných  
   rámov, zárubní) 
 

27. - 28. 

  - ostatných prác HSV  
    (demontáž lešenia,  
    vyčistenie budov) 
  - presun hmôt HSV prác 

 
29. 

Vyhľadávanie a zápis 
položiek PSV prác 
s následnou tvorbou VV - 
  - izolácií 
  - inštalácií (ÚK, elektro,   
   zariaďovacie predmety) 

 
 

30. - 31. 

 
 
Vyhľadať a zapísať 
položky do rozpočtu 
s tvorbou Výkazu výmer 
pre práce PSV pri 
dodržaní postupu 
výstavby RD. 
Orientovať sa 
v cenníkoch stavebných 
prác PSV. 
 
 

 
 
Vyhľadal a zapísal 
položky do rozpočtu 
s tvorbou Výkazu výmer 
pre práce PSV pri 
dodržaní postupu 
výstavby RD. 
Orientoval sa v cenníkoch 
stavebných prác PSV. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Praktická 
aplikácia 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 
 
 
 
 

- konštrukčných prvkov     
  (tesárskych, klampiar.,  
   stolár., zámoč.) 

 
32. - 33. 

  - podláh  
  - dokončovacích prác        
   (obklady, nátery,   
    dlažby) 

 
34. - 35. 

Úprava celkovej ceny RD 
o VRN 

36.  
 
 
 
 
 
 

 
 
Aplikovať získané vedo-
mosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus na zadaní. 
 

 
 
Aplikoval získané vedo-
mosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus na zadaní. 

 
 
Praktická 
aplikácia 

 
 
Praktická ukážka 
na PC 
 
 
 

Tlač krycieho listu, jeho 
export do formátu MS 
Excel a odoslanie 
emailom. 

 
37. 

Hromadná tlač 38. - 39. 
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Kompletizácia  
a odovzdanie zadania č.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika cvič.-3.ročník 
Informatika 

Samostatne dopracovať  
zadanie na PC 
a odovzdať. 

Samostatne dopracoval 
zadanie na PC 
a odovzdal. 

Kontrola správ- 
ností zápisov, 
presnosť 
výpočtov 
a vhodnosť 
výberu položiek 

Vypracované 
zadanie 

Zadanie č.2: 
Odbytová kalkulácia  
v programe Cenkros plus 
- postup tvorby kalkulácie  

 
40. 

Aplikovať odbytovú 
kalkuláciu na už 
vypracované zadanie č.1 

Aplikovaťlodbytovú 
kalkuláciu na už 
vypracované zadanie č.1. 

Praktická 
aplikácia 

Praktická ukážka 
na PC 
 

Úprava rozboru položky   
TOV: 
- úprava ceny položky 
- úprava množstva 
položky 
- výmena zdroja za zdroj 

 
 

41. - 42. 

 
 
 
Získať ďalšie vedomosti 
a zručnosti v ovládaní 
programu Cenkros plus 
a aplikovať ich  
do zadania – upraviť 
položku pomocou 
Rozboru TOV, vykonať 
hromadnú zmenu v okne 
Oceňovacie podklady, 
doplniť náklady 
v kalkulačnom vzorci, 
vytlačiť zostavy 
odbytovej kalkulácie. 
 
 

 
 
 
Získal ďalšie vedomosti 
a zručnosti v ovládaní 
programu Cenkros plus 
a aplikoval ich  
do zadania - upravil 
položku pomocou 
Rozboru TOV, vykonal 
hromadnú zmenu v okne 
Oceňovacie podklady, 
doplnil náklady 
v kalkulačnom vzorci, 
vytlačil zostavy odbytovej 
kalkulácie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Práca na PC 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Praktická ukážka 
na PC pri 
vypracovaní 
zadania 
 
 
 
 
 
 

- vloženie nového zdroja 
- vloženie vlastnej 
položky 
- vymazanie zdroja 

 
43. 

Práca s Oceňovacími 
podkladmi: 
- hromadná zmena 
- tlač 

 
44. 

Nastavenie kalkulačného 
vzorca 

45. 

Tlačové zostavy 
kalkulácie 

46. 

Kompletizácia 
a odovzdanie zadania č.2 

47. Preukázať vedomosti 
a zručnosti ovládania  
programu Cenkros plus. 

Preukázal vedomosti 
a zručnosti ovládania  
programu Cenkros plus. 

Kontrola 
zadania 

Vytlačený výstup 
– spracované 
úlohy vo forme 
zadania 

 2. Oceňovanie 
projektových prác 
a inžinierskych činností 

4 ENV Žiak má:  Žiak:    

Zadanie č. 3:   
Ponuková cena 
projektových prác 
a inžinierskych činností 
- postup výpočtu 

 
 

48. 

 
 
 
 
 
 
 

Rozšíriť si ekonomické 
myslenie, logické 
spôsoby riešenia 
výpočtu ponukovej ceny 
projektových prác na RD 

Rozšíril si ekonomické 
myslenie, logické spôsoby 
riešenia výpočtu 
ponukovej ceny 
projektových prác na RD. 

 
 
 
 
 
 
Individuálne 

 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 

 
Výkonové fázy 

 
49. 

Určiť výkonové fázy pre 
výpočet ceny 

Určiť výkonové fázy pre 
výpočet ceny 
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Ekonomika – 4. ročnik 
Informatika 
 
 
 

projektových prác a IČ. projektových prác a IČ. a frontálne 
skúšanie 
Práca na 
zadaní na PC 
  

 
 
Zadanie 
 

 
Rozsah činností – 
percentuálne a finančné 
oceňovanie PD 
a inžinierskych činností 

 
50. 

Vedieť vypočítať 
ponukovú cenu 
projektových prác 
pomocou Sadzobníka 
pre navrhovanie 
ponukových cien 
projektových prác a 
inžinierskych činností 
a podľa honorárovej 
zmluvy. 

Vedel vypočítať ponukovú 
cenu projektových prác 
pomocou Sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových 
cien projektových prác a 
inžinierskych činností 
a podľa honorárovej 
zmluvy. 

Odovzdanie zadania č.3 
 
 

51. Odovzdať v programe 
Word vypracované 
zadanie.  

Odovzdal vypracované 
zadanie v programe 
Word.  

Kontrola 
zadania 

Vypracované 
zadanie 

3. Obchodné záväzkové 
vzťahy  

4  Žiak má:  Žiak:    

Zadanie č.4:  
Zmluva o dielo pre 
jednoduchý stavebný 
objekt podľa 
Obchodného zákonníka 
  - vysvetlenie, náležitostí 

52. -  54.  
 
 
 
Ekonomika – 4. ročnik 
Informatika 
 
 
 

Prakticky vyhotoviť 
v programe Word 
Zmluvu o dielo so 
zhotoviteľom stavby, 
s projektantom alebo 
s autorským dozorom. 

Prakticky vyhotovil 
v programe Word Zmluvu 
o dielo so zhotoviteľom 
stavby, s projektantom 
alebo s autorským 
dozorom 

 
 
Praktická 
aplikácia 
 
 

 
 
 
Praktická 
vypracované 
zadanie 
 
 

 
Odovzdanie zadania č. 4  

 
55. 

Odovzdať v programe 
Word vypracované 
zadanie. 

Odovzdal vypracované 
zadanie v programe 
Word. 

Kontrola 
zadania 
 

4. Fakturácia stavieb  4  Žiak má:  Žiak:    

Zadanie č. 5: 
Faktúra v programe 
Cenkros plus 
- náležitosti 
 
 

 
56. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika – 4. ročnik 
Informatika 
ADK 
Účtovníctvo 
 

Získať vedomosti 
a zručnosti pre 
vystavenie faktúry 
stavebného dielu v  
programe Cenkros plus.  

Získal vedomosti 
a zručnosti pre vystavenie 
faktúry stavebného dielu v  
programe Cenkros plus. 

 
 
Práca na PC 

 
 
 
 
 
Vytlačený výstup 
– spracované 
úlohy  
 
 
 
 

Čerpanie rozpočtu 57. Aplikovať získané vedo-
mosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus pri 
faktúrovaní stavebných 
prác. 

Aplikoval získané vedo-
mosti a zručnosti 
ovládania programu 
Cenkros plus pri 
faktúrovaní stavebných 
prác. 

 
Praktická 
aplikácia 
 
 

 
Tlač súpisu vykonaných 
prác čerpania a faktúry 

 
58. 

  Preukázať vedomosti Preukázal vedomosti Kontrola správ- Vypracované 
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Odovzdanie zadania č. 5 

 
59. 

a zručnosti ovládania  
programu Cenkros plus 
– vytlačiť a odovzdať 
náležitosti zadania. 

a zručnosti ovládania  
programu Cenkros plus – 
vytlačil a odovzdal 
náležitosti zadania. 

ností obsahu 
faktúry 
a Súpisu 
vykonaných 
prác čerpania 

zadanie 
 
 
 
 

Odovzdanie ročníkového 
projektu, hodnotenie 
 

60.  Odovzdať kompletný 
ročníkový projekt. 

Odovzdal kompletný 
ročníkový projekt. 

Kontrola 
ročníkového 
projektu 

Skompletizované 
 zadania – 
ročníkový projekt  

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP. Príprava cieľových otázok pre samostatné 
skupinové a individuálne  práce – zadania a pre individuálne a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Žiaci budú hodnotení priebežne na jednotlivých vyučovacích hodinách ústnou formou a taktiež predvedú úroveň znalosti práce na PC priamo počas 
vyučovacej hodiny. V celkovom hodnotení sa potom zohľadní aj snaha žiaka, jeho celkový prístup k práci na PC, samostatnosť a zodpovednosť pri riešení 
úloh, ohodnotené vypracované zadania. 
Podmienkou úspešného ukončenia ročníka je odovzdanie všetkých zadaní v stanovenom termíne . Hodnotí sa správnosť zápisov, riešených úloh a presnosť 
výpočtov.  
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Názov predmetu Grafické informa čné systémy 
Časový rozsah výu čby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý 

Kód a  názov študijného odboru  3650 M staviteľstvo, 3650 6 staviteľstvo  

Kód a  názov zamerania  01 pozemné staviteľstvo 
10 stavebný manažment 
architektúra a interérový dizajn 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „ Práca s informáciami“. Na vytvorenie predmetu sme integrovali 5 
obsahových štandardov „Informácie okolo nás“, „ Počítačové systémy“ , „Internet“, „Aplikačný softvér“ a 
„Informačná spoločnosť “. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1 hodinu týždenne v druhom ročníku štúdia. 

Predmet grafické informačné systémy svojím obsahom nadväzuje na učivo predmetu informatika, 1.ročník. Jeho 
obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri 
štúdiu v tomto predmete veľmi úzko korešpondujú s odbornými vedomosťami a zručnosťami získanými 
v predmetoch: odborné kreslenie , pozemné staviteľstvo, pozemné staviteľstvo-cvičenia, geometria, deskriptívna 
geometria. 
Učivo sa skladá z poznatkov o informáciách, ich vyhľadávaní, spracovávaní a vyhodnocovaní, z poznatkov 
o počítačových grafických systémoch. Žiaci si musia uvedomiť dôležitosť informácií v praktickom živote, ako ich 
získavanie a spracovávanie ovplyvňuje všetky sféry života spoločnosti aj jednotlivca. Vzdelávanie v grafických 
informačných a komunikačných technológiách je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti všetkých odborov . 
Vedie žiakov k pochopeniu kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje poznatkami užitočnými v 
každodennom živote aj  pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné vzdelávanie. 
Výdatne sa podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia. Učí žiakov schopnosti aplikovať získané 
vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, nadobúdať potrebné zručnosti v grafických systémoch vzhľadom na ich 
využívanie v praxi.Umožňuje porovnávať výhody grafického spracovania ručne a pomocou výpočtovej techniky. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti grafických informačných 
a komunikačných technológií, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania v predmete grafické informačné systémy 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. 

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

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

Výučba bude prebiehať v odborných učebniach výpočtovej techniky 
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Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu grafické informačné systémy je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností 
a kompetencií v rozvoji informačných a komunikačných technológií, formovať logické myslenie a rozvíjať 
vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, praxi a občianskom živote. Žiaci 
získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si základnú terminológiu, budú ovládať základné postupy pri práci 
s grafickým programom. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických 
zručností, že informatické  technológie majú význam pre ich osobnostný rast.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Vo vyučovacom predmete grafické informačné systémy využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (praktická ukážka, text, hovorené slovo, ) tak, aby každý 
každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
 podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
 vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko,  výstižne a exaktne 
 osvojovať si grafickú a formálnu stránku veci 
 oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie úloh 

a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej 
komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 
 významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu 

vlastnej výkonnosti, 
 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať  
 overovať a interpretovať získané údaje, 
 rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 
 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu 

a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť 

zodpovednosť aj za prácu druhých, 
 vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
 určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
 stanovovať si ciele a  priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie 

a životných podmienok, 
 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, 

sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
 prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy 

druhých,  
 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 

predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

 

Schopnosti tvorivo riešiť problémy 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní v grafických 
informačných technológiách, 



   

 700 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 
k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 
základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi grafických počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 

 ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 

 pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 

 graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy 

 komunikovať elektronickou poštou 

 evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 

 chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť 
mediálne gramotný. 

 vyjadrovať svoje názory a riešenia pomocou rôznych druhov aplikačných programov, 

Spôsobilosti  byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania  v oblasti GIS využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

Všeobecné spôsobilosti   

 vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo 
písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do 
diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), 
uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie, 

 získať informácie z hovoreného textu 

 s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na otázky a podnety, orientovať sa vo 
význame odborných pojmov, používať kompenzačné vyjadrovanie,  

 používať pri tom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie, 

 osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení 
úloh z praxe,  

 vykonávať grafické riešenia, vedieť pracovať s aplikačnými programami, 

 vedieť použiť daný grafický program na riešenie jednotlivých problémov, 

 kriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov 

 

Odborné spôsobilosti   

g) Požadované vedomosti 

 mať poznatky a zručnosti v grafických programoch 

 samostatne rozhodovať o pracovných postupoch pri riešení úloh. 
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b)   Požadované zru čnosti 

 aplikovať v praxi základné informačné a komunikačné postupy  

c)  Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a  schopnosti        

 žiak sa vyznačuje vizuálnou a priestorovou pamäťou, praktickým a samostatným analytickým a logickým  
myslením a rozdeľovaním pozornosti. 

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania   
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Úvod. Vstup do systému. Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
 

Vlastnosti objektov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
 

Tvorba architektonických 
návrhov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Problémová metóda 
Grafická metódya 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Projektové vyučovanie 

Pôdorys jednoduchého objektu 
 
 
 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Grafická metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Projektové vyučovanie 

Projekt rodinného domu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Grafická metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Projektové vyučovanie 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického  
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod. Vstup do 
systému. 

Roman Baranovič, 
Andrej Blaho, Ivan 
Kalaš, Zuzana 
Kubincová, Dana 
Pardubská, Ľubomír 
Salanci, Michal Winczer, 
Ružena Zimanová: 
Informatika pre stredné 

Dataprojektor  
PC 
Grafické 
programy  

PC Internet  
Manuály 
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školy 
Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2001 
Manuál ku grafickému 
programu. 

Vlastnosti objektov. Manuál ku grafickému 
programu 

Dataprojektor 
PC 
Grafický 
program  

PC 
tlačiareň 

Internet  
Manuál 
 

Tvorba 
architektonických 
návrhov. 

Ľudmila Jašková, 
Ľubomír Šnajder, Roman 
Baranovič: 
Práca s grafikou  
Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2000 

Dataprojekt  
PC 
Grafický 
program 

PC 
Tlačiareň 
Ploter 
 

Internet  
Manuál 
 

Pôdorys 
jednoduchého 
objektu. 
 
 
 

Manuál ku grafickému 
programu 
 

Dataprojekt  
PC 
Grafický 
program 
Jednoduchý 
projekt 

PC 
Tlačiareň 
Ploter 

Internet  
Manuál 
 

Projekt rodinného 
domu 

Manuál ku grafickému 
programu 
 

Dataprojekt  
PC 
Grafický 
program 
Jednoduchý 
projekt 

PC 
Tlačiareň 
Ploter 

Internet  
Manuál 
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ROČNÍK: PRVÝ, DRUHÝ 
 

Rozpis učiva predmetu: GRAFICKÉ    INFORMAČNÉ 
                                       SYSTÉMY 

 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 
 
  

Názov tematického 
celku Témy 

Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Úvod     4  Žiak má:  Žiak:    
Základné pojmy, základy 
ovládania 
 

1. Informatika 1. roč. 
Základy výpočtovej techniky 
ZŠ 
 

Ovládať základné pojmy, 
vedieť samostatne 
pracovať na PC 

Samostatne pracuje 
podľa pokynov na PC, 
ovláda základné pojmy. 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Vstup do systému. 
 

2. Osvojiť si postup vstupu 
do systému. 

Vedel bez problémov 
samostatne vstúpiť do 
systému 

Ústne skúšanie 
 

Práca s PC 

Vytváranie fólií 
 
 
 
 
 
 

3.-4. Vedieť vysvetliť význam 
používania fólií pri práci 
v grafických programoch. 
Vedieť používať fólie pri 
práci. 

Vedel objasniť význam 
fólií pri grafických 
programoch. Vedel 
pracovať s fóliami pri 
konkrétnej úlohe. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

2. Vlastnosti objektov  12  Žiak má:  Žiak:    

Kreslenie čiar - typy čiar. 5.-6. Odborné kreslenie 
Základy geometrie 
Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo -
cvičenia 
Informatika 1.roč. 
 
 
 

Vedieť nakresliť čiary 
rôznymi spôsobmi 

Vedel  nakresliť rôzne 
typy čiar. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Hrúbky čiar, farby. 7.-8. Vedieť použiť rôzne 
hrúbky čiar pri kreslení. 
Ovládať nastavenie 
hrúbky čiary. 

Bez problémov nastavil 
rôzne hrúbky čiar. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Šrafovanie – druhy. 
Výber šrafovania 
z knižnice. 

9.-10 Ovládať prácu 
s knižnicami. Vedieť 
nastaviť zvolený druh 
šrafovania. 

Vedel  odôvodniť 
používanie knižníc. Vedel 
z knižnice vybrať druh 
šrafovania. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Kreslenie jednoduchých 
geometrických útvarov 
podľa predlohy. 

11.-12. Naučiť sa kresliť 
základné druhy 
geometrických útvarov. 

Vedel nakresliť základné 
geometrické útvary. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
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s PC 
Písmo  
-nastavenie písma 
-vkladanie textu  
  do obrázkov 

 
13. 
14. 

Zvládnuť nastavenie 
písma, typ, veľkosť 
písma. 

Zvládol nastavenie písma 
a jeho použitie vo 
výkrese. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Editovanie objektov  vo 
výkrese 
 

15.-16. 
 
 
 
 

Ovládať editovanie 
objektov vo výkrese. 

Vedel bez problémov 
editovať objekty vo 
výkrese. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

3. Tvorba  
    architektonických 
    návrhov 

1 ENV Žiak má:  Žiak:    

Návrh pozvánky na 
výročie založenia školy. 
 

17. 
 
 

Odborné kreslenie 
Informatika 1. roč. 

Vedieť nakresliť na 
základe získaných 
zručností  návrh 
pozvánky na výročie 
založenia školy. 

Bez problémov vytvoril 
architektonický návrh 
pozvánky na výročie 
založenia školy. 

Ústne skúšanie Vytlačený návrh 
pozvánky na 
výročie 
založenia školy. 

4. Pôdorys  
    jednoduchého 
    objektu 

16 ENV Žiak má:  Žiak:    

Zvislé nosné konštrukcie: 
 -steny v pôdoryse 
 -priečky v pôdoryse 
 -šrafovanie stien podľa 
  STN 
-popisové pole 

 
18.-21. 
22.-25. 
26.-28. 

 
29. 

Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo -
cvičenia 
Odborné kreslenie 

Zvládnuť kreslenie 
jednoduchého pôdorysu . 

Zvládol samostatne 
kreslenie jednoduchého 
pôdorysu podľa predlohy. 

Ústne skúšanie Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Výber z knižnice 
 -okná 
-dvere 

 
30. 
31. 

 Vedieť používať aktívne 
knižnice. 

Aktívne používal 
knižnicu, vedel vybrať 
vhodný druh okien a 
dverí. 

Ústne skúšanie Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Tlač výkresov. 
 
 

32.  Zvládnuť tlač výkresov. Zvládol bez problémov 
tlač výkresov. 

 Ústne skúšanie Praktická 
ukážka práce 
s tlačiarňou, 
tlač výkresov 

Koncoročné hodnotenie 33.  Zvládnuť prácu 
s grafickým programom, 
vedieť samostatne 
rysovať.  

Zvládol prácu s grafickým 
programom. Obhájil 
vedomosti získané počas 
školského roka. 

Ústne skúšanie Praktická 
ukážka práce 
s PC - súbor 
vytlačených 
výkresov. 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
AUTOCAD 

Rozpis učiva predmetu: GRAFICKÉ INFORMAĆNÉ   
                                  SYSTÉMY                                                   

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 
hodín 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. ÚVOD    2  Žiak má:  Žiak:    

Obsah a význam 
predmetu  

   1. Informatika 1. roč. 
 

Oboznámiť sa  
s obsahom 
a významom predmetu. 

Oboznámil sa  
s obsahom 
a významom predmetu. 

 
 
 
 
Frontálne 
skúšanie 

 
 
 
 
 
Ústna odpoveď 
 

Zásady práce 
s počítačmi 
a prevádzky v učebni 

   2. Oboznámiť sa  
s bezpečnosťou práce 
v učebni. 

Oboznámil sa  
s bezpečnosťou práce 
v učebni. 

2.PRÁCA      
   V  PROGRAME   
   AUTOCAD 

   31  Žiak m á: Žiak:    

Význam a rozdelenie 
CAD systémov, 
princípy grafického 
zobrazenia 

   3. Informatika 1.roč. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznať druhy CAD 
systémov. 

Poznal druhy CAD 
systémov. 

Frontálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Pracovná plocha, 
panely nástrojov 

4. Orientovať sa na 
pracovnej ploche. 

Bez problémov 
orientoval sa na 
pracovnej ploche. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Súradnice v rovine, 
kartézske, polárne 
súradnice 

5. Základy geometrie 
Informatika 1.roč. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Používať súradnice 
v rovine. 

Používal súradnice 
v rovine. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Hladiny. 6. Ovládať prácu 
s hladinami. 

Zvládol prácu 
s hladinami. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Kreslenie objektov, 
zadávanie súradníc 

7. Ovládať zadávanie 
súradníc bodu, úsečky. 

Zvládol zadávanie 
súradníc bodu, úsečky. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Praktická 
ukážka práce 
s PC 
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bodu, kreslenie úsečky  
 
 
 
 
Odborné kreslenie 
Deskriptívna geometria 1. 
ročník 
Informatika 1.roč. 
 

 

Kreslenie obdĺžnika, 
trojuholníka, 
mnohouholníka,  
príkaz ZOOM – 
približovanie  

8. 
 
 
 

Zhotoviť obdĺžnik, 
trojuholník a 
mnohouholník. 

Zhotovil obdĺžnik, 
trojuholník a 
mnohouholník. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Kreslenie kružnice, 
elipsy, krivky 

9. 
10. 

Zhotoviť kružnicu, 
elipsu, krivku. 

Zhotovil kružnicu, 
elipsu, krivku. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

 
Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Kreslenie polygónu, 
oblúka, multičiary  

 
 

Ovládať kreslenie 
polygónu, oblúka, 
multičiary. 

Zvládol kreslenie 
polygónu, oblúka, 
multičiary. 

Úprava nakreslených 
objektov, zrušenie 
objektov  

11. Upravovať nakreslené 
objekty. 

Upravoval nakreslené 
objekty. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Kopírovanie objektov  
 

12. Kopírovať objekty. Bez problémov 
kopíroval objekty. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC Posun, otáčanie, 

zrkadlenie 
13. Ovládať posun, 

otáčanie, zrkadlenie. 
Zvládol posun, 
otáčanie, zrkadlenie. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Opakovanie učiva 
a hodnotenie práce 
žiakov 

14. Precvičiť učivo časti 
tematického celku. 

Precvičil učivo časti 
tematického celku. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Samostatná 
práca 

Orezávanie, 
preťahovanie, 
predlžovanie objektov 

15. Ovládať orezávanie, 
preťahovanie, 
predlžovanie objektov. 

Zvládol orezávanie, 
preťahovanie, 
predlžovanie objektov. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Rozloženie, rozdelenie, 
spojenie objektov 

16. Pochopiť rozkladanie 
a spájanie objektov. 

Pochopil rozkladanie 
a spájanie objektov. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
 

Skosenie hrán, 
zaoblenie rohov 

17.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládať skosenie hrán, 
zaoblenie rohov. 

Zvládol skosenie hrán, 
zaoblenie rohov. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
 

Ekvidištancia 18. Zostrojiť útvary 
pomocou 
ekvidištancie. 

Zostrojil útvary 
pomocou 
ekvidištancie. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
 

Pole – obdĺžnikové, 
kruhové 

19. Vytvoriť obdĺžnikové 
a kruhové pole. 

Vytvoril obdĺžnikové 
a kruhové pole. 

Ústne 
a praktické 

Ústna odpoveď 
Praktická 
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Deskriptívna geometria 
1.ročník 
Pozemné staviteľstvo -
cvičenia 
Informatika 1.roč. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskriptívna geometria 
1.ročník 
Pozemné staviteľstvo -
cvičenia 
Informatika 1.roč. 

skúšanie ukážka práce 
s PC 

Mierka objektov, 
hrúbka čiar 

20. Ovládať mierku 
objektov. 

Zvládol mierku 
objektov. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Meranie vzdialeností 
a plôch 

21. Merať vzdialenosti 
a plochy. 

Meral vzdialenosti 
a plochy. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Popis výkresu, 
riadkový text 

22. Použiť riadkový text. Použil riadkový text. Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
 

Text v odseku 23. Využiť text v odseku. Využil text v odseku. Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Tabuľky a rozpisky 24. Použiť správne 
rozpisky. 

Použil správne 
rozpisky. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Vytvorenie tabuľky, 
úprava tabuľky 

25. Vytvoriť tabuľku. Vytvoril tabuľku. Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Kótovanie, štýl 
kótovania 

26. Použiť správny 
kótovací štýl. 

Použil správny 
kótovací štýl. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Priama kóta, reťazová 
kóta, kóta uhla 

27. Získať zručnosť 
v kótovaní objektov. 

Získal zručnosť 
v kótovaní objektov. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Úprava kóty 28. Ovládať úpravy 
kótovania. 

Zvládol úpravy 
kótovania. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Šrafy, druhy šrafovania 29. Pochopiť princíp 
šrafovania a využiť 
rôzne druhy šrafovania. 

Pochopil princíp 
šrafovania a využil 
rôzne druhy šrafovania. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Editovanie šrafovania 30. Ovládať editáciu Zvládol editáciu Ústne 
a praktické 

Ústna odpoveď 
Praktická 
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 šrafovania. šrafovania. skúšanie ukážka práce 
s PC 

Bloky, vytvorenie 
blokov 

31. Vytvoriť bloky entít. Vytvoril bloky entít. Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Vloženie bloku do 
výkresu 

32. Vkladať bloky do 
výkresu. 

Vložil bloky do 
výkresu. 

Ústne 
a praktické 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Opakovanie učiva 
a hodnotenie práce 
žiakov 

33. Precvičiť učivo 
tematického celku. 

Precvičil učivo 
tematického celku. 

Skúšanie 
temat. celku 

Samostatná 
práca 

 
 
 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia 
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce).Príprava cieľových otázok pre skupinové práce, frontálne skúšanie , ako aj rozsah grafickej časti, pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete  vyučujúci  overí  komplexné  vedomosti  a zručnosti  žiakov, získané počas  
školského roka, zhodnotí úroveň grafických výstupov, rýchlosť a dôslednosť práce s PC.  
Pri celkovom hodnotení berie do zreteľa aj predchádzajúcu úroveň práce s PC a individuálne možnosti  zdokonaľovania počítačovej zručnosti. 
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Názov predmetu Inžinierske stavby 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu  33 vyučovacích hodín 

v druhom ročníku 
 

Ročník druhý 
Kód a názov študijného odboru 3650 6 staviteľstvo 
Kód a názov zamerania 01- pozemné stavby 

10 – stavebný manažment 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo ŠVP 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali 
z obsahového štandardu študijného odboru 365 06 00 staviteľstvo. Na túto vzdelávaciu oblasť  ŠVP vyčlenil 1 
hodinu týždenne. Jeho výučba je orientovaná do druhého ročníka štúdia. 
 
Odborný predmet inžinierske stavby v oblasti 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje žiakom základné 
vedomosti z oblasti inžinierskych stavieb, podáva základné vedomosti a znalosti o stavbe a konštrukcii cestných 
komunikácií, železníc, mostov, tunelov a vodohospodárskych stavieb. 
 
Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného rozširovania si vedomostí. Otázky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, a preto sa s nimi 
vyučujúci zaoberá v príslušných súvislostiach. 

Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím 
na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa 
schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti stavebnej činnosti a príbuzných 
zameraní. 

Pri vyučovaní sa kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov, aktívnu spoluprácu žiaka na rozvoji vlastného 
poznania, ďalšieho sebapoznávania a rozvoja schopnosti riešiť nastolené problémy. 

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s ostatnými odbornými predmetmi –stavebné konštrukcie, 
ekonomika, ekológia, stavebné stroje. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu 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 stavebníctva. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, 
preferujeme prácu s učebnicami a platnými normami, odbornými časopismi.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu inžinierske stavby 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. Preto je dôležitou súčasťou teoretického 
poznávania a zároveň prostriedkom upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj 
získavanie nových informácií prostredníctvom internetu, odborných časopisov, exkurzií. 

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

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu inžinierske stavby v odbore 365 06 00  staviteľstvo, je poskytnúť žiakom prehľad 
o základnej problematike všetkých oblastí stavebnej činnosti  a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote.  
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

 
 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Cestné stavby Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba v triede,  
Hromadná, skupinová, 
individuálna 
 

Železničné stavby Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
                                                                                                                             

Frontálna výučba v triede,  
Hromadná, skupinová, 
individuálna 
 
 

Mostné stavby Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
                                                                                                                       
 

Frontálna výučba v triede,  
Hromadná, skupinová, 
individuálna 
 
 

Podzemné stavby Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba v triede,  
Hromadná, skupinová, 
individuálna 
 
 

Vodohospodárske stavby Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba v triede,  
Hromadná, skupinová, 
individuálna 
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Učebné zdroje 
 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Cestné stavby J. Škoda –Inžinierske 
stavby 
Š.Chochoľ-Dopravné 
stavby 

Tabuľa 
 

Učebnica 
PC 

Odborná 
literatúra 
Internet 

Železničné stavby J. Škoda –Inžinierske 
stavby 
Š.Chochoľ-Dopravné 
stavby 
V. Forgáč-Traťové 
hospodárstvo 

Tabuľa 
 

Učebnica  
PC 

Odborná 
literatúra 
Internet 

Mostné stavby J. Škoda –Inžinierske 
stavby 
J.Vítek-Mosty a tunely 

Tabuľa 
Data-
projektor 

Učebnica 
PC 
dataprojektor 

Odborné 
časopisy 
Internet 

Podzemné stavby J. Škoda –Inžinierske 
stavby 
Š.Chochoľ-Dopravné 
stavby 

Tabuľa 
Data-
projektor 

PC 
Učebnica 

Odborné 
časopisy,knihy 
Internet 

Vodohospodárske 
stavby 

J. Škoda –Inžinierske 
stavby 
 

Data-
projektor 
Tabuľa 
 

PC 
 Učebnica 
Odb. filmy 

Katalógy, 
Internet 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:      INŽINIERSKE   STAVBY                                  

                           
1 hodina týždenne, spolu 33 vyu čovacích hodín  
 
  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

ÚVOD  1 ENV Žiak má:  Žiak:    
Historický vývoj inž. 
stavieb  
Význam inž. stavieb pre 
nár. hospodárstvo.  Vplyv 
na ŽP . Oboznámenie 
s ročníkovým projektom. 

1. Ekológia 1.ročník 
 
 
 
 
 
ENV 

získať všeobecný 
prehľad o inžinierskych 
stavbách 

Vymenoval druhy IS a ich 
stav v SR Ústne skúšanie 

 
 
 
 

Ústna odpoveď  
 

1. CESTNÉ STAVBY         9 Žiak má:  Žiak:    

Rozdelenie cestných 
komunikácií  

2. Stavebné konštrukcie 
1.,2.ročník 
 
Stavebné materiály 1. 
ročník 
 
Pozemné staviteľstvo 2. 
ročník 
 
 
 
 
 
Stavebné stroje 2.ročník 

Osvojiť si  názvoslovie 
a rozdelenie ciest 

Vymenoval druhy ciest 
podľa jednotlivých 
hľadísk 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
 

Návrhové prvky ciest 
a diaľníc, ochrana 
životného prostredia. 

3. Definovať trasu cesty ,os 
a niveletu, oboznámiť sa 
s ochranou životného 
prostredia pri výstavbe 
ciest. 

Definoval trasu, os 
a niveletu cesty, 
oboznámil sa s ochranou 
životného prostredia pri 
výstavbe ciest. 

Ústne skúšanie 
 
 
 
 

Ústna odpoveď  
 

Priečne usporiadanie ciest 
a diaľníc 

4. 
Nakresliť priečny rez 

Nakreslil a popísal 
priečny rez cesty 

Ústne skúšanie 
Ústna odpoveď  
 

Stavba zemného telesa 
5. 

Získať prehľad  
o zemných prácach   

Poznal prípravné 
a zemné práce, 
zhutňovanie násypov 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
 

 Odvodnenie cestných 
komunikácií,  protihlukové 
bariéry. 

6. 
 Poznať priepusty, 
oporné múry, povrchové 
a hĺbkové odvodnenie , 
protihlukové zábrany. 

Vedel druhy a účel 
priepustov, múrov, 
priekop, rigolov, 
odvodnenia ciest, 
spôsoby ochrany  pred 
hlukom. 

Ústne skúšanie 
 
 
 
 

Ústna odpoveď  
 

Konštrukcia a stavba 
vozoviek  
 

7. Vedieť funkciu krytu, 
podkladu, podsypu,   
 

Vedel úlohu krytu, 
podkladu, podsypu 

Ústne skúšanie 
 
 

Ústna odpoveď  
 

Postup výstavby cestných 
vozoviek 
 

     8. 
 

Poznať materiály na 
výstavbu vozoviek  

Poznal druhy materiálov 
na výstavbu vozoviek. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
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Mestské komunikácie, 
križovatky 

9. 
 

Poznať typy križovatiek, 
druhy komunikácií 

Vymenoval mestské 
komunikácie, typy 
križovatiek 

Ústne skúšanie 
 
 

Ústna odpoveď  
 

Opakovanie 
10. 

 
 Písomné 

skúšanie 
Expozičná 

Písomná práca, 
referáty 

2. ŽELEZNIČNÉ STAVBY  5 Žiak má:  Žiak:    

 
Základné názvoslovie, 
rozdelenie dráh, história 

 
11. 

Stavebné materiály 1. 
ročník 
ENV 

Získať základné poznatky 
o železniciach, ovládať 
názvoslovie, históriu 

Definoval základné 
pojmy, 
vedel rozdelenie 
železníc, históriu 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  
 

Železničný spodok 
12. Ovládať časti 

železničného spodku 
Nakreslil a popísal častí 
žel. spodku 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
 

Železničný zvršok 
13. Charakterizovať podvaly, 

koľajnice, koľajové lôžko 
Nakreslil a popísal častí 
žel. zvršku 

Ústne  skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
 

Ostatné stavby. 
14. 

Vymenovať súčastí 
železníc 

Vymenoval ostatné 
stavby patriace k 
železniciam 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
 

Opakovanie 
15. 

 
 Písomné 

skúšanie 
Expozičná 

Písomná práca, 
referáty 

3. MOSTNÉ STAVBY  3 ENV Žiak má:  Žiak:    
Základné názvoslovie 
a funkcia hlavných častí 
mosta  

16. Stavebné materiály 1. 
ročník 
 

Osvojiť si  mostné 
názvoslovie 

Nakreslil a popísal častí 
mosta 

Ústne skúšanie 
 
 

Ústna odpoveď  
 

Rozdelenie mostov a ich  
podopretie 

17. 
Poznať druhy mostov, ich 
príslušenstvo 

Vymenoval druhy 
mostov, vedel opísať 
spôsoby podopretia 
mostov 

Ústne  skúšanie 
 
 

Ústna odpoveď  
 

Druhy mostov podľa 
materiálu. 

18. Oboznámiť sa s druhmi 
mostov podľa materiálu. 

Popísal jednotlivé mosty 
z hľadiska materiálu. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
 

Opakovanie. 
 
 
 
 

19  

 

 Písomné 
skúšanie 
Expozičná 
 
 

Písomná práca, 
referáty 

4. PODZEMNÉ STAVBY   4 ENV Žiak má:  Žiak:    

Rozdelenie podzemných 
stavieb 

20.  
 
Stavebné konštrukcie 
1.,2.ročník 
Pozemné staviteľstvo 2. 

Osvojiť si názvoslovie 
a rozdelenie 
podzemných stavieb  

Vysvetlil rozdiely medzi 
jednotlivými podzemnými  
objektami 

Ústne skúšanie 
 
 

Ústna odpoveď  
 

Razenie a hĺbenie 
podzemných stavieb 

21. Poznať bezvýkopové 
technológie , druhy 

Opísal výstavbu 
pretláčaním a štítovaním, 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
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 ročník 
Stavebné materiály 1. 
ročník 
 

podzemných stien opísal spôsoby 
zabezpečenia 
stavebných jám 

 

Opakovanie 
 

22. 
 

 Písomné 
skúšanie 
Expozičná 

Písomná práca, 
referáty 

5. VODOHOSPODÁRSKE 
STAVBY   

9 ENV Žiak má:  Žiak:    

Účel a rozdelenie 
vodohosp. stavieb   
 
 

23. Pozemné staviteľstvo 2. 
ročník 
 
 

Poznať druhy 
jednotlivých vodohosp. 
stavieb, ich úlohu v ŽP 
 

Vymenoval druhy 
vodohospodárskych 
stavieb 

Ústne skúšanie 
 
 
 

Ústna odpoveď  

Úprava vodných tokov, 
hate 

24. Vedieť hlavné druhy 
opevnenia tokov, 
charakteristiku hate  

Vymenoval stavebné 
a vegetačné opevnenia, 
Definoval hať 

Ústne skúšanie 
 
 

Ústna odpoveď  
 

Nádrže a priehrady  
25. 

Poznať význam výstavby, 
účel jednotlivých nádrží  

Vysvetlil funkciu nádrží, 
popísal priehrady podľa 
materiálu 

Ústne skúšanie 
 
 

Ústna odpoveď  
 

Hydromelioračné stavby 
26. 

Vedieť účel závlah a 
odvodnenia 

Vysvetlil potrebu závlah 
a odvodnenia, ich  hlavné 
zariadenie 

Ústne skúšanie 
Ústna odpoveď  
 

Vodárenstvo - 
zachytávanie vody, 
vodovody, úprava vody 

27.-28. 
Vymenovať vodné zdroje, 
častí vodovodu, spôsoby 
úpravy vody 

Vysvetlil systém 
zásobovania pitnou 
vodou 
od  zdroja k 
spotrebiteľovi 

Ústne skúšanie 
 
 

Ústna odpoveď  
 

Kanalizácia –  stokovanie, 
čistenie odpadových vôd 

29.-30. 
Poznať materiály na 
stavbu stokovej siete, 
princíp ČOV 

Vysvetlil systém 
odvádzania odpadových 
vôd od spotrebiteľa do 
ČOV 

Ústne skúšanie 
 
 
 

Ústna odpoveď  
 

Opakovanie 
 
 
 

31. 

 

 Písomné 
skúšanie 
Expozičná 

Písomná práca, 
referáty 

Koncoročné opakovanie, 
klasifikácia 

32.-33.    Písomné 
skúšanie, ústne 
skúšanie 
 

Didaktický test, 
ročníkový 
projekt 

 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia  
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Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov. 
 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
a zručností žiakov .Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritéria 
hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 
Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 
a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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Názov predmetu Stavebné stroje 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne , spolu 66 vyučovacích hodín 
Ročník druhý 
Skupina študijných odborov 36  Stavebníctvo,geodézia a kartografia 
Kód a názov študijného odboru 365 06  00 Staviteľstvo 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo ŠVP 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali 
z obsahového štandardu študijného odboru 365 06 00 staviteľstvo. Na túto vzdelávaciu oblasť  ŠVP vyčlenil 2 
hodiny týždenne. Jeho výučba je orientovaná do druhého ročníka štúdia. 
 
Odborný predmet stavebné stroje v oblasti 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje žiakom základné 
vedomosti z oblasti stavebných strojov,podáva vedomosti a znalosti o strojoch a zariadeniach,používaných 
v stavebnej praxi .Poukazuje na správny výber ich nasadenia,ich prednosti a nedostatky. 
 
Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného rozširovania si vedomostí. Otázky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, a preto sa s nimi 
vyučujúci zaoberá v príslušných súvislostiach. 

Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím 
na vymedzenú týždennú dvoj hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa 
schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti stavebnej činnosti a príbuzných 
zameraní. 

Učebný predmet má odborno-technický charakter.Kladie sa v ňom dôraz na vytvorenie schopností praktických 
aplikácií teoretických poznatkov.Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného vertikálneho 
a horizontálneho rozširovania.Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s ostatnými odbornými predmetmi 
–pozemné staviteľstvo , prax ,inžinierske stavby , ekológia. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu 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 stavebníctva. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, 
preferujeme prácu s učebnicami a platnými normami, odbornými časopismi.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu stavebné stroje 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. Preto je dôležitou súčasťou teoretického 
poznávania a zároveň prostriedkom upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj 
získavanie nových informácií prostredníctvom internetu, odborných časopisov, exkurzií. 

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

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu stavebné stroje v odbore 365 06 00  staviteľstvo, je poskytnúť žiakom prehľad 
o základnej problematike všetkých oblastí stavebnej činnosti  a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote.  

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Vo vyučovacom predmete stavebné stroje využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
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Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 
 
 

Stratégia vyu čovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 

Frontálna výučba 
 

Vybrané časti zo strojárstva Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor  
 

Frontálna výučba 
 

Vybrané časti z elektrotechniky Informačnoreceptívna - výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna výučba 
 

Mechanizácia a automatizácia 
v stavebníctve 

Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 

Frontálna výučba 
 

Stroje a zariadenia na zemné 
a skalné práce 

Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 

Frontálna výučba 
 

Stroje a zariadenia na 
betonárske a murárske práce 

Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 

Frontálna výučba 
 

Stroje a zariadenia pre 
dopravu a manipuláciu s 
materiálom 

Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 

Frontálna výučba 
 

Stroje na inžinierske práce Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 

Frontálna výučba 
 

Stroje a zariadenia pre 
dokončovacie a špeciálne 
práce 

Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 

Frontálna výučba 
 

Technická údržba,opravy 
strojov a zariadení 

Informačnoreceptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 

Frontálna výučba 
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Učebné zdroje 
 

Názov 
tematického celku  Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 
výu čbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica,... 
Úvod do predmetu P. Bukovčan: Stavebné 

stroje 
F. Mazúch: Stroje 
a zariadenia na výrobu 
stavebných dielcov 

Tabuľa 
Meotar 
PC 
 

Učebnica Prospekty a 
odborné 
časopisy 
Internet 
CD 

Vybrané časti zo 
strojárstva 

P. Bukovčan: Stavebné 
stroje 
F. Mazúch: Stroje 
a zariadenia na výrobu 
stavebných dielcov 

Tabuľa 
Meotar 
PC 
 

Učebnica 
 

Prospekty a 
odborné 
časopisy 
Internet 
CD 

Vybrané časti z 
elektrotechniky 

P. Bukovčan: Stavebné 
stroje 

Tabuľa 
Meotar 
PC 

Učebnica Prospekty a 
odborné 
časopisy 
Internet 
CD 

Mechanizácia 
a automatizácia v 
stavebníctve 

F. Mazúch: Stroje 
a zariadenia na výrobu 
stavebných dielcov 

Tabuľa 
Meotar 
PC 

Učebnica 
 

Prospekty a 
odborné 
časopisy 
Internet 
CD 

Stroje a zariadenia 
na zemné a skalné 
práce 

P. Bukovčan: Stavebné 
stroje 

Tabuľa 
Meotar 
PC 

Učebnica Prospekty a 
odborné 
časopisy 
Internet 
CD 

Stroje a zariadenia 
na betonárske 
a murárske práce 

F. Mazúch: Stroje 
a zariadenia na výrobu 
stavebných dielcov 

Tabuľa 
Meotar 
PC 

Učebnica 
 

Prospekty a 
odborné 
časopisy 
Internet 
CD 

Stroje a zariadenia 
pre dopravu 
a manipuláciu s 
materiálom 

P. Bukovčan: Stavebné 
stroje 

Tabuľa 
Meotar 
PC 
 

Učebnica Prospekty a 
odborné 
časopisy 
Internet 
CD 

Stroje na 
inžinierske práce 

F. Mazúch: Stroje 
a zariadenia na výrobu 
stavebných dielcov 

Tabuľa 
Meotar 
PC 

Učebnica 
 

Prospekty a 
odborné 
časopisy 
Internet 
CD 

Stroje a zariadenia 
pre dokončovacie 
a špeciálne práce 

P. Bukovčan: Stavebné 
stroje 

Tabuľa 
Meotar 
PC 

Učebnica Prospekty a 
odborné 
časopisy 
Internet 
CD 

Technická 
údržba,opravy 
strojov a zariadení 

F. Mazúch: Stroje 
a zariadenia na výrobu 
stavebných dielcov 

Tabuľa 
Meotar 
PC 

Učebnica 
 

Prospekty a 
odborné 
časopisy 
Internet 
CD 
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ROČNÍK: DRUHÝ  

Rozpis učiva predmetu: STAVEBNÉ STROJE 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 
hodín 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Pros triedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu  1 hod.  ENV Žiak má:  Žiak:    

 Význam a charakteristika 1 

Inžinierske stavby 2 roč. 
Prax 2 roč. 
Pozemné staviteľstvo 1-4 
roč. 
Ekológia 1 roč. 

získať všeobecný 
prehľad o stavebných 
strojoch 

Získal všeobecný 
prehľad o stavebných 
strojoch 

Ústna, 
frontálna 

Ústna odpoveď 

Vybrané časti zo 
strojárstva 8 hod.  

 
 

  

Konštrukčné materiály 2 
Rozpoznať kovy a 
nekovy 

Rozpoznal kovy a 
nekovy 

Ústne skúšanie 
Ústna odpoveď  
 

Neželezné kovy, zliatiny, 
nekovy 

3 
Charakterizovať a vedieť 
ich zloženie 

Charakterizoval a vedel 
ich zloženie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Spojovacie súčiastky 
rozoberateľné 4 

Vedieť kde sa používajú 
a za akým účelom 

Vedel kde sa používajú 
a za akým účelom Ústne skúšanie 

Ústna odpoveď  
 

Spojovacie súčiastky 
nerozoberateľné 

5 
Vedieť ako vznikajú 
a akými prostriedkami 

Vedel ako vznikajú 
a akými prostriedkami  

Ústne skúšanie 
Ústna odpoveď  
 

Súčiastky mechanizmov 6 
Definovať aký pohyb 
vykonávajú v pracovnom 
stroji 

Definoval aký pohyb 
vykonávajú v pracovnom 
stroji 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Súčiastky na prenášanie 
točivého pohybu 

7 
Vedieť kde sa používajú 
tieto súčiastky 

Vedel kde sa používajú 
tieto súčiastky 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Základné mechanické 
prevody 

8 
Definovať komplex 
mechanizmov 

Definoval komplex 
mechanizmov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Spaľovacie motory 9 
Poznať jednotlivé druhy 
motorov s priamočiarym 
pohybom piesta 

Poznal jednotlivé druhy 
motorov s priamočiarym 
pohybom piesta 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Vybrané časti z 
elektrotechniky 6 hod.     

Bezpečnosť elektrických 
zariadení 10 

 
 
 
 
 

Vedieť čo je základným 
druhom energie a ako 
vzniká  

Vedel čo je základným 
druhom energie a ako 
vzniká 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Blúdivé prúdy, krokové 
napätie, elektroosmóza 

11 
 

Vedieť ako vznikajú, kde 
sa využíva 
elektroosmóza 

Vedel ako vznikajú, kde 
sa využíva 
elektroosmóza 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
 

Rozvod elektrickéj energie 
na stavenisku 

12 
Vedieť akým spôsobom 
sa má správne viesť 

Vedel správny spôsob 
vedenia rozvodu 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  
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rozvod 
Projektová pripravenosť 
elektrifikácie 

13 
Poznať zásady pri 
projektovaní 

Poznal zásady pri 
projektovaní 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Elektrické motory, ich 
zapojenie, istenie, 
spúšťanie 

14 
Rozpoznať elektrické 
motory podľa fáz a ich 
bezpečné istenie 

Rozpoznal elektrické 
motory podľa fáz a ich 
bezpečné istenie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Automatizácia, 
slaboprúdové zariadenia, 
signalizácia 

15 
Vedieť na akú činnosť 
slúžia 

Vedel na akú činnosť 
slúžia Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Mechanizácia 
a automatizácia v 
stavebníctve 

3 hod. 
ENV   

  

Účel mechanizácie v 
stavebníctve 

16 Inžinierske stavby 2 roč. 
Prax 2 roč. 
Pozemné staviteľstvo 1-4 
roč. 
Ekológia 1 roč. 

Definovať, čo je hlavným 
účelom mechanizácie  

Definova, čo je hlavným 
účelom mechanizácie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Automatizácia v 
stavebníctve 

17 
Vedieť definovať aké je 
to riadenie 

Vedel definovať o aké 
riadenie ide 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Opakovanie  18. 
Zopakovať si doposiaľ 
prebrané témy  

Zopakoval a vyjadril to 
v písomnej práci 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

Stroje a  zariadenia na 
zemné a skalné práce 8 hod. ENV     

Charakteristika strojov 
19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedieť čím sú 
charakteristické stroje v 
stavebníctve 

Vedel čím sú 
charakteristické stroje v 
stavebníctve 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Rýpadlá  
20 Popísať a rozdeliť 

jednotlivé druhy rýpadiel  
Popísal a rozdeliť 
jednotlivé druhy rýpadiel 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Dózery  21 
Vedieť jednotlivé názvy 
a čím sa líšia od seba 

Vedel jednotlivé názvy 
a čím sa líšia od seba 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Scrapery, gradery  22 
Charakterizovať ich 
vlastnosti a na čo sa 
používajú 

Charakterizoval ich 
vlastnosti a na čo sa 
používajú 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Rozrývača a melioračné 
stroje 23 

Vedieť aký význam majú 
tieto stroje 

Vedel aký význam majú 
tieto stroje Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Zhutňovacie stroje 
 
 

24 
 
 

Vedieť aké faktory je 
potrebné koordinovať pri 
práci 

Vedel aké faktory je 
potrebné koordinovať pri 
práci 

Ústne skúšanie 
 
 

Ústna odpoveď  
 
 

Zhutňovanie chemickým 
procesom 

25 
Poznať metódy 
chemického zhutňovania 

Poznal metódy 
chemického zhutňovania 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

BOZP so strojmi na 
zemné a skalné práce 

26 
Osvojiť si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce  

Osvojil si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje a zariadenia na 8 hod.      
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betonárske a  murárske 
práce  
Stroje a zariadenia na 
úpravu a skladovanie 
kameniva 

27 

Inžinierske stavby 2 roč. 
Prax 2 roč. 
Pozemné staviteľstvo 1-4 
roč. 
Ekológia 1 roč. 
ENV 

Vedieť účel týchto 
strojov Vedel účel týchto strojov Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Prepravníky a zásobníky 
na cement 

28 Vedieť po akých trasách 
sa prepravujú 

Vedel po akých trasách 
sa prepravujú 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Miešačky na výrobu mált 
a betónov 

29 Poznať druhy a typy 
miešačiek 

Poznal druhy a typy 
miešačiek 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Betonárne  30 
Vedieť na čo slúžia 
a v akých variantoch sa 
vyhotovujú  

Vedel na čo slúžia 
a v akých variantoch sa 
vyhotovujú 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Zariadenia na prepravu 
betónovej zmesi  

31 
Poznať samohybné 
a stabilné stroje na 
prepravu  

Poznal samohybné 
a stabilné stroje na 
prepravu 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na mechanizáciu 
armovacích prác 

32 
Vedieť rozdeliť stroje na 
mäkkú a tvrdú vystuž 

Rozdelil stroje na mäkkú 
a tvrdú výstuž 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje a zariadenia na 
zhutňovanie betónovej 
zmesi 

33 
Poznať aký je to proces 
a čo sa ním odstraňuje 

Poznal aký je to proces 
a čo sa ním odstraňuje Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

BOZP so strojmi na 
betonárske a murárske 
práce 

34 
Osvojiť si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce  

Osvojil si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje a  zariadenia pre 
dopravu a manipuláciu 
s materiálom 

8 hod. 
ENV 

 
   

Význam a rozdelenie 
dopravy  
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 

Poznať druhy 
jednotlivých strojov na 
tento účel 

Poznal druhy 
jednotlivých strojov na 
tento účel 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Horizontálna doprava 
koľajová, kolesová, 
dopravníky 

36 

Charakterizovať a vedieť 
vymenovať jednotlivé 
druhy patriace do 
horizontálnej dopravy 
 
 

Charakterizoval a vedel 
vymenovať jednotlivé 
druhy patriace do 
horizontálnej dopravy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Vertikálna doprava 
žeriavy, výťahy, zdvíhadlá  

37 

Inžinierske stavby 2 roč. 
Prax 2 roč. 
Pozemné staviteľstvo 1-4 
roč. 

Charakterizovať a vedieť 
vymenovať jednotlivé 
druhy patriace do 
vertikálnej dopravy 

Charakterizoval a vedel 
vymenovať jednotlivé 
druhy patriace do 
vertikálnej dopravy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  
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Doprava a montáž 
vrtuľníkmi 

38 
Ekológia 1 roč. Poukázať na prednosti 

pri špeciálnych prácach 
Vedel prednosti pri 
špeciálnych prácach Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Vertikálna doprava 
žeriavy, výťahy, zdvíhadlá  

37 

Charakterizovať a vedieť 
vymenovať jednotlivé 
druhy patriace do 
vertikálnej dopravy 

Charakterizoval a vedel 
vymenovať jednotlivé 
druhy patriace do 
vertikálnej dopravy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Doprava a montáž 
vrtuľníkmi 

38 Poukázať na prednosti 
pri špeciálnych prácach 

Vedel prednosti pri 
špeciálnych prácach Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na ľahkú montáž 39 
Vedieť na aké druhy 
prác sa používajú a aké 
typy  

Vedel na aké druhy prác 
sa používajú a aké typy Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na strednú a ťažkú 
montáž 

40 
Vedieť na aké druhy 
prác sa používajú a aké 
typy  

Vedel na aké druhy prác 
sa používajú a aké typy Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Nakladače 41 Vymenovať typy, popísať 
a rozdeliť tieto stroje 

Vedel typy, popísal 
a rozdelil tieto stroje Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Opakovanie  42 
Zopakovať si doposiaľ 
prebrané témy 

Zopakoval si doposiaľ 
prebrané témy 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

Stroje na inžinierske 
práce 10 hod. 

ENV 
 

 
  

Vŕtacie zariadenia 43 
 
 

Vymenovať a popísať 
jednotlivé typy vŕtačiek  

Vedel jednotlivé typy 
vŕtačiek Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Baranidlá, vibrovrtné  
súpravy, vyťahovače 

44 
Vedieť pri akých prácach 
tieto stroje používame 

Vedel pri akých prácach 
tieto stroje používame Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na stavbu a údržbu 
komunikácií  45 

Popísať do akej skupiny 
patria tieto stroje 

Popísal do akej skupiny 
patria tieto stroje Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na úpravu cestných 
vozoviek  

46 
Rozlíšiť stroje na 
asfaltové a betónové 
vozovky  

Rozlíšil stroje na 
asfaltové a betónové 
vozovky 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na údržbu a čistenie 
vozoviek 

47 
Vymenovať a popísať 
jednotlivé typy strojov 

Vymenoval a popísal 
jednotlivé typy strojov Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na stavbu a údržbu 
železničných zvrškov 

48 
 Popísať aké práce 

vykonávajú stroje na 
železničnom zvršku 

Popísal aké práce 
vykonávajú stroje na 
železničnom zvršku 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Nivelačné súpravy 49 
Má byť oboznámený na 
aké práce sa používajú 
tieto súpravy 

Bol oboznámený na aké 
práce sa používajú tieto 
súpravy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  
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Čerpadlá , kompresory, 
vývevy  50 

Vymenovať, popísať 
a vedieť pri akých 
prácach ich používame 

Vymenoval, popísal 
a vedel pri akých 
prácach ich používame 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na 
vodohospodárske stavby 

51 
Vedieť popísať 
výkonnosť, kapacitu 
a ich účelné využitie 

Vedel popísať 
výkonnosť, kapacitu 
a ich účelné využitie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

BOZP pri práci so strojmi 
na inžinierske práce 

52 
Osvojiť si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce  

Osvojil si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje a  zariadenia pre 
dokon čovacie 
a špeciálne práce 

7 hod. 
ENV 

 
 

  

Stroje a zariadenia na 
omietanie a injektovanie 

53 

Inžinierske stavby 2 roč. 
Prax 2 roč. 
Pozemné staviteľstvo 1-4 
roč. 
Ekológia 1 roč. 
 
 
 
 

Poznať druhy a typy a na 
zvládnutie akých prác ich 
používame 

Poznal druhy a typy a na 
zvládnutie akých prác ich 
používame 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na murárske práce 54 Definovať o aké stroje sa 
väčšinou jedná  

Definoval o aké stroje sa 
väčšinou jedná Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na tesárske 
a strojárske práce 

55 
Vedieť vymenovať aké 
strojné zariadenia sa na 
tento účel používajú 

Vedel vymenovať aké 
strojné zariadenia sa na 
tento účel používajú 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na maliarske 
a natieračské práce 

56 
Vedieť vymenovať aké 
strojné zariadenia sa na 
tento účel používajú 

Vedel vymenovať aké 
strojné zariadenia sa na 
tento účel používajú 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na zámočnícke, 
klampiarske 
a inštalatérske práce 

57 
Vedieť vymenovať aké 
strojné zariadenia sa na 
tento účel používajú 

Vedel vymenovať aké 
strojné zariadenia sa na 
tento účel používajú 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na dokončovacie 
práce 

58 

 Vedieť, že sa používa 
takzvaná malá 
mechanizácia 
 

Vedel, že sa používa 
takzvaná malá 
mechanizácia 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Stroje na búracie práce 59 

 Má byť oboznámený, že 
stroje ktoré sa používajú 
na výstavbu sa dajú 
využiť aj na búranie 

Bol oboznámený, že 
stroje ktoré sa používajú 
na výstavbu sa dajú 
využiť aj na búranie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Technická údržba, 
opravy strojov 
a zariadení 

7 hod. 
ENV 

 
 

  

Druhy opráv 60 Inžinierske stavby 2 roč. 
Prax 2 roč. 
Pozemné staviteľstvo 1-4 
roč. 

Poznať jednotlivé stupne 
opráv 

Poznať jednotlivé stupne 
opráv Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Systém opráv 61 
Oboznámiť sa so 
systémom opráv, ich 

Oboznámil sa so 
systémom opráv, ich Ústne skúšanie Ústna odpoveď  
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Ekológia 1 roč. postup  postup 

Organizácia údržby 
a opráv 

62 
Vedieť ako sa správne 
organizuje údržba a 
opravy 

Vedel ako sa správne 
organizuje údržba a 
opravy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Výcvik obslúh  63 
Vedieť, že obsluha stroja 
musí mať pravidelný 
výcvik 

Vedel, že obsluha stroja 
musí mať pravidelný 
výcvik 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

BOZP pri údržbe a 
opravách 

64 
Osvojiť si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce  

Osvojil si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Starostlivosť o životné 
prostredie 

65 
Definovať vplyv na 
životné prostredie pri 
údržbe a opravách 

Definoval vplyv na 
životné prostredie pri 
údržbe a opravách 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď  

Opakovanie, klasifikácia 66 
Zopakovať celoročné 
učivo 

Zopakoval celoročné 
učivo 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia  
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov. 
 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
a zručností žiakov .Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritéria 
hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 
Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 
a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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Názov predmetu Prax 
Časový rozsah výučby 3 hodín týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 
Ročník druhý 
Skupina študijných odborov 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a názov študijného odboru 3650 6  - staviteľstvo 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo ŠVP 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali 
z obsahového štandardu študijného odboru 365 06 00 staviteľstvo. Na túto vzdelávaciu oblasť  ŠVP vyčlenil 3 
hodiny týždenne. Jeho výučba je orientovaná do druhého ročníka štúdia. 
 
Odborný predmet prax v oblasti 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia umožňuje žiakom prehĺbiť si teoretické 
vedomosti a získať praktické zručnosti v stavebnej činnosti.  
 
Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného rozširovania si vedomostí. Otázky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, a preto sa s nimi 
vyučujúci zaoberá v príslušných súvislostiach. V záujme bezpečnosti práce žiakov a ochrany ich zdravia pri práci je 
potrebné rešpektovať všetky zákonné ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia v zmysle platných predpisov. 
Je nevyhnutné aby vyučujúci poznali a dodržali všetky právne predpisy a normy o bezpečnosti práce, o práci 
mladistvých a ochrane ich zdravia.  
 
Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím 
na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa 
schopností žiakov.  
 
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti staviteľstva.  
 
Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s predmetmi – pozemné staviteľstvo, stavebné stroje, stavebné 
materiály a ekológia.  
 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 
žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 
povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 
aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného 
rozhovoru, preferujeme prácu priamo na stavbách. Na  praktické precvičovanie niektorých činností 
využívame aj centrum odbornej výchovy /COV/ na SOŠT Kukučínova, Košice.Odporúčajú sa aj rôzne 
odborné časopisy s odbornou tematikou z oblasti stavebníctva, odborné exkurzie, výstavy, účasť žiakov na 
firemných dňoch spojených s odbornými prednáškami. 
 
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu prax proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové 
kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné technológie. Preto je dôležitou súčasťou 
teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie 
poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, 
úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov.   
 
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu prax patrí aj dvojtyždenné praktické cvičenie 
vo vybraných stavebných firmách. Mnohé technologické postupy realizácie stavieb a konštrukčných prvkov sú 
zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, prezentácii a pracovných zošitoch, preto využitie počítačov 
a internetu tiež predstavuje možnosti simulácie experimentov.  
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Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia. 
Ciele vyu čovacieho predmetu  
Cieľom vyučovacieho predmetu prax v odbore 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia  je poskytnúť žiakom súbor 
vedomostí, zručností a kompetencií o hlavných úlohách stavebníctva , oboznámiť sa s funkciou a druhmi 
stavebných konštrukcií a s  ich názvoslovím, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky 
o vybraných stavebných prvkoch, konštrukciách , pojmoch a ich využití  v stavebnej praxi.  
 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
Vo vyučovacom predmete prax využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 

Vytyčovanie objektov polohové a výškové Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 

Zemné práce, výkopy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 

Betonárske práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 

Debnenie betónových konštrukcií Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
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Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 

Murárske práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 

Povrchové úpravy Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 
 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 

Stolárske a zámočnícke práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 

Izolácie a klampiarské práce Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 

Technické zariadenia budov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Praktické cvičenie 

 
Učebné zdroje 
 
 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Úvod do predmetu B. Kintly a kol.: Technológia II. – 
hrubá stavba. 
V. Hájek; F. Rambousek; B. 
Rybář: Pozemné staviteľstvo I. 
a II.  
E. Vodičková: Všetko o hrubej 
stavbe. 
I. Juríček: Konštrukcie budov 
z betónu. 
M. Mračko: Príručka BOZP. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Videotechnika 
 

Projektová 
dokumentácia. 
Modely. 
Firemné prospekty 
a katalógové listy. 
Odborné filmy. 

Internet 
CD 
 

Vytyčovanie objektov 
polohové  
a výškové 

B. Kintly a kol.: Technológia II. – 
hrubá stavba. 
V. Hájek; F. Rambousek; B. 
Rybář: Pozemné staviteľstvo I. 
a II.  
E. Vodičková: Všetko o hrubej 
stavbe. 
I. Juríček: Konštrukcie budov 
z betónu. 
M. Mračko: Príručka BOZP. 

Dataprojektor 
Interaktívna tabuľa 
 
Videotechnika 
PC 
 

Projektová 
dokumentácia. 
Modely. 
Firemné prospekty 
a katalógové listy. 
Odborné filmy. 

Internet 
CD 
Pracovný zošit 
Digitálny 
uhlomer 
Digitálna 
vodováha 
Digit.posuvné 
meradlo 
Laserový 
dialkový merač 

Zemné práce, výkopy B. Kintly a kol.: Technológia II. – 
hrubá stavba. 
V. Hájek; F. Rambousek; B. 
Rybář: Pozemné staviteľstvo I. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia. 
Modely. 
Firemné prospekty 

Internet 
CD 
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a II.  
E. Vodičková: Všetko o hrubej 
stavbe. 
I. Juríček: Konštrukcie budov 
z betónu. 
M. Mračko: Príručka BOZP. 

a katalógové listy. 
Odborné filmy. 

Betonárske práce B. Kintly a kol.: Technológia II. – 
hrubá stavba. 
V. Hájek; F. Rambousek; B. 
Rybář: Pozemné staviteľstvo I. 
a II.  
E. Vodičková: Všetko o hrubej 
stavbe. 
I. Juríček: Konštrukcie budov 
z betónu. 
M. Mračko: Príručka BOZP. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia. 
Modely. 
Firemné prospekty 
a katalógové listy. 
Odborné filmy. 

Internet 
CD 
Pracovný zošit 

Debnenie betónových 
konštrukcií 

B. Kintly a kol.: Technológia II. – 
hrubá stavba. 
V. Hájek; F. Rambousek; B. 
Rybář: Pozemné staviteľstvo I. 
a II.  
E. Vodičková: Všetko o hrubej 
stavbe. 
I. Juríček: Konštrukcie budov 
z betónu. 
M. Mračko: Príručka BOZP. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia. 
Modely. 
Firemné prospekty 
a katalógové listy. 
Odborné filmy. 

Internet 
CD 
Pracovný zošit 

Murárske práce B. Kintly a kol.: Technológia II. – 
hrubá stavba. 
V. Hájek; F. Rambousek; B. 
Rybář: Pozemné staviteľstvo I. 
a II.  
E. Vodičková: Všetko o hrubej 
stavbe. 
I. Juríček: Konštrukcie budov 
z betónu. 
M. Mračko: Príručka BOZP. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia. 
Modely. 
Firemné prospekty 
a katalógové listy. 
Odborné filmy. 

Internet 
CD 
Prezentácie 

Vystužovanie B. Kintly a kol.: Technológia II. – 
hrubá stavba. 
V. Hájek; F. Rambousek; B. 
Rybář: Pozemné staviteľstvo I. 
a II.  
E. Vodičková: Všetko o hrubej 
stavbe. 
I. Juríček: Konštrukcie budov 
z betónu. 
M. Mračko: Príručka BOZP. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia. 
Modely. 
Firemné prospekty 
a katalógové listy. 
Odborné filmy. 

Internet 
CD 
Pracovný zošit 

Povrchové úpravy B. Kintly a kol.: Technológia II. – 
hrubá stavba. 
V. Hájek; F. Rambousek; B. 
Rybář: Pozemné staviteľstvo I. 
a II.  
E. Vodičková: Všetko o hrubej 
stavbe. 
I. Juríček: Konštrukcie budov 
z betónu. 
M. Mračko: Príručka BOZP. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia. 
Modely. 
Firemné prospekty 
a katalógové listy. 
Odborné filmy. 

Internet 
CD 
 

Lešenie B. Kintly a kol.: Technológia II. – 
hrubá stavba. 
V. Hájek; F. Rambousek; B. 
Rybář: Pozemné staviteľstvo I. 
a II.  
E. Vodičková: Všetko o hrubej 
stavbe. 
I. Juríček: Konštrukcie budov 
z betónu. 
M. Mračko: Príručka BOZP. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia. 
Modely. 
Firemné prospekty 
a katalógové listy. 
Odborné filmy. 

Internet 
CD 
 

Stolárske a zámočnícke 
práce 

B. Kintly a kol.: Technológia II. – 
hrubá stavba. 
V. Hájek; F. Rambousek; B. 
Rybář: Pozemné staviteľstvo I. 
a II.  
E. Vodičková: Všetko o hrubej 
stavbe. 
I. Juríček: Konštrukcie budov 
z betónu. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia. 
Modely. 
Firemné prospekty 
a katalógové listy. 
Odborné filmy. 

Internet 
CD 
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M. Mračko: Príručka BOZP. 
Izolácie a klampiarske 
práce 

B. Kintly a kol.: Technológia II. – 
hrubá stavba. 
V. Hájek; F. Rambousek; B. 
Rybář: Pozemné staviteľstvo I. 
a II.  
E. Vodičková: Všetko o hrubej 
stavbe. 
I. Juríček: Konštrukcie budov 
z betónu. 
M. Mračko: Príručka BOZP. 
 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia. 
Modely. 
Firemné prospekty 
a katalógové listy. 
Odborné filmy. 

Internet 
CD 
 

Technické zariadenia 
budov 

B. Kintly a kol.: Technológia II. – 
hrubá stavba. 
V. Hájek; F. Rambousek; B. 
Rybář: Pozemné staviteľstvo I. 
a II.  
E. Vodičková: Všetko o hrubej 
stavbe. 
I. Juríček: Konštrukcie budov 
z betónu. 
M. Mračko: Príručka BOZP. 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia. 
Modely. 
Firemné prospekty 
a katalógové listy. 
Odborné filmy. 

Internet 
CD 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
Rozpis učiva predmetu:  PRAX 
 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích 
hodín 
Ročník: druhý 

Názov tematického celku, 
Témy 

Hodiny  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky  
hodnotenia 

   Žiak má:  Žiak:    

Úvod  5 hod. 
ENV  

 
   

Úvod do predmetu, organizačný 
poriadok. 
Organizačné práce v dielni a na 
stavbe. 

1-2 

 byť oboznámený 
s organizáciou prác na 
stavbe a v dielni 

Bol oboznámený 
s organizáciou prác na 
stavbe a v dielni 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

BOZP – všeobecné predpisy. 
Predpisy o hygiene a prvej 
pomoci. 
Požiarna ochrana a ochrana ŽP. 

3-5 

Vedieť základné predpisy 
z BOZP, hygiene, prvej 
pomoci, PO a ŽP 

Vedel  základné predpisy 
z BOZP, hygiene, prvej 
pomoci, PO a ŽP 

Ústne skúšanie 
Praktická 
ukážka prvej 
pomoci 

Ústne 
odpovede 
Praktické 
preskúšanie      

Vytyčovanie objektov 
polohové a výškové 

12 
hod.  

ENV  
 

.   

Vytyčovanie dĺžky a uhla  6-8 
Pozemné staviteľstvo 1.-4. 
roč.  
Stavebné materiály 1. roč. 
Stavebné stroje 2. roč.  
Ekológia 1. roč.  
Betónové konštrukcie 3.-4. 
roč. 

Vedieť správne vytýčiť 
pravé uhly a namerať 
dĺžky 

Vedel  správne vytýčiť 
pravé uhly a namerať 
dĺžky 

Praktická 
ukážka 

Praktické 
preskúšanie 

Vytyčovanie a založenie stavby 9-11 Vedieť správne používať 
meracie pomôcky  

Vedel  správne používať 
meracie pomôcky  

Praktická 
ukážka 

Praktické 
preskúšanie 

Podrobné vytýčenie objektu 12-14 
Vedieť správne používať  
meracie pomôcky 

Vedel správne používať  
meracie pomôcky 

Praktická 
ukážka 

Praktické 
preskúšanie 

Výškové vytyčovanie a vytýčenie 
roviny 

15-17 
Vedieť správne zamerať 
stavbu  polohovo 
a výškovo 

Vedel správne zamerať 
stavbu  polohovo 
a výškovo 

Praktická 
ukážka 

Praktické 
preskúšanie 

Zemné práce – výkopy  6 hod. ENV  
 

   

Vykopávky, odkopávky, 
prekopávky a hlbené vykopávky 18-20  Vedieť rozlíšiť jednotlivé  

druhy výkopov 
Vedel rozlíšiť jednotlivé  
druhy výkopov 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Zabezpečenie svahov výkopov 21-22 
Vedieť o dôležitosti 
zabezpečenia stability 
stien výkopov 

Vedel o dôležitosti 
zabezpečenia stability 
stien výkopov 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

BOZP pri zemných prácach 23 Osvojiť si význam Osvojil si význam Ústne skúšanie Ústne 
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a dôležitosť bezpečnosti 
práce  

a dôležitosť bezpečnosti 
práce 

odpovede 

Betonárske práce 6 
hod. 

ENV  
 

   

Druhy a triedy betónov, zložky 
betónu a výroba čerstvého betónu 

24-26 

 Vedieť z akých zložiek sa 
betón vyrába a aké druhy 
a triedy betónov 
používame  

Vedel z akých zložiek sa 
betón vyrába a aké druhy 
a triedy betónov 
používame 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Doprava betónovej zmesi, 
ukladanie, spracovanie 
a ošetrovanie betónu  

27-28 

Vedieť akými 
prostriedkami sa betón 
preváža, ako sa ukladá 
a ako spracúva 

Vedel akými 
prostriedkami sa betón 
preváža, ako sa ukladá 
a ako spracúva 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

BOZP pri betonárskych prácach    29 
Osvojiť si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce  

Osvojil si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Debnenie betónových 
konštrukcií  

12 
hod.  ENV     

Hlavné konštrukčné časti 
debnenia  

30-32 

Pozemné staviteľstvo 1.-4. 
roč.  
Stavebné materiály 1. roč. 
Stavebné stroje 2. roč.  
Ekológia 1. roč.  
Betónové konštrukcie 3.-4. 
roč. 

Poznať všetky 
konštrukčné časti 
debnenia 

Poznal všetky 
konštrukčné časti 
debnenia 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Návrh debnenia 33-35 
Vedieť aké požiadavky 
musí spĺňať správne 
debnenie 

Vedel aké požiadavky 
musí spĺňať správne 
debnenie 

Praktická 
ukážka 

Ústne 
odpovede 
s nákresom 

Debnenie na jednorazové použitie 36-38 

Vedieť z akých 
materiálov sa 
jednorazové debnenie 
zhotovuje 

Vedel za akých 
materiálov sa 
jednorazové debnenie 
zhotovuje 

Praktická 
ukážka 

Ústne 
odpovede 
s nákresom 

Debnenie na viacnásobné použitie 39-40 
Poznať všetky systémy, 
ktoré sa používajú na 
viacnásobné debnenie 

Poznal všetky systémy, 
ktoré sa používajú na 
viacnásobné debnenie 

Praktická 
ukážka 

Ústne 
odpovede 
s nákresom 

Oddebňovanie, BOZP pri 
debniacich prácach 

41 
Osvojiť si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce pri oddebňovaní 

Osvojil si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce pri oddebňovaní  

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Vystužovanie  6 
hod.  

ENV     

Vystužovacie  procesy, 
vystužovanie železobetónu 

42-43 
 

Osvojiť si metódy 
vystuž.procesov 
a  funkciu vystužovacích 
vložiek   

 Osvojil si metódy 
vystuž.procesov 
a funkciu vystužovacích 
vložiek  
 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Nadstavovanie prútov, montáž 44-46 Vedieť prakticky Vedieť prakticky Praktická Praktické 
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vystužovacích kostier a sietí, 
vystužo- vanie predpätého betónu 

demonšt-rovať postup pri 
vystužova-ní  jednotlivých 
prvkov 

demonšt-rovať postup pri 
vystužova-ní jednotlivých 
prvkov 
 

ukážka preskúšanie 

BOZP pri vystužovaní 47 
Osvojiť si význam 
a dôležitosť bezp. práce 

Osvojil si význam 
a dôležitosť bezp. práce 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Murárske práce 18 
hod.  

ENV  
 

   

Organizácia práce, súčinnosť pri 
murovaní 

48-49 

Pozemné staviteľstvo 1.-4. 
roč.  
Stavebné materiály 1. roč. 
Stavebné stroje 2. roč.  
Ekológia 1. roč.  
Betónové konštrukcie 3.-4. 
roč. 

Vedieť vhodne zosúladiť 
viaceré činnosti pri 
murovaní 

Vedel vhodne zosúladiť 
viaceré činnosti pri 
murovaní 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Murovacie procesy, operácie pri 
murovaní 

50-52 
 

Poznať postupy pri 
murovacích procesoch a 
operáciach 

Poznal postupy pri 
murovacích procesoch a 
operáciach 

Ústne skúšanie 
 
 
 

Ústne 
odpovede 

Väzby tehlových múrov, pilierov, 
komínov 

53-55 
Prakticky vedieť ukázať 
jednotlivé väzby 

Prakticky vedel ukázať 
jednotlivé väzby 

Praktická 
ukážka 

Praktické 
preskúšanie 

Murovanie nosných múrov 
a stĺpov, križovanie muriva 56-58 

Prakticky vedieť ukázať 
správny postup pri 
murovaní múrov, stĺpov a 
križovaní 

Prakticky vedel ukázať 
správny postup pri 
murovaní múrov, stĺpov a 
križovaní 

Praktická 
ukážka 

Praktické 
preskúšanie 

Murovanie priečok, kotvenie 
a druhy priečok 

59-61 
Poznať druhy priečok 
a vedieť prakticky ukázať 
ich murovanie a kotvenie 

Poznal druhy priečok 
a vedel  prakticky ukázať 
ich murovanie a kotvenie 

Praktická 
ukážka 

Praktické 
preskúšanie 

Výplne otvorov, osadzovanie 
zárubní, prekladov, okien, dverí 

62-63 
Vedieť správne postupy 
pri osadzovaní výplní 
otvorov 

Vedel správne postupy 
pri osadzovaní výplní 
otvorov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

BOZP pri murárskych prácach 64 
Osvojiť si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce  

Osvojil si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Opakovanie  65 
Zopakovať doposiaľ 
prebrané učivo 

Zopakoval doposiaľ 
prebrané učivo 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

Povrchové úpravy 6 
hod. 

ENV     

Rozdelenie omietok, vnútorné 
omietky stien a stropov, vonkajšie 
omietky stien – hrubé, štukové, 
brizolitové, hladké 

66-68 

 Vedieť štruktúru 
jednotlivých omietok 
a postup pri ich výrobe 

Vedel štruktúru 
jednotlivých omietok 
a postup pri ich výrobe 

Ústne skúšanie 
Praktické 
overenie 

Ústne 
odpovede 
Praktické 
cvičenie 

Kladenie obkladov a dlažieb – 
vonkajších a vnútorných 

69-71 

Vedieť aké sú odlišnosti 
pri vonkajších 
a vnútorných obkladov a 
dlažieb 

Vedel aké sú odlišnosti 
pri vonkajších 
a vnútorných obkladov a 
dlažieb 

Praktické 
overenie 

Praktické 
cvičenie 
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Lešenie  11 
hod.  

ENV  
 

   

Montáž a demontáž lešenia – 
stožiarové, stĺpové, rebríkové, 
rebrinové, kozové 

72-74 

 

Vedieť správny postup pri 
montáži a demontáži 
jednotlivých typov 

Vedel správny postup pri 
montáži a demontáži 
jednotlivých typov 

Praktická 
ukážka 

Ústne 
odpovede 

Rúrkové ľahké a ťažké, pojazdné, 
závesné, vysunuté  

75-77 
Vedieť správny postup pri 
montáži a demontáži 
jednotlivých typov 

Vedel správny postup pri 
montáži a demontáži 
jednotlivých typov 

Praktická 
ukážka 

Ústne 
odpovede 

Progresívne druhy lešení, 
ochranné, bezpečnostná sieť, 
výťahové veže 

78-80 

Oboznámiť sa 
s progresívnymi druhmi 
lešení a ich ochrannými 
prvkami 

Oboznámil sa 
s progresívnymi druhmi 
lešení a ich ochrannými 
prvkami 

Praktická 
ukážka 

Ústne 
odpovede 

BOZP pri výškových prácach 81 
Osvojiť si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce  

Osvojil si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Opakovanie  82 
Zopakovať doposiaľ 
prebrané učivo 

Zopakoval doposiaľ 
prebrané učivo 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 

Tesárske a  zámočnícke 
práce 

4 
hod. 

ENV  
 

 
 

  

Vytváranie jednoduchých 
drevených spojov 

83-84 

Pozemné staviteľstvo 1.-4. 
roč.  
Stavebné materiály 1. roč. 
Stavebné stroje 2. roč.  
Ekológia 1. roč.  
Betónové konštrukcie 3.-4. 
roč. 
 
ENV 

Mať prehľad aké druhy 
spojov sa používajú pri 
montáži krovov 

Mal prehľad aké druhy 
spojov sa používajú pri 
montáži krovov 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Základné práce s kovom – 
rezanie, tvárnenie, formovanie 

85-86 
Vedieť aké postupy sa 
používajú pri práci s 
kovom 

Vedel aké postupy sa 
používajú pri práci s 
kovom 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

Izolácie a  klampiarske 
práce 

6 
hod. 

 
 

 
 

  

Izolácie proti vode a vlhkosti – 
vodorovné a zvislé  

87-88 
Definovať funkciu izolácií 
v objekte a navrhnúť  ich 
správnu skladbu 

Definoval funkciu izolácií 
v objekte a navrhol ich 
správnu skladbu 

Ústne skúšanie 
a demonštrácia 
na vzorkách 

Ústne 
odpovede 

Zvukové a tepelné izolácie 89-90 
Objasniť a vysvetliť 
jednotlivé druhy izolácií 

Objasnil a vysvetlil 
jednotlivé druhy izolácií 

Ústne skúšanie 
a demonštrácia 
na vzorkách 

Ústne 
odpovede 

Klampiarske práce 91-92 
Vedieť kde sa aplikujú 
klampiarske práce na 
stavbe 

Vedel kde sa aplikujú 
klampiarske práce na 
stavbe 

Praktická 
ukážka 

Ústne 
odpovede 

Technické zariadenia 
budov  

7 
hod.  

  
 

  
 

Kanalizácia – kladenie, spájanie, 
rezanie, kontrola polohová 
a výšková 

93-94 
Vedieť správne postupy 
pri montáži kanalizácie 
a ovládať polohové 

Vedel správne postupy 
pri montáži kanalizácie 
a ovládal polohové 

Praktická 
ukážka 

Ústne 
odpovede 
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a výškové zameranie a výškové zameranie 

Vodovod – montáž, spájanie, 
rezanie závitov, izolovanie 

95-96 

Vedieť správne postupy 
pri montáži vodovodných 
potrubí z rôznych druhov 
materiálov 

Vedel správne postupy 
pri montáži vodovodných 
potrubí z rôznych druhov 
materiálov 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 

BOZP pri dokončovacích prácach 97 
Osvojiť si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce  

Osvojil si význam 
a dôležitosť bezpečnosti 
práce 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie, klasifikácia 98-99 
Zopakovať celoročné 
učivo 

Zopakoval celoročné 
učivo 

 Didaktický test 
 

 
 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá 
hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 
Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 
a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Charakteristika predmetu 
 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Pozemné staviteľstvo a Stavebný manažment“ ŠVP 36  
Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z výkonových štandardov študijného 
odboru staviteľstvo.  Jeho výučba je orientovaná do prvého až štvrtého ročníka štúdia.  
 
Odborný predmet staviteľstvo v oblasti 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje žiakom odborné 
vedomosti a zručnosti potrebné pri riešení a vyhotovovaní konštrukcií, a to: zvislé nosné konštrukcie vrátane 
otvorov, komínov, ventilačných prieduchov a priečok,  stropné konštrukcie a stužujúce prvky, podlahy, geológia 
a mechanika zemín, zemné práce a zakladanie, schodiská a rampy, previsnuté konštrukcie, zastrešenie budov, 
izolácie.  
 
Predmet konštrukčné cvičenia nadväzuje na teóriu staviteľstva, kde žiaci prakticky aplikujú získané vedomosti 
tvorbou výpočtov a výkresovej dokumentácie. Zadanie úloh je individuálne, diferencované schopnostiam 
a vedomostiam žiaka.  

Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného vertikálneho a horizontálneho rozširovania. 
Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, 
a preto sa s nimi vyučujúci zaoberať v príslušných súvislostiach. 

Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím 
na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa 
schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  praktické zručnosti v oblasti kreslenia projektovej dokumentácie, zameranej 
hlavne na architektonicko-stavebné riešenie.  

Odborný predmet je medzi predmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetmi - matematika, fyzika, 
ekológia  a odbornými vyučovacími predmetmi – stavebné materiály, stavebné konštrukcie, odborné kreslenie 
a deskriptívna geometria.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 
žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 
povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 
aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného 
rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s odbornou 
tematikou z oblasti stavebníctva, odborné exkurzie, výstavy, účasť žiakov na firemných dňoch spojených 
s odbornými prednáškami. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu konštrukčné cvičenia 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať 
kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou 
súčasťou praktického cvičenia a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie 
poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, 

Názov predmetu Konštruk čné cvi čenia 
Časový rozsah výu čby  3.roč.: 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích 

hodín 
4.roč.: 4 hodiny týždenne, spolu 120 
vyučovacích hodín  
4. roč.: voliteľné 2 hodiny týždenne, spolu 60 
vyučovacích hodín 

Ročník  tretí, štvrtý 
Skupina študijných odborov  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
Kód a  názov zamerania  01 – pozemné staviteľstvo 
Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 
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úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzi 
predmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu konštrukčné cvičenia patria aj ukážky 
vybraných druhov stavebných prvkov a konštrukcií, najnovších technológií a materiálov v stavebníctve. Mnohé 
technologické postupy realizácie stavieb a konštrukčných prvkov sú zaznamenané na DVD alebo CD nosičoch, 
preto využitie počítačov a internetu tiež predstavuje možnosti simulácie experimentov.  

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

 

 Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu staviteľstvo v odbore 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia  je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o hlavných úlohách stavebníctva , oboznámiť sa s funkciou 
a druhmi stavebných konštrukcií a s  ich názvoslovím, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 
a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote. Žiaci získajú 
poznatky o vybraných stavebných prvkoch, konštrukciách , pojmoch a ich využití  v stavebnej praxi, ďalej získajú 
zručnosti v kreslení a tvorbe projektovej dokumentácie.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

3.ročník   

Návrh stavby Rodinného domu 
čiastočne podpivničeného  

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Situácia M1:500 alt.1:200 Informačno-receptívna -  výklad Frontálna a 
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Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 1.NP, 1.PP, 2.NP, Zvislý 
rez, Pohľady M 1:200 (alt.1:100) 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

PD pre realizáciu – Rodinný dom, 
čiastočne podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 1.PP M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 2.NP M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Základové konštrukcie M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
Expozičná- prezentácia 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami a prezentáciami 

Výkopy M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Novodobý hambálkový krov M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Zvislý rez objektom M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
Expozičná- prezentácia 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami a prezentáciami 

Pohľady M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Podrobnosti  M1:10 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
Expozičná- prezentácia 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
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listami a prezentáciami 

Výkazy výrobkov Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
Expozičná- prezentácia 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami a prezentáciami 

Technická správa Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna 
Expozičná- prezentácia 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou a 
prezentáciami 

Kompletizácia ročníkového 
projektu 

Reproduktívna 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

4.ročník   

Návrh stavby Rodinného domu 
čiastočne podpivničeného  

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Situácia M1:500 alt.1:200 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 1.NP, 1.PP, 2.NP, Zvislý 
rez, Pohľady M 1:200 (alt.1:100) 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

PD pre realizáciu – Rodinný dom, 
čiastočne podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 1.PP M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 2.NP M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Základové konštrukcie M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
Expozičná- prezentácia 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami a prezentáciami 

Výkopy M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
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 Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Novodobý hambálkový krov M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Zvislý rez objektom M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
Expozičná- prezentácia 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami a prezentáciami 

Pohľady M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Podrobnosti  M1:10 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
Expozičná- prezentácia 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami a prezentáciami 

Výkazy výrobkov Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
Expozičná- prezentácia 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami a prezentáciami 

Technická správa Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna 
Expozičná- prezentácia 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou a 
prezentáciami 

Kompletizácia ročníkového 
projektu 

Reproduktívna 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

4.ročník - volite ľný   

Návrh stavby Rodinného domu 
čiastočne podpivničeného  

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Situácia M1:500 alt.1:200 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 1.NP, 1.PP, 2.NP, Zvislý 
rez, Pohľady M 1:200 (alt.1:100) 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

PD pre realizáciu – Rodinný dom, 
čiastočne podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
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Problémový výklad 
 

Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 1.PP M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 2.NP M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Základové konštrukcie M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Výkopy M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Novodobý hambálkový krov M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Zvislý rez objektom M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
Expozičná- prezentácia 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami a prezentáciami 

Pohľady M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Podrobnosti  M1:10 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
Expozičná- prezentácia 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami a prezentáciami 

Výkazy výrobkov Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
Expozičná- prezentácia 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami a prezentáciami 

Technická správa Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 

Kompletizácia ročníkového 
projektu 

Reproduktívna 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
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Skupinová práca žiakov 
 

 
Učebné zdroje 
 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

3.ročník      
Návrh stavby 
Rodinného domu 
čiastočne 
podpivničeného  

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Situácia M1:500 
alt.1:200 

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Pôdorys 1.NP, 1.PP, 
2.NP, Zvislý rez, 
Pohľady M 1:200 
(alt.1:100) 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

PD pre realizáciu – 
Rodinný dom, 
čiastočne 
podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 
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správna stavba 
Pôdorys 1.PP M1:50 Hájek V.:Pozemné 

staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Pôdorys 2.NP M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Základové 
konštrukcie M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácie 
v power-pointe 
:Izolácie, 
Zakladanie 

Internet 
CD 

Výkopy M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Novodobý 
hambálkový krov 
M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 
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V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Zvislý rez objektom 
M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe 
:Izolácie 

Internet 
CD 

Pohľady M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
 
 
CD 

Podrobnosti  M1:10 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe 
:Izolácie 

Internet 
CD 

Výkazy výrobkov Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe 
:Izolácie 

Internet 
CD 

Technická správa Hájek V.:Pozemné Dataprojektor Projektová Internet 
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staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe 
:Izolácie 

CD 

Kompletizácia 
ročníkového projektu 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

4.ročník      
Návrh stavby 
Rodinného domu 
čiastočne 
podpivničeného  

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Situácia M1:500 
alt.1:200 

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Pôdorys 1.NP, 1.PP, 
2.NP, Zvislý rez, 
Pohľady M 1:200 
(alt.1:100) 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 

Internet 
CD 



   

 745 

výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

tabuľa 
 

Prezentácia 
v power-pointe :  
-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

PD pre realizáciu – 
Rodinný dom, 
čiastočne 
podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe :  
-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

Internet 
CD 

Pôdorys 1.PP M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe :  
-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

Internet 
CD 

Pôdorys 2.NP M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe :  
-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

Internet 
CD 

Základové 
konštrukcie M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácie 
v power-pointe 

Internet 
CD 
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staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

:Izolácie, 
Zakladanie 

Výkopy M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Novodobý 
hambálkový krov 
M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
E.Schunck, Oster a kol.: 
Atlas striech, JAGA 2003 
l.Jelínek :Tesařské 
konstrukce, Informační 
centrum ČKAIT 2008 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Zvislý rez objektom 
M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 
M.Sedláčková, E.Škrabalová 
:Stavíme schodište, ERA 
group, 2004 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe :  
-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

Internet 
CD 

Pohľady M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
 
 
CD 
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správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Podrobnosti  M1:10 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
B.Štumpa, O.Šefcu : 100 
osvědčených stavebních 
detailú zednictví, GRADA 
2011 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Výkazy výrobkov Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
M.Rochla:Nové Rochlovy 
stavební tabulky I,II,III, 
INCON-F (I-2002,II-2003,III-
2005 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe :  
-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

Internet 
CD 

Technická správa Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe :  
-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

Internet 
CD 

Kompletizácia 
ročníkového projektu 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

4.ročník volite ľný     
Návrh stavby 
Rodinného domu 
čiastočne 

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.Mikulášová D.: Kreslenie 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 

Internet 
CD 
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podpivničeného  stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Videotechnika prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Situácia M1:500 
alt.1:200 

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Pôdorys 1.NP, 1.PP, 
2.NP, Zvislý rez, 
Pohľady M 1:200 
(alt.1:100) 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

PD pre realizáciu – 
Rodinný dom, 
čiastočne 
podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe :  
-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

Internet 
CD 

Pôdorys 1.PP M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe :  

Internet 
CD 
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staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

Pôdorys 2.NP M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe :  
-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

Internet 
CD 

Základové 
konštrukcie M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácie 
v power-pointe 
:Izolácie, 
Zakladanie 

Internet 
CD 

Výkopy M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Novodobý 
hambálkový krov 
M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
E.Schunck, Oster a kol.: 
Atlas striech, JAGA 2003 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 
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l.Jelínek :Tesařské 
konstrukce, Informační 
centrum ČKAIT 2008 

Zvislý rez objektom 
M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 
M.Sedláčková, E.Škrabalová 
:Stavíme schodište, ERA 
group, 2004 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe :  
-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

Internet 
CD 

Pohľady M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Neufert : Dobrý projekt-
správna stavba, JAGA 2006 
J.Novotný, J.Michálek : 
Pozemní stavitelství 
v kresbách pro 1.-4. ročník 
SPŠ stavebních, 
SOBOLÁTES, Praha 2006 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
 
 
CD 

Podrobnosti  M1:10 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
B.Štumpa, O.Šefcu : 100 
osvědčených stavebních 
detailú zednictví, GRADA 
2011 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe :  
-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

Internet 
CD 

Výkazy výrobkov Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
M.Rochla:Nové Rochlovy 
stavební tabulky I,II,III, 
INCON-F (I-2002,II-2003,III-
2005 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe :  
-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

Internet 
CD 

Technická správa Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 

Internet 
CD 
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Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Videotechnika prospekty 
a katalógové 
listy 
Prezentácia 
v power-pointe :  
-Izolácie tepelné 
-Schodiská a 
rampy 

Kompletizácia 
ročníkového projektu 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

 
 
 
  
  
  
  
  

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre 
jednotlivcov, skupinu,  písomné práce).  Hodnotí sa dosiahnutie požadovanej grafickej úrovne aj rozsahu a obsahu 
výkresovej časti. Vzdelávacia úroveň výstupov v jednotlivých tematických celkoch  t.j. jednotlivé výkresy aj 
ročníkový projekt ako celok musí spľňať obsahové štandardy. V závere klasifikačného obdobia musí ročníkový 
projekt obsahovať predpísaný počet výkresov aj písomných elaborátov. Úspešné ukončenie klasifikačného obdobia 
je podmienené odovzdaním všetkých predpísaných grafických prác na vyhovujúcej úrovni spracovania. Časť prác 
sa spracováva použitím PC. Hodnotiacu škálu určuje učiteľ. Ročníkové projekty sa  uchovávajú sa po dobu štúdia 
žiaka.  
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu:  Konštrukčné cvičenia    
                             

 
3 hod. týždenne,  spolu 99 vyuč. hodín    
                                               

Názov tematického celku 
Témy 

Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Zadanie ro čníkového 
projektu – RODINNÝ 
DOM - čiasto čne 
podpivni čený 
 
1.1. Návrh (koncept) 
stavby M1:200 
Situácia  M 1:500 M (1:200) 
Pôdorys 1. PP, 1.NP, 2.NP 
M 1:200 KP, ceruzou, popis 
tušom, alt. PP popis tušom 
Zvislý rez objektom  M 1:200 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Pohľady  M 1:200 KP, ceruzou, 
popis tušom, alt. PP popis 
tušom 
Odovzdanie v 5. týždni 

3 
 

1.-3. 
 
 

12 
 

4.-6. 
7.-9. 

 
 

10.-12. 
 
 
 

13.-15. 

 
ENV 
 
 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
Ekonomika 
Ročník: tretí, štvrtý 
 
 

 
 
 
 
 
 
Správne zakresľovať 
projektovú 
dokumentáciu na 
stupni „Návrh stavby“  
Poznať význam 
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej 
jednotke. Poznať 
zásady správneho 
navrhovania rodinného 
domu z hľadiska 
objemového tvaru aj 
vnútornej dispozície, 
ako aj zásady kreslenia 
1. stupňa  PD- návrh 
stavby. 

 
 
 
 
 
 
Správne zakreslil 
projektovú 
dokumentáciu na 
stupni „Návrh stavby“. 
Pochopil význam  
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej 
jednotke.  Správne 
navrhol rodinný dom 
z hľadiska objemového 
tvaru aj vnútornej 
dispozície.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
 
 
 
 
Odovzdanie 
grafického 
zadania  

 
1.2. PD pre realizáciu 
Rodinného domu M 1:50 
alt. (1:100) 
Pôdorys 1.NP – M 1:50 

 
84 
 

12 
16.-27. 

 
Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
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KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu. 
Odovzdanie výkresu – 9.týždni 
 
Pôdorys 1.PP- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu. 
Odovzdanie výkresu – 11.týždni 
 
Pôdorys 2.NP- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu. 
Odovzdanie výkresu – 14.týždni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
28.-33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
34.-42. 

 

Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Architektúra  
Ročník: tretí 
Ekonomika 
Ročník: tretí, štvrtý 
 
ENV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Navrhnúť 
z typologického 
hľadiska správne 
pôdorys 1.NP, 1.PP, 
2.NP 
Správne zakresľovať 
okenné a dverové 
otvory v pôdoryse. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
legendy miestností  
a materiálov. 
 

 
 
 
 
 
 
Správne uplatnil 
typologické zásady 
navrhovania rodinných 
domov. 
Správne zakreslil 
okenné    a dverové 
otvory v pôdorysoch. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa 
grafického značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal  zásady 
správneho kótovania 
a zakresľovania 
legendy miestností a 
materiálov. 

 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
 
 
 
 
Odovzdanie 
grafického 
zadania  

 
Základové konštrukcie  
RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 

 
6 

43.-48. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 

 
Navrhnúť základové 
konštrukcie t.j. hľbku 
základovej škáry, druh 
zákl. konštr., rozmery 
základov. Správne 

 
Správne navrhol hľbku 
základovej škáry, druh 
zákl. konštr., rozmery 
základov. Správne 
zakreslil pôdorys 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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Pôdorys základov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy základov – zadanie                    
a vysvetlenie 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 16.týždni 
 

Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
ENV 

zakresľovať pôdorys 
základov. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy základov. 

základov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
základov. 
 
 

 
Výkopy RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    
PP, popis tušom 
Pôdorys výkopov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy výkopov – zadanie                 
a vysvetlenie 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 18.týždni 
 
 
 
 
 
 

 
6 

49.-54. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo– 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
ENV 

 
Navrhnúť steny 
výkopových jám a rýh. 
Správne zakresľovať 
pôdorys výkopov. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy výkopov. 
Pochopiť vzájomnú 
podmienenosť návrhu 
výkopov a základov. 

 
Správne navrhol tvar 
a veľkosť výkopových 
jám a rýh. Správne 
zakreslil pôdorys 
výkopov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
výkopov. 
Pochopil podmienenosť 
návrhu výkopov 
a základov. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novodobý hambálkový 
krov s využitým 
podkrovím - M 1:50 
Krov sklonitej strechy, KP, 
ceruzou, popis tušom, alt. PP, 
popis tušom  
Zadanie a vysvetlenie krovu 
Pôdorys strechy, priečny 
a pozdĺžny rez krovu 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 22.týždni 
 
 

 
12 

55.-66. 
 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
ENV 

 
Navrhnúť (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
posúdiť zo statického 
hľadiska správnosť 
návrhu konštrukcie 
krovu.  
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy krovu.  
Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 

 
Navrhol (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
a posúdil z pohľadu 
statiky správnosť 
svojho návrhu. Správne 
zakreslil pôdorys a rezy 
krovu.. Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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Zvislý rez A-Á- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    
PP, popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie rezu 
objektom, voľba vedenia rezu 
schodiskom 
Vypracovanie rezu objektom 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 25.týždni  
 

 
9 

67.-75. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
ENV 

 
Správne zakresľovať 
rez objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhnúť – vypočítať 
schodisko. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania 

 
Správne zakreslil rez 
objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhol - vypočítal 
schodisko. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 
 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 
Technické poh ľady  - M 
1:100, KP, ceruzou, popis 
tušom ,alt. PP, popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
plochej strechy 
Priečny a pozdĺžny rez plochej 
strechy 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 27.týždni  
 

 
6 

76.-81. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Architektúra  
Ročník: tretí 
ENV 

 
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
 

 
Správne zakreslil 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 
Podrobnosti  - M 1:10, 
(1:20)  
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
PP, popis tušom 
Zadanie, výber  a vysvetlenie  
detailov rôzneho typu. 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 28.týždni  
 

 
3 
 

82.-84. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
 
 

 
Zakresliť detaily 
rôznych typov 
stavebných konštrukcií. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Priblížiť  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií.  
 

 
Správne zakreslil 
detaily rôznych typov 
konštrukcií. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia.  
Bližšie určil  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkazy výrobkov - 
klampiarskych, 
stolárskych, 
zámočníckych a podláh   
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
na PC 
Odovzdanie výkresu – 30.týždni  

6 
85.-90. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
 

 
Preukázať schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
druhy, typy výrobkov 
a začleniť ich do 
skupín. 

 
Preukázal schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
typy výrobkov 
a začlenil ich do 
skupín. 

 
Praktické 
hodnotenie 
písomného 
elaborátu 
jednotlivých 
výrobkov 

 
Odovzdanie 
písomného 
elaborátu 
jednotlivých 
výrobkov  
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Technická správa  
-stavebnej časti, súhrnná 
technická správa 
Náležitosti TS   
Zhotovenie elaborátu na PC 
Korekcia správy 
Odovzdanie TS – 31týždni 

3 
91-93. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Ekonomika 3.-4. ročník 
ENV 

 
Popísať postup, 
základné technológie, 
konštrukčné riešenia 
a podstatné údaje 
o jednotlivých 
konštrukciách a stavbe 
ako celku. Popis 
nadväznosti na širšie 
vzťahy a okolia stavby. 

 
Popísal základné 
technológie a postupy 
konštrukčného riešenia 
jednotlivých častí aj 
stavby ako celku.  
Popísal nadväznosti na 
širšie vzťahy a okolie 
stavby. 

 
Písomná 
forma (PC) 
výstup. 

 
Odovzdanie 
TS 

Kompletizácia 
ročníkového projektu – 
odovzdávanie – 33.týždni 

6 
94-99. 

 

Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

 
Zhotoviť grafický 
a písomný elaborát PD 
na stupni „Návrh 
stavby“ a „Realizačný 
projekt“  

 
Zhotovil kompletný 
grafický a písomný 
elaborát na stupni 
„Návrh stavby“ a 
„Realizačný projekt“ 

Hodnotenie 
graf.a pís. 
elaborátu – 
PD „Návrh 
stavby“ a 
„Realizačný 
projekt“ 

Odovzdanie 
RP –PD na 
stupni :„Návrh 
stavby“ a 
„Realizačný 
projekt“ 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:  Konštrukčné cvičenia    
                             

 
4 hod. týždenne,  spolu 120 vyuč. hodín     
 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodin
y 

Medzi predmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Zadanie ro čníkového 
projektu – RODINNÝ 
DOM - čiasto čne 
podpivni čený 
 
1.1. Návrh (koncept) 
stavby M1:200 
Situácia  M 1:500 M (1:200) 
Pôdorys 1. PP, 1.NP, 2.NP 
M 1:200 KP, ceruzou, popis 
tušom, alt. PP popis tušom 
Zvislý rez objektom  M 1:200 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Pohľady  M 1:200 KP, ceruzou, 
popis tušom, alt. PP popis 
tušom 
Odovzdanie v 4. týždni 

4 
 

1.-4. 
 
 

10 
 

5.-8. 
9.-10. 

 
 

11.-12. 
 
 
 

13.-14. 

 
 
ENV 
 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
Ekonomika 
Ročník: tretí, štvrtý 
 
 

 
 
 
 
 
 
Správne zakresľovať 
projektovú 
dokumentáciu na 
stupni „Návrh stavby“  
Poznať význam 
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej 
jednotke. Poznať 
zásady správneho 
navrhovania rodinného 
domu z hľadiska 
objemového tvaru aj 
vnútornej dispozície, 
ako aj zásady kreslenia 
1. stupňa  PD- návrh 
stavby. 

 
 
 
 
 
 
Správne zakreslil 
projektovú 
dokumentáciu na 
stupni „Návrh stavby“. 
Pochopil význam  
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej 
jednotke.  Správne 
navrhol rodinný dom 
z hľadiska objemového 
tvaru aj vnútornej 
dispozície.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
 
 
 
 
Odovzdanie 
grafického 
zadania  

 
1.2. PD pre realizáciu 
Rodinného domu M 1:50 
alt. (1:100) 

 
106 

 
12 

 
Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
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Pôdorys 1.NP – M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu. 
Odovzdanie výkresu – 7.týždni 
 
Pôdorys 1.PP- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu. 
Odovzdanie výkresu v 10.týždni 
 
Pôdorys 2.NP- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu. 
Odovzdanie výkresu – 7.týždni  

15.-26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
27.-38. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
39.-48. 

 

Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Architektúra  
Ročník: tretí 
Ekonomika 
Ročník: tretí, štvrtý 
 
ENV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Navrhnúť 
z typologického 
hľadiska správne 
pôdorys 1.NP, 1.PP, 
2.NP 
Správne zakresľovať 
okenné a dverové 
otvory v pôdoryse. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
legendy miestností  
a materiálov. 
 

 
 
 
 
 
 
Správne uplatnil 
typologické zásady 
navrhovania rodinných 
domov. 
Správne zakreslil 
okenné    a dverové 
otvory v pôdorysoch. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa 
grafického značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal  zásady 
správneho kótovania 
a zakresľovania 
legendy miestností a 
materiálov. 

 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
 
 
 
 
Odovzdanie 
grafického 
zadania  

 
Základové konštrukcie  
RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 

 
10 

49.-58. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 

 
Navrhnúť základové 
konštrukcie tj. hľbku 
základovej škáry, druh 

 
Správne navrhol hľbku 
základovej škáry, druh 
zákl. konštr., rozmery 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 



   

 759

PP popis tušom 
Návrh druhu základov a hĺbky 
základovej škáry. 
Spôsoby kreslenia základov  
podľa STN. 
Pôdorys základov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy základov – zadanie                    
a vysvetlenie 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu –12.týždni 
 

Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-3. 
ENV 

zákl. konštr., rozmery 
základov. Správne 
zakresľovať pôdorys 
základov. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy základov. 

základov. Správne 
zakreslil pôdorys 
základov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
základov. 
 
 

výstupu 

 
Výkopy RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    
PP, popis tušom 
Návrh druhu výkopovej jamy 
a rýh – steny výkopovej jamy 
Pôdorys výkopov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy výkopov – zadanie                 
a vysvetlenie 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 14.týždni 
 
 
 
 
 
 

 
10 

59.-68. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo– 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-3. 
ENV 

 
Navrhnúť steny 
výkopových jám a rýh. 
Správne zakresľovať 
pôdorys výkopov. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy výkopov. 
Pochopiť vzájomnú 
podmienenosť návrhu 
výkopov a základov. 

 
Správne navrhol tvar 
a veľkosť výkopových 
jám a rýh. Správne 
zakreslil pôdorys 
výkopov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
výkopov. 
Pochopil podmienenosť 
návrhu výkopov 
a základov. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novodobý hambálkový 
krov s využitým 
podkrovím - M 1:50 
Krov sklonitej strechy, KP, 
ceruzou, popis tušom, alt. PP, 
popis tušom  
Zadanie a vysvetlenie krovu 
Návrh prvkov konštrukcie krovu 
Pôdorys strechy, priečny 

 
12 

69.-80. 
 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-3. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
ENV 

 
Navrhnúť (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
posúdiť zo statického 
hľadiska správnosť 
návrhu konštrukcie 
krovu.  
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy krovu.  
Poznať význam 

 
Navrhol (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
a posúdil z pohľadu 
statiky správnosť 
svojho návrhu. Správne 
zakreslil pôdorys a rezy 
krovu.. Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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a pozdĺžny rez krovu 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 17.týždni 
 

jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 

správneho kótovania. 

 
Zvislý rez A-Á- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    
PP, popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie rezu 
objektom, voľba vedenia rezu 
schodiskom 
Vypracovanie rezu objektom 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 20.týždni  
 

 
12 

81.-92. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-3. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
ENV 

 
Správne zakresľovať 
rez objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhnúť – vypočítať 
schodisko. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania 

 
Správne zakreslil rez 
objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhol - vypočítal 
schodisko. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 
 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 
Technické poh ľady  - M 
1:100, KP, ceruzou, popis 
tušom ,alt. PP, popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie  
Materiálové a farebné riešenie 
fasády budovy 
Legenda materiálov 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 22.týždni  
 

 
8 

93.-
100. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-3. 
Architektúra -ročník: tretí 
ENV 

 
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
 

 
Správne zakreslil 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 
Podrobnosti  - M 1:10, 
(1:20)  
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
PP, popis tušom 
Zadanie, výber  a vysvetlenie  
detailov rôzneho typu. 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 24.týždni  
 

 
4 
 

101.-
104. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
 
 

 
Zakresliť detaily 
rôznych typov 
stavebných konštrukcií. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Priblížiť  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií.  
 

 
Správne zakreslil 
detaily rôznych typov 
konštrukcií. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia.  
Bližšie určil  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkazy výrobkov - 
klampiarskych, 
stolárskych, 

6 
105. -
110. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 

 
Preukázať schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
druhy, typy výrobkov 

 
Preukázal schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
typy výrobkov 

 
Praktické 
hodnotenie 
písomného 

 
Odovzdanie 
písomného 
elaborátu 
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zámočníckych a podláh   
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
na PC 
Odovzdanie výkresu – 26.týždni  
 

Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
 
 

a začleniť ich do 
skupín. 

a začlenil ich do 
skupín. 

elaborátu 
jednotlivých 
výrobkov 

jednotlivých 
výrobkov  

Technická správa  
-stavebnej časti, súhrnná 
technická správa 
Náležitosti TS   
Zhotovenie elaborátu na PC 
Korekcia správy 
Odovzdanie TS – 28 týždni 

4 
111.-
114. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Ekonomika 3.-4. ročník 
ENV 

 
Popísať postup, 
základné technológie, 
konštrukčné riešenia 
a podstatné údaje 
o jednotlivých 
konštrukciách a stavbe 
ako celku. Popis 
nadväznosti na širšie 
vzťahy a okolia stavby. 

 
Popísal základné 
technológie a postupy 
konštrukčného riešenia 
jednotlivých častí aj 
stavby ako celku.  
Popísal nadväznosti na 
širšie vzťahy a okolie 
stavby. 

 
Písomná 
forma (PC) 
výstup. 

 
Odovzdanie 
TS 

Kompletizácia 
ročníkového projektu – 
odovzdávanie – 30.týždni 

6 
115.-
120. 

 

Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

 
Zhotoviť grafický 
a písomný elaborát PD 
na stupni „Návrh 
stavby“ a „Realizačný 
projekt“  

 
Zhotovil kompletný 
grafický a písomný 
elaborát na stupni 
„Návrh stavby“ a 
„Realizačný projekt“ 

Hodnotenie 
graf.apís.elab
orátu – PD 
„Návrh stavby“ 
a „Realizačný 
projekt“ 

Odovzdanie 
RP –PD na 
stupni :„Návrh 
stavby“ a 
„Realizačný 
projekt“ 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
 

Rozpis učiva predmetu:  Konštrukčné cvičenia- 
voliteľné    
                         

 
2 hod. týždenne,  spolu 60 vyuč. hodín     
  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Rodinný dom 
čiasto čne podpivni čený-
vysvetlenie  náležitosti 
ročníkového projektu zadaného 
na hodine KOC 
 
1.1. Návrh (koncept) 
stavby M1:200 
Situácia  M 1:500 M (1:200) 
Pôdorys 1. PP, 1.NP, 2.NP 
M 1:200 KP, ceruzou, popis 
tušom, alt. PP popis tušom-
konzultácie, korekcia výkresu, 
práca na výkrese. 
Zvislý rez objektom  M 1:200 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom- konzultácie, 
korekcia výkresu, práca na 
výkrese. 
Pohľady  M 1:200 KP, ceruzou, 
popis tušom, alt. PP popis 
tušom – konzultácie, korekcia 
výkresu, práca na výkrese. 
 

2 
1.-2. 

 
 
 
 

8 
3.-10. 

 
 
 
ENV 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
Ekonomika 
Ročník: tretí, štvrtý 
 
 

 
 
 
 
 
 
Správne zakresľovať 
projektovú 
dokumentáciu na 
stupni „Návrh stavby“  
Poznať význam 
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej 
bytovej jednotke. 
Poznať zásady 
správneho navrhovania 
rodinného domu 
z hľadiska objemového 
tvaru aj vnútornej 
dispozície, ako aj 
zásady kreslenia 1. 
stupňa  PD- návrh 
stavby. 

 
 
 
 
 
 
Správne zakreslil 
projektovú 
dokumentáciu na 
stupni „Návrh stavby“. 
Pochopil význam  
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej 
bytovej jednotke.  
Správne navrhol 
rodinný dom z hľadiska 
objemového tvaru aj 
vnútornej dispozície.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
 
 
 
 
Odovzdanie 
grafického 
zadania  
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1.2. PD pre realizáciu 
Rodinného domu M 1:50 
alt. (1:100) 
Pôdorys 1.NP – M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Korekcia výkresu, konzultácie, 
práca na výkrese. 
 
Pôdorys 1.PP- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Korekcia výkresu, konzultácie, 
práca na výkrese. 
 
Pôdorys 2.NP- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Korekcia výkresu, konzultácie, 
práca na výkrese. 

 
50 
 
 

8 
11.- 18. 

 
 
 

4 
19.-22. 

 
 
 
 

6 
23.-28. 

 

 
Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Architektúra  
Ročník: tretí 
Ekonomika 
Ročník: tretí, štvrtý 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhnúť 
z typologického 
hľadiska správne 
pôdorys 1.NP, 1.PP, 
2.NP 
Správne zakresľovať 
okenné a dverové 
otvory v pôdoryse. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
legendy miestností  
a materiálov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správne uplatnil 
typologické zásady 
navrhovania rodinných 
domov. 
Správne zakreslil 
okenné    a dverové 
otvory v pôdorysoch. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa 
grafického značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal  zásady 
správneho kótovania 
a zakresľovania 
legendy miestností a 
materiálov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odovzdanie 
grafického 
zadania  

 
Základové konštrukcie  
RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Pôdorys základov- konzultácie, 
korekcia výkresu. 
Rezy základov – konzultácie, 
korekcia výkresu. 
 

 
4 

29.-32. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
ENV 

 
Navrhnúť základové 
konštrukcie tj. hľbku 
základovej škáry, druh 
zákl. konštr., rozmery 
základov. Správne 
zakresľovať pôdorys 
základov. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam 

 
Správne navrhol hľbku 
základovej škáry, druh 
zákl. konštr., rozmery 
základov. Správne 
zakreslil pôdorys 
základov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy základov. 

čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
základov. 
 
 

 
Výkopy RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    
PP, popis tušom 
Pôdorys výkopov – konzultácie, 
korekcia výkresu. 
Rezy výkopov – konzultácie, 
korekcia výkresu. 
 
 
 
 
 

 
4 

33.-36. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo– 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
ENV 

 
Navrhnúť steny 
výkopových jám a rýh. 
Správne zakresľovať 
pôdorys výkopov. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy výkopov. 
Pochopiť vzájomnú 
podmienenosť návrhu 
výkopov a základov. 

 
Správne navrhol tvar 
a veľkosť výkopových 
jám a rýh. Správne 
zakreslil pôdorys 
výkopov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
výkopov. 
Pochopil podmienenosť 
návrhu výkopov 
a základov. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novodobý hambálkový 
krov s využitým 
podkrovím - M 1:50 
Krov sklonitej strechy, KP, 
ceruzou, popis tušom, alt. PP, 
popis tušom  
Pôdorys strechy, priečny 
a pozdĺžny rez krovu 
Konzultácie, korekcia výkresu, 
práca na výkrese. 
 

 
8 

37.-44. 
 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
 

 
Navrhnúť (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
posúdiť zo statického 
hľadiska správnosť 
návrhu konštrukcie 
krovu.  
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy krovu.  
Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 

 
Navrhol (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
a posúdil z pohľadu 
statiky správnosť 
svojho návrhu. Správne 
zakreslil pôdorys a rezy 
krovu.. Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 
Zvislý rez A-Á- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    
PP, popis tušom 
 Konzultácie, korekcia výkresu, 

 
4 

45.-48. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 

 
Správne zakresľovať 
rez objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhnúť – vypočítať 
schodisko. Rozlíšiť 

 
Správne zakreslil rez 
objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhol - vypočítal 
schodisko. Rozlíšil 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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práca na výkrese. 
 
 

Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
ENV 

stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania 

stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 
 

 
Technické poh ľady  - M 
1:100, KP, ceruzou, popis 
tušom ,alt. PP, popis tušom 
Konzultácie, korekcia výkresu, 
práca na výkrese. 
 
  
 

 
2 

49.-50. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Architektúra  
Ročník: tretí 

 
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
 

 
Správne zakreslil 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 
Podrobnosti  - M 1:10, 
(1:20)  
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
PP, popis tušom 
Konzultácie, korekcia výkresu, 
práca na výkrese. 
 
 

 
2 
 

51.-52. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
 
 

 
Zakresliť detaily 
rôznych typov 
stavebných konštrukcií. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Priblížiť  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií.  
 

 
Správne zakreslil 
detaily rôznych typov 
konštrukcií. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia.  
Bližšie určil  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkazy výrobkov - 
klampiarskych, 
stolárskych, 
zámočníckych a podláh   
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
na PC 
Konzultácie, korekcia výkazov. 
 

2 
53.-54. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
 
 

 
Preukázať schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
druhy, typy výrobkov 
a začleniť ich do 
skupín. 

 
Preukázal schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
typy výrobkov 
a začlenil ich do 
skupín. 

 
Praktické 
hodnotenie 
písomného 
elaborátu 
jednotlivých 
výrobkov 

 
Odovzdanie 
písomného 
elaborátu 
jednotlivých 
výrobkov  

Technická správa  
-stavebnej časti, súhrnná 
technická správa 
Konzultácie, korekcia správy 
 

2 
55.-56. 

ENV 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Ekonomika 3.-4. ročník 

 
Popísať postup, 
základné technológie, 
konštrukčné riešenia 
a podstatné údaje 
o jednotlivých 

 
Popísal základné 
technológie a postupy 
konštrukčného riešenia 
jednotlivých častí aj 
stavby ako celku.  

 
Písomná 
forma (PC) 
výstup. 

 
Odovzdanie 
TS 
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konštrukciách a stavbe 
ako celku. Popis 
nadväznosti na širšie 
vzťahy a okolia stavby. 

Popísal nadväznosti na 
širšie vzťahy a okolie 
stavby. 

Kompletizácia 
ročníkového projektu – 
Konzultácie, korekcia RP. 

4 
57.-60. 

 

Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

 
Zhotoviť grafický 
a písomný elaborát PD 
na stupni „Návrh 
stavby“ a „Realizačný 
projekt“  

 
Zhotovil kompletný 
grafický a písomný 
elaborát na stupni 
„Návrh stavby“ a 
„Realizačný projekt“ 

Hodnotenie 
graf.apís.elab
orátu – PD 
„Návrh stavby“ 
a „Realizačný 
projekt“ 

Odovzdanie 
RP –PD na 
stupni :„Návrh 
stavby“ a 
„Realizačný 
projekt“ 
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Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Pozemné staviteľstvo a Stavebný manažment“ ŠVP 36  
Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z výkonových štandardov študijného 
odboru staviteľstvo.  Jeho výučba je orientovaná do prvého až štvrtého ročníka štúdia.  
 
Odborný predmet staviteľstvo v oblasti 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje žiakom odborné 
vedomosti a zručnosti potrebné pri riešení a vyhotovovaní konštrukcií, a to: zvislé nosné konštrukcie vrátane 
otvorov, komínov, ventilačných prieduchov a priečok,  stropné konštrukcie a stužujúce prvky, podlahy, geológia 
a mechanika zemín, zemné práce a zakladanie, schodiská a rampy, previsnuté konštrukcie, zastrešenie budov, 
izolácie.  
 
Predmet konštrukčné cvičenia nadväzuje na teóriu staviteľstva, kde žiaci prakticky aplikujú získané vedomosti 
tvorbou výpočtou a výkresovej dokumentácie. Zadanie úloh je individuálne, diferencované schopnostiam 
a vedomostiam žiaka.  

Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného vertikálneho a horizontálneho rozširovania. 
Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, 
a preto sa s nimi vyučujúci zaoberať v príslušných súvislostiach. 

Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím 
na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa 
schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  praktické zručnosti v oblasti kreslenia projektovej dokumentácie, zameranej 
hlavne na architektonicko-stavebné riešenie.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetmi - matematika, fyzika, 
ekológia  a odbornými vyučovacími predmetmi – stavebné materiály, stavebné konštrukcie, odborné kreslenie 
a deskriptívna geometria.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 
žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 
povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 
aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného 
rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s odbornou 
tematikou z oblasti stavebníctva, odborné exkurzie, výstavy, účasť žiakov na firemných dňoch spojených 
s odbornými prednáškami. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu konštrukčné cvičenia 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať 
kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou 
súčasťou praktického cvičenia a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie 
poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, 

Názov predmetu Konštruk čné cvi čenia 
Časový rozsah výu čby  3.roč.:3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích 

hodín,1 hodina voliteľná, spolu 33 vyučovacích 
hodín 
4.roč.:2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích 
hodín, 2 hodiny voliteľné, spolu 60 vyučovacích 
hodín 

Ročník  tretí, štvrtý 
Skupina študijných odborov  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
Kód a  názov zamerania  10 – manažment 
Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 
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úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu konštrukčné cvičenia patria aj ukážky 
vybraných druhov stavebných prvkov a konštrukcií, najnovších technológií a materiálov v stavebníctve. Mnohé 
technologické postupy realizácie stavieb a konštrukčných prvkov sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, 
preto využitie počítačov a internetu tiež predstavuje možnosti simulácie experimentov.  

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

 

 Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu staviteľstvo v odbore 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia  je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o hlavných úlohách stavebníctva , oboznámiť sa s funkciou 
a druhmi stavebných konštrukcií a s  ich názvoslovím, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 
a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote. Žiaci získajú 
poznatky o vybraných stavebných prvkoch, konštrukciách , pojmoch a ich využití  v stavebnej praxi, ďalej získajú 
zručnosti v kreslení a tvorbe projektovej dokumentácie.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 
Názov temati ckého celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

3.ročník   

Návrh stavby Rodinného domu 
čiastočne podpivničeného  

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 



   

 769 

Situácia M1:500 alt.1:200 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 1.NP, 1.PP, 2.NP, Zvislý 
rez, Pohľady M 1:200 (alt.1:100) 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

PD pre realizáciu – Rodinný dom, 
čiastočne podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 1.PP M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 2.NP M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Základové konštrukcie M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Výkopy M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Novodobý hambálkový krov M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Zvislý rez objektom M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pohľady M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Podrobnosti  M1:10 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
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 Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Výkazy výrobkov Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Technická správa Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 

Kompletizácia ročníkového 
projektu 

Reproduktívna 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

3.ročník - volite ľný   

Návrh stavby Rodinného domu 
čiastočne podpivničeného  

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Situácia M1:500 alt.1:200 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 1.NP, 1.PP, 2.NP, Zvislý 
rez, Pohľady M 1:200 (alt.1:100) 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

PD pre realizáciu – Rodinný dom, 
čiastočne podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 1.PP M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 2.NP M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Základové konštrukcie M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Výkopy M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
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 Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Novodobý hambálkový krov M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Zvislý rez objektom M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pohľady M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Podrobnosti  M1:10 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Výkazy výrobkov Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Technická správa Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 

Kompletizácia ročníkového 
projektu 

Reproduktívna 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

 
Učebné zdroje 
 
 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktic ká 
technika 

Mater iálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

3.ročník      
Návrh stavby 
Rodinného domu 
čiastočne 
podpivničeného  

Stavebný zákon 
 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
 
J. Novotný, J. 
Michálek:Pozemní 
stavitelství v kresbách pro 1. 
– 4. ročník SPŠ stavebných 

PC 
 
Dataprojektor 
 
Laserové 
ukazovátko 
 
Tabuľa 
 
Interaktívna 
tabuľa  
+ interaktívne 
pero 

 
STN 
 
Projektová 
dokumentácia 
 
Modely  
 
Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 
Vzorové 
ročníkové 

 
Internet 
 
CD 
 
USB 

Situácia M1:500 
alt.1:200 
Pôdorys 1.NP, 1.PP, 
2.NP, Zvislý rez, 
Pohľady M 1:200 
(alt.1:100) 
PD pre realizáciu – 
Rodinný dom, 
čiastočne 
podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 
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Pôdorys 1.PP M1:50  
H. Nestle a kol.: Moderní 
stavitelství pro školu i praxi 
 
B. Budkeová, V. Klímek: 
Poradca stavebníka pri 
výstavbe RD 
 

projekty 
Pôdorys 2.NP M1:50 
Základové 
konštrukcie M1:50 
Výkopy M1:50 
Novodobý 
hambálkový krov 
M1:50 
Zvislý rez objektom 
M1:50 
Pohľady M1:50 
Podrobnosti  M1:10 
Výkazy výrobkov 
Technická správa 
Kompletizácia 
ročníkového projektu 
3.ročník - voliteľný     
Návrh stavby 
Rodinného domu 
čiastočne 
podpivničeného  

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Situácia M1:500 
alt.1:200 

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Pôdorys 1.NP, 1.PP, 
2.NP, Zvislý rez, 
Pohľady M 1:200 
(alt.1:100) 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

PD pre realizáciu – 
Rodinný dom, 
čiastočne 
podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 
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výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Pôdorys 1.PP M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Pôdorys 2.NP M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Základové 
konštrukcie M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Výkopy M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 
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Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Novodobý 
hambálkový krov 
M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Zvislý rez objektom 
M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Pohľady M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
 
 
CD 

Podrobnosti  M1:10 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 
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Výkazy výrobkov Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Technická správa Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Kompletizácia 
ročníkového projektu 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

4.ročník   

Návrh stavby Rodinného domu  
nepodpivničeného  

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Situácia M1:500 alt.1:200 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 
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Pôdorys 1.NP, 2.NP, Zvislý rez, 
Pohľady M 1:200 (alt.1:100) 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

PD pre realizáciu – Rodinný dom, 
čiastočne podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

   

Pôdorys 2.NP M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Základové konštrukcie M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Výkopy M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Novodobý hambálkový krov M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Zvislý rez objektom M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pohľady M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Podrobnosti  M1:10 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Výkazy výrobkov Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Technická správa Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
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 Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 

Kompletizácia ročníkového 
projektu 

Reproduktívna 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

4.ročník - volite ľný   

Návrh stavby Rodinného domu  
nepodpivničeného  

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Situácia M1:500 alt.1:200 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 1.NP, 2.NP, Zvislý rez, 
Pohľady M 1:200 (alt.1:100) 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

PD pre realizáciu – Rodinný dom, 
čiastočne podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 

Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pôdorys 2.NP M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Základové konštrukcie M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Výkopy M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Novodobý hambálkový krov M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Zvislý rez objektom M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Pohľady M1:50 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
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úloh 
Problémový výklad 
 

Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Podrobnosti  M1:10 Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Výkazy výrobkov Informačno-receptívna -  výklad 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémový výklad 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 
Práca s modelmi a katalógovými 
listami 

Technická správa Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odbornou literatúrou 

Kompletizácia ročníkového 
projektu 

Reproduktívna 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

 
Učebné zdroje 
 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Mater iálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

4.ročník      
Návrh stavby 
Rodinného domu 
čiastočne 
podpivničeného  

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Situácia M1:500 
alt.1:200 

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Pôdorys 1.NP, 2.NP, 
Zvislý rez, Pohľady M 
1:200 (alt.1:100) 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 

Internet 
CD 
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Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

 

PD pre realizáciu – 
Rodinný dom, 
čiastočne 
podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Pôdorys 2.NP M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Základové 
konštrukcie M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Výkopy M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 
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Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Novodobý 
hambálkový krov 
M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Zvislý rez objektom 
M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Pohľady M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
 
 
CD 

Podrobnosti  M1:10 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 
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Výkazy výrobkov Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Technická správa Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Kompletizácia 
ročníkového projektu 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

3.ročník - voliteľný     
Návrh stavby 
Rodinného domu 
čiastočne 
podpivničeného  

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Situácia M1:500 
alt.1:200 

Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 

Internet 
CD 
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V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

 

Pôdorys 1.NP, 1.PP, 
2.NP, Zvislý rez, 
Pohľady M 1:200 
(alt.1:100) 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

PD pre realizáciu – 
Rodinný dom, 
čiastočne 
podpivničený  
Pôdorys 1.NP M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa  
 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Pôdorys 1.PP M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Pôdorys 2.NP M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 
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v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Základové 
konštrukcie M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Výkopy M1:50 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Novodobý 
hambálkový krov 
M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Zvislý rez objektom 
M1:50 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Pohľady M1:50 Hájek V.:Pozemné Dataprojektor Projektová Internet 
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staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

 
 
CD 

Podrobnosti  M1:10 Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Výkazy výrobkov Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Technická správa Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 
Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 
 

Internet 
CD 

Kompletizácia 
ročníkového projektu 

Hájek V.:Pozemné 
staviteľstvo I 
Stavebný zákon 
Mikuláš M.,Oláh 
J.,Mikulášová D.: Kreslenie 
stavebných konštrukcií 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
Interaktívna 
tabuľa 

Projektová 
dokumentácia 
Modely Firemné 
prospekty 
a katalógové 
listy 

Internet 
CD 
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Doseděl A.: Čítanka 
výkresov v stavebníctve 
V.Hájek a kol: Pozemné 
staviteľstvo III 
Jan Novotný a kol.: 
Pozemní stavitelství 
v kresbách 
Neufert: Dobrý projekt, 
správna stavba 

 

 
 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre 
jednotlivcov, skupinu,  písomné práce).  Hodnotí sa dosiahnutie požadovanej grafickej úrovne aj rozsahu a obsahu 
výkresovej časti. Vzdelávacia úroveň výstupov v jednotlivých tematických celkoch  t.j. jednotlivé výkresy aj 
ročníkový projekt ako celok musí spľňať obsahové štandardy. V závere klasifikačného obdobia musí ročníkový 
projekt obsahovať predpísaný počet výkresov aj písomných elaborátov. Úspešné ukončenie klasifikačného obdobia 
je podmienené odovzdaním všetkých predpísaných grafických prác na vyhovujúcej úrovni spracovania. Časť prác 
sa spracováva použitím PC. Hodnotiacu škálu určuje učiteľ. Ročníkové projekty sa  uchovávajú sa po dobu štúdia 
žiaka.  
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ROČNÍK: TRETÍ 
ZAMERANIE: STAVEBNÝ MANAŽMENT 
 

Rozpis učiva predmetu:  Konštrukčné cvičenia    
                             

 
3 hod. týždenne,  spolu 99 vyuč. hodín     
  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Zadanie ro čníkového 
projektu – RODINNÝ 
DOM - čiasto čne 
podpivni čený 
 
1.1. Návrh (koncept) 
stavby M1:200 
Situácia  M 1:500 M (1:200) 
Pôdorys 1. PP, 1.NP, 2.NP 
M 1:200 KP, ceruzou, popis 
tušom, alt. PP popis tušom 
Zvislý rez objektom  M 1:200 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Pohľady  M 1:200 KP, ceruzou, 
popis tušom, alt. PP popis 
tušom 

3 
 

1.-3. 
 
 

12 
 

4.-6. 
7.-9. 

 
 

10.-12. 
 
 
 

13.-15. 

 
 
ENV 
 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia - ročník: 1.- 4. 
Odborné kreslenie: roč. 1  
Stavebné materiály: 1. 
roč. 
Deskriptívna geometria: 
ročník 1 a 2 
Architektúra: ročník: 3 
Ekonomika: roč.: 3, 4 
 
 

 
 
 
 
Správne zakresľovať 
projektovú dokument. 
na stupni: Návrh stavby  
Poznať význam 
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej  
jednotke. Poznať 
zásady správneho 
navrhovania RD 
z hľadiska objemového 
tvaru aj vnútornej 
dispozície, ako aj 
zásady kreslenia 1. 
stupňa  PD- návrh 
stavby. 

 
 
 
 
 
 
Správne zakreslil 
projektovú 
dokumentáciu na 
stupni „Návrh stavby“. 
Pochopil význam  
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej 
jednotke.  Správne 
navrhol rodinný dom 
z hľadiska objemového 
tvaru aj vnútornej 
dispozície.  
 

 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
 
 
 
 
Odovzdanie 
grafického 
zadania (v 5. 
týždni) 

 
1.2. PD pre realizáciu 
Rodinného domu M 1:50 
alt. (1:100) 
Pôdorys 1.NP – M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 

 
84 
 

12 
16.-27. 

 
 
 
 

 
ENV 
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Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu. 
 
Pôdorys 1.PP- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu. 
 
Pôdorys 2.NP- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu. 

 
 
 
 
 
 

6 
28.-33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
34.-42. 

 

Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia - ročník: 1.- 4. 
Odborné kreslenie: roč. 1  
Stavebné materiály: 1. 
roč. 
Deskriptívna geometria: 
ročník 1 a 2 
Architektúra: ročník: 3 
Ekonomika: roč.: 3, 4 
 
 

Navrhnúť 
z typologického 
hľadiska správne 
pôdorys 1.NP, 1.PP, 
2.NP 
Správne zakresľovať 
okenné a dverové 
otvory v pôdoryse. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
legendy miestností  
a materiálov. 
 

Správne uplatnil 
typologické zásady 
navrhovania rodinných 
domov. 
Správne zakreslil 
okenné    a dverové 
otvory v pôdorysoch. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa 
grafického značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal  zásady 
správneho kótovania 
a zakresľovania 
legendy miestností a 
materiálov. 

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Odovzdanie 
grafického 
zadania  
 
Odovzdanie:  
 
1.NP v 9. 
týždni 
 
1.PP v 11. 
týždni 
 
2.NP v 14. 
týždni 
 
 

 
Základové konštrukcie  
RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Pôdorys základov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy základov – zadanie                    
a vysvetlenie 
Korekcia výkresu 
 

 
6 

43.-48. 

 
ENV 
Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia - ročník: 1.- 4. 
Odborné kreslenie: roč. 1  
Stavebné materiály: 1. 
roč. 
Deskriptívna geometria: 
ročník 1 a 2 
Architektúra: ročník: 3 
Ekonomika: roč.: 3, 4 
 

Navrhnúť základové 
konštrukcie tj. hľbku 
základovej škáry, druh 
zákl. konštr., rozmery 
základov. Správne – 
podľa STN zakresľovať 
pôdorys a rezy 
základov. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 

Správne navrhol hľbku 
základovej škáry, druh 
zákl. konštr., rozmery 
základov. Správne 
zakreslil pôdorys 
základov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne podľa STN 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
(v 16. týždni) 
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 správneho kótovania. zakreslil rezy základov. 

 
Výkopy RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    
PP, popis tušom 
Pôdorys výkopov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy výkopov – zadanie                 
a vysvetlenie 
Korekcia výkresu 
 
 
 
 
 
 

 
6 

49.-54. 

 
ENV 
 
Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia - ročník: 1.- 4. 
Odborné kreslenie: roč. 1  
Stavebné materiály: 1. 
roč. 
Deskriptívna geometria: 
ročník 1 a 2 
Architektúra: ročník: 3 
Ekonomika: roč.: 3, 4 
 
 

Navrhnúť steny 
výkopových jám a rýh. 
Správne zakresľovať 
pôdorys výkopov. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy výkopov. 
Pochopiť vzájomnú 
podmienenosť návrhu 
výkopov a základov. 

Správne navrhol tvar 
a veľkosť výkopových 
jám a rýh. Správne 
zakreslil pôdorys 
výkopov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne – podľa STN 
zakreslil rezy výkopov. 
Pochopil podmienenosť 
návrhu výkopov 
a základov. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
(v 18. týždni) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novodobý hambálkový 
krov s využitým 
podkrovím - M 1:50 
Krov sklonitej strechy, KP, 
ceruzou, popis tušom, alt. PP, 
popis tušom  
Zadanie a vysvetlenie krovu 
Pôdorys strechy, priečny 
a pozdĺžny rez krovu 
Korekcia výkresu 

 
12 

55.-66. 
 

 
Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia - ročník: 1.- 4. 
Odborné kreslenie: roč. 1  
Stavebné materiály: 1. 
roč. 
Deskriptívna geometria: 
ročník 1 a 2 
Architektúra: ročník: 3 
Ekonomika: roč.: 3, 4 
ENV 
 

Navrhnúť (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
posúdiť zo statického 
hľadiska správnosť 
návrhu konštrukcie 
krovu.  
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy krovu.  
Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 

 
Navrhol (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
a posúdil z pohľadu 
statiky správnosť 
svojho návrhu. Správne 
zakreslil pôdorys a rezy 
krovu.. Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
(v 22. týždni) 

 
Zvislý rez A-Á- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    
PP, popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie rezu 
objektom, voľba vedenia rezu 
schodiskom 
Vypracovanie rezu objektom 
Korekcia výkresu 
 

 
9 

67.-75. 

Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia - ročník: 1.- 4. 
Odborné kreslenie: roč. 1  
Stavebné materiály: 1. 
roč. 
Deskriptívna geometria: 
ročník 1 a 2 
Architektúra: ročník: 3 
Ekonomika: roč.: 3, 4 

Správne zakresľovať 
rez objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhnúť – vypočítať 
schodisko. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania 

Správne zakreslil rez 
objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhol - vypočítal 
schodisko. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
(v 25. týždni) 
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Technické poh ľady  - M 
1:100, KP, ceruzou, popis 
tušom ,alt. PP, popis tušom 
Riešenie materiálové a farebné  
fasády budovy 
Legenda materiálov 
Korekcia výkresu 

 
6 

76.-81. 

Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia - ročník: 1.- 4. 
Odborné kreslenie: roč. 1  
Stavebné mat: 1. roč. 
Deskriptívna geometria: 
ročník 1 a 2 
Architektúra: ročník: 3 
Ekonomika: roč.: 3, 4 

 
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 

 
Správne zakreslil 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
(v 27. týždni) 

 
Podrobnosti  - M 1:10, 
(1:20)  
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
PP, popis tušom 
Zadanie, výber  a vysvetlenie  
detailov rôzneho typu. 
Korekcia výkresu 
 

 
3 
 

82.-84. 

 
Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia - ročník: 1.- 4. 
Odborné kreslenie: roč. 1  
Stavebné materiály: 1. 
roč. 
Deskriptívna geometria: 
ročník 1 a 2 
Architektúra: ročník: 3 
Ekonomika: roč.: 3, 4 

 
Zakresliť detaily 
rôznych typov 
stavebných konštrukcií. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Priblížiť  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií.  
 

 
Správne zakreslil 
detaily rôznych typov 
konštrukcií. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia.  
Bližšie určil  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
(v 28. týždni) 

Výkazy výrobkov - 
klampiarskych, 
stolárskych, 
zámočníckych a podláh   
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
na PC 

6 
85.-90. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 

 
Preukázať schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
druhy, typy výrobkov 
a začleniť ich do 
skupín. 

 
Preukázal schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
typy výrobkov 
a začlenil ich do 
skupín. 

 
Praktické 
hodnotenie 
písomného 
elaborátu 
jednotlivých 
výrobkov 

 
Odovzdanie 
písomného 
elaborátu 
jednotlivých 
výrobkov 
(v 30. týždni)  

Technická správa  
-stavebnej časti, súhrnná 
technická správa 
Náležitosti TS   
Zhotovenie elaborátu na PC 
Korekcia správy 
 

3 
91-93. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Ekonomika 3.-4. ročník 
ENV 

Popísať postup, 
základné technológie, 
konštrukčné riešenia 
a podstatné údaje 
o jednotlivých 
konštrukciách a stavbe 
ako celku. Popis 
nadväznosti na širšie 
vzťahy a okolia stavby. 

Popísal základné 
technológie a postupy 
konštrukčného riešenia 
jednotlivých častí aj 
stavby ako celku.  
Popísal nadväznosti na 
širšie vzťahy a okolie 
stavby. 

 
Písomná 
forma (PC) 
výstup. 

 
Odovzdanie 
TS 
(v 31. týždni) 

Kompletizácia 
ročníkového projektu – 
 

6 
94-99. 

 

  
Zhotoviť grafický 
a písomný elaborát PD 
na stupni „Návrh 
stavby“ a „Realizačný 
projekt“  

 
Zhotovil kompletný 
grafický a písomný 
elaborát na stupni 
„Návrh stavby“ a 
„Realizačný projekt“ 

Hodnotenie 
graf.apís.elab
orátu – PD 
„Návrh stavby“ 
a „Realizačný 
projekt“ 

Odovzdanie 
RP –PD na 
stupni :„Návrh 
stavby“ a 
„Realizačný 
projekt“  
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(v 33. týždni) 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu,  písomné práce).  
Hodnotí sa dosiahnutie požadovanej grafickej úrovne aj rozsahu a obsahu výkresovej časti. Vzdelávacia úroveň výstupov v jednotlivých tematických celkoch  
t.j. jednotlivé výkresy aj ročníkový projekt ako celok musí spľňať obsahové štandardy. V závere klasifikačného obdobia musí ročníkový projekt obsahovať 
predpísaný počet výkresov aj písomných elaborátov. Úspešné ukončenie klasifikačného obdobia je podmienené odovzdaním všetkých predpísaných 
grafických prác na vyhovujúcej úrovni spracovania. Časť prác sa spracováva použitím PC. Hodnotiacu škálu určuje učiteľ. Ročníkové projekty sa  uchovávajú 
sa po dobu štúdia žiaka 
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ROČNÍK: TRETÍ 
ZAMERANIE: STAVEBNÝ MANAŽMENT 
 

Rozpis učiva predmetu:  Konštrukčné cvičenia- 
voliteľné    
                             

 
1 hod. týždenne,  spolu 33 vyuč. hodín     
  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Rodinný dom 
čiasto čne podpivni čený-
vysvetlenie  náležitosti 
ročníkového projektu zadaného 
na hodine KOC 
 
1.1. Návrh (koncept) 
stavby M1:200 
Situácia  M 1:500 M (1:200) 
Pôdorys 1. PP, 1.NP, 2.NP 
M 1:200 KP, ceruzou, popis 
tušom, alt. PP popis tušom-
konzultácie, korekcia výkresu, 
práca na výkrese. 
Zvislý rez objektom  M 1:200 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom- konzultácie, 
korekcia výkresu, práca na 
výkrese. 
Pohľady  M 1:200 KP, ceruzou, 
popis tušom, alt. PP popis 
tušom – konzultácie, korekcia 
výkresu, práca na výkrese. 
 

1. 
 
 
 
 
 

4 
2.-5. 

 
 
ENV 
 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
Ekonomika 
Ročník: tretí, štvrtý 
 
 

 
 
 
 
 
 
Správne zakresľovať 
projektovú 
dokumentáciu na 
stupni „Návrh stavby“  
Poznať význam 
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej 
bytovej jednotke. 
Poznať zásady 
správneho navrhovania 
rodinného domu 
z hľadiska objemového 
tvaru aj vnútornej 
dispozície, ako aj 
zásady kreslenia 1. 
stupňa  PD- návrh 
stavby. 

 
 
 
 
 
 
Správne zakreslil 
projektovú 
dokumentáciu na 
stupni „Návrh stavby“. 
Pochopil význam  
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej 
bytovej jednotke.  
Správne navrhol 
rodinný dom z hľadiska 
objemového tvaru aj 
vnútornej dispozície.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
 
 
 
 
Odovzdanie 
grafického 
zadania  
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1.2. PD pre realizáciu 
Rodinného domu M 1:50 
alt. (1:100) 
Pôdorys 1.NP – M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Korekcia výkresu, konzultácie, 
práca na výkrese. 
 
Pôdorys 1.PP- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Korekcia výkresu, konzultácie, 
práca na výkrese. 
 
Pôdorys 2.NP- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Korekcia výkresu, konzultácie, 
práca na výkrese. 
 

 
23 
 
 

4 
6.- 9. 

 
 
 

2 
10.-11. 

 
 
 
 

3 
12.-14. 

 

 
Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Architektúra  
Ročník: tretí 
Ekonomika 
Ročník: tretí, štvrtý 
 
ENV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhnúť 
z typologického 
hľadiska správne 
pôdorys 1.NP, 1.PP, 
2.NP 
Správne zakresľovať 
okenné a dverové 
otvory v pôdoryse. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
legendy miestností  
a materiálov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správne uplatnil 
typologické zásady 
navrhovania rodinných 
domov. 
Správne zakreslil 
okenné    a dverové 
otvory v pôdorysoch. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa 
grafického značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal  zásady 
správneho kótovania 
a zakresľovania 
legendy miestností a 
materiálov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odovzdanie 
grafického 
zadania  

 
Základové konštrukcie  
RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Pôdorys základov- konzultácie, 
korekcia výkresu. 
Rezy základov – konzultácie, 
korekcia výkresu. 
 

 
2 

15.-16. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
ENV 

 
Navrhnúť základové 
konštrukcie tj. hľbku 
základovej škáry, druh 
zákl. konštr., rozmery 
základov. Správne 
zakresľovať pôdorys 
základov. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam 

 
Správne navrhol hľbku 
základovej škáry, druh 
zákl. konštr., rozmery 
základov. Správne 
zakreslil pôdorys 
základov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy základov. 

čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
základov. 
 
 

 
Výkopy RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    
PP, popis tušom 
Pôdorys výkopov – konzultácie, 
korekcia výkresu. 
Rezy výkopov – konzultácie, 
korekcia výkresu. 
 
 
 
 
 

 
2 

17.-18. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo– 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
ENV 

 
Navrhnúť steny 
výkopových jám a rýh. 
Správne zakresľovať 
pôdorys výkopov. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy výkopov. 
Pochopiť vzájomnú 
podmienenosť návrhu 
výkopov a základov. 

 
Správne navrhol tvar 
a veľkosť výkopových 
jám a rýh. Správne 
zakreslil pôdorys 
výkopov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
výkopov. 
Pochopil podmienenosť 
návrhu výkopov 
a základov. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novodobý hambálkový 
krov s využitým 
podkrovím - M 1:50 
Krov sklonitej strechy, KP, 
ceruzou, popis tušom, alt. PP, 
popis tušom  
Pôdorys strechy, priečny 
a pozdĺžny rez krovu 
Konzultácie, korekcia výkresu, 
práca na výkrese. 
 

 
4 

19.-22. 
 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
ENV 

 
Navrhnúť (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
posúdiť zo statického 
hľadiska správnosť 
návrhu konštrukcie 
krovu.  
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy krovu.  
Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 

 
Navrhol (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
a posúdil z pohľadu 
statiky správnosť 
svojho návrhu. Správne 
zakreslil pôdorys a rezy 
krovu.. Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 
Zvislý rez A-Á- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    
PP, popis tušom 
 Konzultácie, korekcia výkresu, 

 
3 

23.-25. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 

 
Správne zakresľovať 
rez objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhnúť – vypočítať 
schodisko. Rozlíšiť 

 
Správne zakreslil rez 
objektom vrátane 
schodiska. Správne 
navrhol - vypočítal 
schodisko. Rozlíšil 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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práca na výkrese. 
 
 

Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
ENV 

stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania 

stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 
 

 
Technické poh ľady  - M 
1:100, KP, ceruzou, popis 
tušom ,alt. PP, popis tušom 
Konzultácie, korekcia výkresu, 
práca na výkrese. 
 
  
 

 
2 

26.-27. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Architektúra  
Ročník: tretí 

 
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
 

 
Správne zakreslil 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 
Podrobnosti  - M 1:10, 
(1:20)  
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
PP, popis tušom 
Konzultácie, korekcia výkresu, 
práca na výkrese. 
 
 

 
1 
 

28. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
 
 

 
Zakresliť detaily 
rôznych typov 
stavebných konštrukcií. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Priblížiť  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií.  
 

 
Správne zakreslil 
detaily rôznych typov 
konštrukcií. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia.  
Bližšie určil  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkazy výrobkov - 
klampiarskych, 
stolárskych, 
zámočníckych a podláh   
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
na PC 
Konzultácie, korekcia výkazov. 
 

2 
29.-30. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
 
 

 
Preukázať schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
druhy, typy výrobkov 
a začleniť ich do 
skupín. 

 
Preukázal schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
typy výrobkov 
a začlenil ich do 
skupín. 

 
Praktické 
hodnotenie 
písomného 
elaborátu 
jednotlivých 
výrobkov 

 
Odovzdanie 
písomného 
elaborátu 
jednotlivých 
výrobkov  

Technická s práva  
-stavebnej časti, súhrnná 
technická správa 
Konzultácie, korekcia správy 
 

1 
31. 

ENV 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Ekonomika 3.-4. ročník 

 
Popísať postup, 
základné technológie, 
konštrukčné riešenia 
a podstatné údaje 
o jednotlivých 

 
Popísal základné 
technológie a postupy 
konštrukčného riešenia 
jednotlivých častí aj 
stavby ako celku.  

 
Písomná 
forma (PC) 
výstup. 

 
Odovzdanie 
TS 
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konštrukciách a stavbe 
ako celku. Popis 
nadväznosti na širšie 
vzťahy a okolia stavby. 

Popísal nadväznosti na 
širšie vzťahy a okolie 
stavby. 

Kompletizácia 
ročníkového projektu – 
Konzultácie, korekcia RP. 

2 
32.-33. 

 

Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

 
Zhotoviť grafický 
a písomný elaborát PD 
na stupni „Návrh 
stavby“ a „Realizačný 
projekt“  

 
Zhotovil kompletný 
grafický a písomný 
elaborát na stupni 
„Návrh stavby“ a 
„Realizačný projekt“ 

Hodnotenie 
graf.apís.elab
orátu – PD 
„Návrh stavby“ 
a „Realizačný 
projekt“ 

Odovzdanie 
RP –PD na 
stupni :„Návrh 
stavby“ a 
„Realizačný 
projekt“ 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
ZAMERANIE: STAVEBNÝ MANAŽMENT 
 

Rozpis učiva predmetu:  Konštrukčné cvičenia    
                             

 
2 hod. týždenne,  spolu 60 vyuč. hodín     
 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Zadanie ro čníkového 
projektu – RODINNÝ 
DOM - nepodpivni čený 
 
1.1. Návrh (koncept) 
stavby M1:200 
Situácia  M 1:500 M (1:200) 
Pôdorys  1.NP, 2.NP 
M 1:200 KP, ceruzou, popis 
tušom, alt. PP popis tušom 
Zvislý rez objektom  M 1:200 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Pohľady  M 1:200 KP, ceruzou, 
popis tušom, alt. PP popis 
tušom 
Odovzdanie v 5. týždni 

2 
 

1.-2. 
 
 

8 
 

3.-4. 
5.-6. 

 
 

 7.-8. 
 
 
 

 9.-10. 

 
 
ENV 
 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
Ekonomika 
Ročník: tretí, štvrtý 
 
 

 
 
 
 
 
 
Správne zakresľovať 
projektovú 
dokumentáciu na 
stupni „Návrh stavby“  
Poznať význam 
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej 
bytovej jednotke. 
Poznať zásady 
správneho navrhovania 
rodinného domu 
z hľadiska objemového 
tvaru aj vnútornej 
dispozície, ako aj 
zásady kreslenia 1. 
stupňa  PD- návrh 
stavby. 

 
 
 
 
 
 
Správne zakreslil 
projektovú 
dokumentáciu na 
stupni „Návrh stavby“. 
Pochopil význam  
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej 
bytovej jednotke.  
Správne navrhol 
rodinný dom z hľadiska 
objemového tvaru aj 
vnútornej dispozície.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
 
 
 
 
Odovzdanie 
grafického 
zadania  
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1.2. PD pre realizáciu 
Rodinného domu M 1:50 
alt. (1:100) 
Pôdorys 1.NP – M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu. 
Odovzdanie výkresu – 9.týždni 
 
 
 
Pôdorys 2.NP- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu. 
Odovzdanie výkresu – 14.týždni  

 
50 
 
 

8 
11.-18. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8 
19.-26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 
Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Architektúra  
Ročník: tretí 
Ekonomika 
Ročník: tretí, štvrtý 
 
ENV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhnúť 
z typologického 
hľadiska správne 
pôdorys 1.NP,  2.NP 
Správne zakresľovať 
okenné a dverové 
otvory v pôdoryse. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
legendy miestností  
a materiálov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správne uplatnil 
typologické zásady 
navrhovania rodinných 
domov. 
Správne zakreslil 
okenné    a dverové 
otvory v pôdorysoch. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa 
grafického značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal  zásady 
správneho kótovania 
a zakresľovania 
legendy miestností a 
materiálov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odovzdanie 
grafického 
zadania  

 
Základové konštrukcie  
RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Pôdorys základov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy základov – zadanie                    
a vysvetlenie 

 
6 

27.-32. 

ENV 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
 

 
Navrhnúť základové 
konštrukcie tj. hľbku 
základovej škáry, druh 
zákl. konštr., rozmery 
základov. Správne 
zakresľovať pôdorys 
základov. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 

 
Správne navrhol hľbku 
základovej škáry, druh 
zákl. konštr., rozmery 
základov. Správne 
zakreslil pôdorys 
základov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 16.týždni 
 

Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy základov. 

jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
základov. 
 
 

 
Výkopy RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    
PP, popis tušom 
Pôdorys výkopov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy výkopov – zadanie                 
a vysvetlenie 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 18.týždni 
 
 
 
 
 
 

 
4 

33.-36. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo– 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
ENV 

 
Navrhnúť steny 
výkopových jám a rýh. 
Správne zakresľovať 
pôdorys výkopov. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy výkopov. 
Pochopiť vzájomnú 
podmienenosť návrhu 
výkopov a základov. 

 
Správne navrhol tvar 
a veľkosť výkopových 
jám a rýh. Správne 
zakreslil pôdorys 
výkopov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
výkopov. 
Pochopil podmienenosť 
návrhu výkopov 
a základov. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novodobý hambálkový 
krov s využitým 
podkrovím - M 1:50 
Krov sklonitej strechy, KP, 
ceruzou, popis tušom, alt. PP, 
popis tušom  
Zadanie a vysvetlenie krovu 
Pôdorys strechy, priečny 
a pozdĺžny rez krovu 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 22.týždni 
 
 

 
8 

37.-44. 
 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
ENV 

 
Navrhnúť (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
posúdiť zo statického 
hľadiska správnosť 
návrhu konštrukcie 
krovu.  
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy krovu.  
Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 

 
Navrhol (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
a posúdil z pohľadu 
statiky správnosť 
svojho návrhu. Správne 
zakreslil pôdorys a rezy 
krovu.. Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 
Zvislý rez A-Á- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    

 
6 

45.-50. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 

 
Správne zakresľovať 
rez objektom vrátane 

 
Správne zakreslil rez 
objektom vrátane 

 
Praktické 
hodnotenie 

 
Odovzdanie 
grafického 
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PP, popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie rezu 
objektom, voľba vedenia rezu 
schodiskom 
Vypracovanie rezu objektom 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 25.týždni  
 

cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
ENV 

schodiska. Správne 
navrhnúť – vypočítať 
schodisko. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania 

schodiska. Správne 
navrhol - vypočítal 
schodisko. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 
 

grafického 
výstupu 

zadania 

 
Technické poh ľady  - M 
1:100, KP, ceruzou, popis 
tušom ,alt. PP, popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
plochej strechy 
Priečny a pozdĺžny rez plochej 
strechy 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 27.týždni  
 

 
2 

51.-52. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Architektúra  
Ročník: tretí 

 
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
 

 
Správne zakreslil 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 
Podrobnosti  - M 1:10, 
(1:20)  
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
PP, popis tušom 
Zadanie, výber  a vysvetlenie  
detailov rôzneho typu. 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 28.týždni  
 

 
2 
 

53.-54. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
 
 

 
Zakresliť detaily 
rôznych typov 
stavebných konštrukcií. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Priblížiť  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií.  
 

 
Správne zakreslil 
detaily rôznych typov 
konštrukcií. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia.  
Bližšie určil  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkazy výrobkov - 
klampiarskych, 
stolárskych, 
zámočníckych a podláh   
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
na PC 
Odovzdanie výkresu – 30.týždni  
 

2 
55.-56. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
 
 

 
Preukázať schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
druhy, typy výrobkov 
a začleniť ich do 
skupín. 

 
Preukázal schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
typy výrobkov 
a začlenil ich do 
skupín. 

 
Praktické 
hodnotenie 
písomného 
elaborátu 
jednotlivých 
výrobkov 

 
Odovzdanie 
písomného 
elaborátu 
jednotlivých 
výrobkov  

Technická správa  
-stavebnej časti, súhrnná 

2 
57.-58. 

 
Pozemné staviteľstvo  

 
Popísať postup, 

 
Popísal základné 

 
Písomná 

 
Odovzdanie 
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technická správa 
Náležitosti TS   
Zhotovenie elaborátu na PC 
Korekcia správy 
Odovzdanie TS – 31týždni 

Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Ekonomika 3.-4. ročník 
ENV 

základné technológie, 
konštrukčné riešenia 
a podstatné údaje 
o jednotlivých 
konštrukciách a stavbe 
ako celku. Popis 
nadväznosti na širšie 
vzťahy a okolia stavby. 

technológie a postupy 
konštrukčného riešenia 
jednotlivých častí aj 
stavby ako celku.  
Popísal nadväznosti na 
širšie vzťahy a okolie 
stavby. 

forma (PC) 
výstup. 

TS 

Kompletizácia 
ročníkového projektu – 
odovzdávanie – 33.týždni 

2 
59.-60. 

 

Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

 
Zhotoviť grafický 
a písomný elaborát PD 
na stupni „Návrh 
stavby“ a „Realizačný 
projekt“  

 
Zhotovil kompletný 
grafický a písomný 
elaborát na stupni 
„Návrh stavby“ a 
„Realizačný projekt“ 

Hodnotenie 
graf.apís.elab
orátu – PD 
„Návrh stavby“ 
a „Realizačný 
projekt“ 

Odovzdanie 
RP –PD na 
stupni :„Návrh 
stavby“ a 
„Realizačný 
projekt“ 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ – VOLITEĽNÝ 
ZAMERANIE: STAVEBNÝ MANAŽMENT 
 

Rozpis učiva predmetu:  Konštrukčné cvičenia    
                             

 
2 hod. týždenne,  spolu 60 vyuč. hodín     
 

Názov tematického celku 
Témy 

Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Zadanie ro čníkového 
projektu – RODINNÝ 
DOM - nepodpivni čený 
 
1.1. Návrh (koncept) 
stavby M1:200 
Situácia  M 1:500 M (1:200) 
Pôdorys  1.NP, 2.NP 
M 1:200 KP, ceruzou, popis 
tušom, alt. PP popis tušom 
Zvislý rez objektom  M 1:200 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Pohľady  M 1:200 KP, ceruzou, 
popis tušom, alt. PP popis 
tušom 
Odovzdanie v 5. týždni 

2 
 

1.-2. 
 
 

8 
 

3.-4. 
5.-6. 

 
 

 7.-8. 
 
 
 

 9.-10. 

 
 
ENV 
 
 
 
Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
Ekonomika 
Ročník: tretí, štvrtý 
 
 

 
 
 
 
 
 
Správne zakresľovať 
projektovú 
dokumentáciu na 
stupni „Návrh stavby“  
Poznať význam 
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej 
bytovej jednotke. 
Poznať zásady 
správneho navrhovania 
rodinného domu 
z hľadiska objemového 
tvaru aj vnútornej 
dispozície, ako aj 
zásady kreslenia 1. 
stupňa  PD- návrh 
stavby. 

 
 
 
 
 
 
Správne zakreslil 
projektovú 
dokumentáciu na 
stupni „Návrh stavby“. 
Pochopil význam  
funkčno-prevádzkových 
vzťahov v bytovej 
bytovej jednotke.  
Správne navrhol 
rodinný dom z hľadiska 
objemového tvaru aj 
vnútornej dispozície.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
 
 
 
 
Odovzdanie 
grafického 
zadania  
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1.2. PD pre realizáciu 
Rodinného domu M 1:50 
alt. (1:100) 
Pôdorys 1.NP – M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu. 
Odovzdanie výkresu – 9.týždni 
 
 
 
Pôdorys 2.NP- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
Vynášanie ZNK a priečok 
Dodržiavať zásady typológie 
Výpočet a zakresľovanie 
schodiska 
Zakresľovanie otvorov 
a zariaďovacích predmetov 
Kótovanie, korekcia výkresu. 
Odovzdanie výkresu – 14.týždni  

 
50 
 
 

8 
11.-18. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8 
19.-26. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

 
Pozemné staviteľstvo 
Poz. staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Architektúra  
Ročník: tretí 
Ekonomika 
Ročník: tretí, štvrtý 
 
ENV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navrhnúť 
z typologického 
hľadiska správne 
pôdorys 1.NP,  2.NP 
Správne zakresľovať 
okenné a dverové 
otvory v pôdoryse. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
legendy miestností  
a materiálov. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Správne uplatnil 
typologické zásady 
navrhovania rodinných 
domov. 
Správne zakreslil 
okenné    a dverové 
otvory v pôdorysoch. 
Rozlíšil stavebné  
materiály podľa 
grafického značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal  zásady 
správneho kótovania 
a zakresľovania 
legendy miestností a 
materiálov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odovzdanie 
grafického 
zadania  

 
Základové konštrukcie  
RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom, alt. 
PP popis tušom 
Pôdorys základov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy základov – zadanie                    
a vysvetlenie 
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27.-32. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
ENV 

 
Navrhnúť základové 
konštrukcie tj. hľbku 
základovej škáry, druh 
zákl. konštr., rozmery 
základov. Správne 
zakresľovať pôdorys 
základov. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 

 
Správne navrhol hľbku 
základovej škáry, druh 
zákl. konštr., rozmery 
základov. Správne 
zakreslil pôdorys 
základov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
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Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 16.týždni 
 

Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy základov. 

jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
základov. 
 
 

 
Výkopy RD- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    
PP, popis tušom 
Pôdorys výkopov – zadanie 
a vysvetlenie 
Rezy výkopov – zadanie                 
a vysvetlenie 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 18.týždni 
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33.-36. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo– 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
ENV 

 
Navrhnúť steny 
výkopových jám a rýh. 
Správne zakresľovať 
pôdorys výkopov. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Poznať 
význam jednotlivých 
druhov čiar. Poznať 
zásady správneho 
kótovania. 
Správne zakresľovať 
rezy výkopov. 
Pochopiť vzájomnú 
podmienenosť návrhu 
výkopov a základov. 

 
Správne navrhol tvar 
a veľkosť výkopových 
jám a rýh. Správne 
zakreslil pôdorys 
výkopov. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 
Správne zakreslil rezy 
výkopov. 
Pochopil podmienenosť 
návrhu výkopov 
a základov. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Novodobý hambálkový 
krov s využitým 
podkrovím - M 1:50 
Krov sklonitej strechy, KP, 
ceruzou, popis tušom, alt. PP, 
popis tušom  
Zadanie a vysvetlenie krovu 
Pôdorys strechy, priečny 
a pozdĺžny rez krovu 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 22.týždni 
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37.-44. 
 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
ENV 

 
Navrhnúť (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
posúdiť zo statického 
hľadiska správnosť 
návrhu konštrukcie 
krovu.  
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy krovu.  
Poznať význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 

 
Navrhol (empiricky) 
jednotlivé prvky krovu, 
ich rozmiestnenie, 
a posúdil z pohľadu 
statiky správnosť 
svojho návrhu. Správne 
zakreslil pôdorys a rezy 
krovu.. Poznal význam 
jednotlivých druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 
Zvislý rez A-Á- M 1:50 
KP, ceruzou, popis tušom ,alt.    
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45.-50. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 

 
Správne zakresľovať 
rez objektom vrátane 

 
Správne zakreslil rez 
objektom vrátane 

 
Praktické 
hodnotenie 

 
Odovzdanie 
grafického 
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PP, popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie rezu 
objektom, voľba vedenia rezu 
schodiskom 
Vypracovanie rezu objektom 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 25.týždni  
 

cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Fyzika 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
ENV 

schodiska. Správne 
navrhnúť – vypočítať 
schodisko. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania 

schodiska. Správne 
navrhol - vypočítal 
schodisko. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 
 

grafického 
výstupu 

zadania 

 
Technické poh ľady  - M 
1:100, KP, ceruzou, popis 
tušom ,alt. PP, popis tušom 
Zadanie a vysvetlenie pôdorysu 
plochej strechy 
Priečny a pozdĺžny rez plochej 
strechy 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 27.týždni  
 

 
2 

51.-52. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Matematika 
Ročník: 1.-2. 
Architektúra  
Ročník: tretí 

 
Správne zakresľovať 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšiť 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznať význam druhov 
čiar. Poznať zásady 
správneho kótovania. 
 

 
Správne zakreslil 
pôdorys a rezy plochej 
strechy. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia. 
Poznal význam druhov 
čiar. Poznal zásady 
správneho kótovania 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

 
Podrobnosti  - M 1:10, 
(1:20)  
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
PP, popis tušom 
Zadanie, výber  a vysvetlenie  
detailov rôzneho typu. 
Korekcia výkresu 
Odovzdanie výkresu – 28.týždni  
 

 
2 
 

53.-54. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
Architektúra  
Ročník: tretí 
 
 

 
Zakresliť detaily 
rôznych typov 
stavebných konštrukcií. 
Rozlíšiť stavebné  
materiály podľa graf. 
značenia. Priblížiť  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií.  
 

 
Správne zakreslil 
detaily rôznych typov 
konštrukcií. Rozlíšil 
stavebné  materiály 
podľa graf. značenia.  
Bližšie určil  
technológie zhotovenia 
detailov konštrukcií. 

 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
Odovzdanie 
grafického 
zadania 

Výkazy výrobkov - 
klampiarskych, 
stolárskych, 
zámočníckych a podláh   
KP, ceruzou, popis tušom ,alt. 
na PC 
Odovzdanie výkresu – 30.týždni  
 

2 
55.-56. 

 
Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Odborné kreslenie 
Ročník: prvý 
 
 

 
Preukázať schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
druhy, typy výrobkov 
a začleniť ich do 
skupín. 

 
Preukázal schopnosť 
rozlišovať jednotlivé 
typy výrobkov 
a začlenil ich do 
skupín. 

 
Praktické 
hodnotenie 
písomného 
elaborátu 
jednotlivých 
výrobkov 

 
Odovzdanie 
písomného 
elaborátu 
jednotlivých 
výrobkov  

Technická správa  
-stavebnej časti, súhrnná 

2 
57.-58. 

 
Pozemné staviteľstvo  

 
Popísať postup, 

 
Popísal základné 

 
Písomná 

 
Odovzdanie 
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technická správa 
Náležitosti TS   
Zhotovenie elaborátu na PC 
Korekcia správy 
Odovzdanie TS – 31týždni 

Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
Ekonomika 3.-4. ročník 
ENV 

základné technológie, 
konštrukčné riešenia 
a podstatné údaje 
o jednotlivých 
konštrukciách a stavbe 
ako celku. Popis 
nadväznosti na širšie 
vzťahy a okolia stavby. 

technológie a postupy 
konštrukčného riešenia 
jednotlivých častí aj 
stavby ako celku.  
Popísal nadväznosti na 
širšie vzťahy a okolie 
stavby. 

forma (PC) 
výstup. 

TS 

Kompletizácia 
ročníkového projektu – 
odovzdávanie – 33.týždni 

2 
59.-60. 

 

Pozemné staviteľstvo  
Poz. staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník: 1.-4. 
 

 
Zhotoviť grafický 
a písomný elaborát PD 
na stupni „Návrh 
stavby“ a „Realizačný 
projekt“  

 
Zhotovil kompletný 
grafický a písomný 
elaborát na stupni 
„Návrh stavby“ a 
„Realizačný projekt“ 

Hodnotenie 
graf.apís.elab
orátu – PD 
„Návrh stavby“ 
a „Realizačný 
projekt“ 

Odovzdanie 
RP –PD na 
stupni :„Návrh 
stavby“ a 
„Realizačný 
projekt“ 
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Názov predmetu  Betónové konštrukcie  
Časový rozsah výučby - v 3.ročníku:  

-odbor stavebný manažment 2 hodiny týždenne, 
spolu  66 vyučovacích hodín 
-odbor pozemné stavby 3 hodiny týždenne, 
spolu 99 hodín, z toho 1 hodina  cvičení, spolu 
33 hodín cvičení 
-vo 4.ro čníku: 
-odbor stavebný manažment 3 hodiny týždenne, 
spolu 90 hodín, z toho 1 hodina  cvičení, spolu 
30 hodín cvičení 
-odbor pozemné stavby 4 hodiny týždenne, 
spolu 120 hodín, z toho 2 hodiny cvičení, spolu 
60 hodín cvičení 

Ročník tretí, štvrtý 
Kód a názov študijného odboru 3650 6  - staviteľstvo 
Názov zamerania - stavebný manažment 

- pozemné stavby 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Pozemné stavby“ a ,,Stavebný manažment“ ŠVP 36  
Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu študijného 
odboru 365 06 00 staviteľstvo. Na túto vzdelávaciu oblasť  ŠVP vyčlenil v 3. ročníku štúdia 3 hodiny týždenne, 
z toho 1 hodinu  cvičení v odbore pozemné stavby a 2 hodiny týždenne pre odbor stavebný manažment. Vo 
štvrtom ročníku 4 hodiny týždenne, z toho 2 hodiny cvičení pre odbor pozemné stavby a 3 hodiny týždenne, z toho 
1 hodina cvičení pre odbor stavebný manažment. Jeho výučba je orientovaná do tretieho a štvrtého ročníka štúdia. 
 
Odborný predmet betónové konštrukcie v oblasti 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje žiakom 
odborné vedomosti a zručnosti týkajúce sa technológie výroby betónu ako najpoužívanejšieho materiálu 
v stavebníctve v súčasnosti, ako aj jeho výhod, nevýhod, vlastností a možností použitia v stavebnej praxi. 
Oboznamuje žiakov s rôznymi druhmi betónov a  spôsobu a vhodnosti ich použitia ako pri novostavbách, tak aj pri 
rekonštrukciách jestvujúcich objektov a to s ohľadom  na ich vlastnosti a ekonomické ukazovatele. 
 
Súčasťou  predmetu sú cvičenia, na ktorých žiaci získavajú základné informácie o overovaní vlastností zložiek 
betónu, ako aj samotného betónu a vo štvrtom ročníku získavajú praktické skúsenosti a zručnosti pri navrhovaní 
betónových a železobetónových konštrukcií. Úlohou cvičení je prehĺbiť a doplniť učebnú látku, ktorá bola už 
sprostredkovaná na teoretických hodinách. 
Ďalej má uviesť do problematiky nevyhnutnosti skúšok betónu, navrhovania jednoduchých konštrukcií podľa 
metódy medzných stavov, naučiť žiakov pracovať s normami, dať návody a podnecovať ich k  samostatnej práci 
a skupinovej práci. Cieľom  cvičení je , aby sme sprístupnili žiakom teóriu z teoretických hodín, potvrdili ju 
a sprostredkovali študentom základné skúsenosti z práce v laboratóriu, ako aj pri navrhovaní jednoduchých 
stavebných konštrukcií. 
Teoretické učivo sprostredkované v teoretickej príprave tak bude odskúšané, prehĺbené a na základe 
zrealizovaných postupov žiaci vypracujú laboratórny protokol - elaborát v treťom ročníku a vo štvrtom ročníku 
ročníkový projekt, ktorý bude obsahovať výpočtovú aj grafickú časť / návrh jednoduchých železobetónových 
konštrukcií /.  

Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného rozširovania si vedomostí. Otázky bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, a preto sa s nimi 
vyučujúci zaoberá v príslušných súvislostiach. 

Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím 
na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa 
schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti výroby a využitia betónu 
a železobetónu. 
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Pri vyučovaní sa kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov, ich aktívny záujem o sebavzdelávanie - aktívnu 
spoluprácu žiaka na rozvoji vlastného poznania, ďalšieho sebapoznávania a rozvoja schopnosti riešiť nastolené 
problémy a schopnosti prezentovať svoje poznatky verejne,  ako aj skupinovú prácu, založenú  na deľbe úloh a 
spolupráci. 

Odborný predmet je medzi predmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetmi -  ekológia , chémia 
a s odbornými predmetmi – staviteľstvo, architektúra, rekonštrukcie a adaptácie budov, stavebné materiály, 
deskriptívna geometria, stavebná mechanika.   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť, prebudiť v nich záujem aktívne sa presadzovať 
a prezentovať svoje vedomosti svojimi prácami – prezentáciami, referátmi , viesť aktívne konštruktívne dialógy na 
odborné témy, vzbudzovať v nich zdravú ctižiadostivosť.       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 stavebníctva. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, 
prezentácie, preferujeme prácu s učebnicami, pracovnými zošitmi  a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné 
časopisy s odbornou tematikou z oblasti stavebníctva, katalógy stavebných firiem, odborné exkurzie, výstavy, 
účasť žiakov na firemných dňoch spojených s odbornými prednáškami. 

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

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu Betónové konštrukcie patria aj ukážky 
modelov železobetónových konštrukcií v stavebníctve, aktívne využívanie počítačov na vyučovacej hodine, 
využívanie Internetu na vyhľadávanie odborných informácií priamo na vyučovacej hodine, aj pri domácej príprave 
na hodiny a  prezentácií vypracovaných žiakmi. Pre lepšie pochopenie súvislostí javov slúžia ako učebné pomôcky 
prezentácie PR1-PR7 a pracovné zošity PZ1-PZ7, ktoré tiež predstavujú možnosti upevňovania si teoretických 
vedomostí. 

K aktívnej práci budú žiaci vedení aj pomocou ročníkových projektov, vypracovávaných na danú tému, kde si 
overia svoje schopnosti samostatne získavať potrebné odborné informácie a pomocou nich riešiť daný problém 
a zároveň ho prezentovať a obhajovať verejne.  

Výučba je založená nielen na klasických metódach získavania vedomostí , ale je doplnená aj inovatívnymi 
metódami prehlbovania a upevňovania vedomostí, ktoré umožňujú žiakom aktívne pristupovať ku vyučovaciemu 
procesu vypracovaním prezentácií, spracované jednotlivcom, alebo skupinou žiakov. V prípade skupinovej práce si 
žiaci osvojujú prvky kooperatívnej metódy, učia sa hodnotiť seba, aj svojich spolužiakov, prispôsobiť deľbu práce 
v skupine možnostiam a schopnostiam jednotlivých jej členov. Zároveň sa učia brať zodpovednosť nielen za 
výsledky svojej práce, ale aj za výsledok práce celej skupiny.  

Žiak , ktorý je určený za vedúceho skupiny, sa učí viesť kolektív, rozdeliť prácu medzi všetkých členov skupiny 
s ohľadom na ich vedomosti, komunikačné schopnosti, počítačovú zručnosť, aj technické možnosti. Učí sa , že 
riadenie musí byť založené na tolerancii, schopnosti kladne vplývať na jednotlivých členov skupiny, zároveň sa učí 
kritike aj sebakritike, prijímať kritiku od iných ako hybný impulz do budúcna.                                                                                                                 

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

Ciele vyu čovacieho predmetu  

Cieľom vyučovacieho predmetu Betónové konštrukcie v odbore 365 06 00  staviteľstvo, je poskytnúť žiakom  súbor 
vedomostí, zručností a kompetencií o druhoch a spôsobe použitia betónu a železobetónu v stavebníctve, jeho 
vlastnostiach, osvojiť si základné zručnosti pri navrhovaní jednoduchých konštrukcií, formovať logické myslenie 
a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi 
a občianskom živote. Podporiť aktívny záujem o sebavzdelávanie, prehĺbiť spoluprácu a vyzdvihnúť prezentovanie 
a obhájenie vlastnej práce pred skupinou, osvojiť si prvky kooperatívnej metódy, prehĺbiť  u žiakov pocit 
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zodpovednosti, spolupatričnosti, naučiť sa prijímať kritiku a viesť konštruktívny rozhovor. Naučiť sa aktívne viesť 
diskusiu na odbornú tému , oponovať, prijať názory iných. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému 
 korigovať nesprávne riešenia problému 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné 
 rozvíjať schopnosť spolupracovať pri riešení problémov 
 osvojiť si schopnosť deľby práce medzi jednotlivých členov kolektívu so zreteľom na ich schopnosti a 

možnosti a brať zodpovednosť za výsledok práce celého kolektívu, prípadne jeho zlyhanie 
 riešiť problémy v medziľudských vzťahoch v kolektíve 

  
 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky 

 spracovať získané informácie do prezentácií  
 prehĺbiť si zručnosť s PC, Internetom, interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, grafickým programom, 

programom Pover Point 
 

 
Stratégia vyu čovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Úvod Informačno-receptívna  -
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna, skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC 

Zložky betónu 
 
 
 
 
 
 

Informačno-receptívna -
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor 
Expozičná – prezentácia na 
PC  
 

Frontálna výučba 
Frontálna  a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC 
Samostatné štúdium 



   

 809 

Výroba betónu 
 
 

Informačno-receptívna - 
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
Problémové vyučovanie 
Expozičná – prezentácia na 
PC  

Frontálna výučba 
Frontálna  a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC 

Vlastnosti betónu Informačno-receptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
Expozičná – prezentácia na 
PC 
Kooperatívna metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC 
Prezentácie 
Práca s pracovným zošitom 

Špeciálne druhy betónov 
 
 
 

Informačno-receptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
Kooperatívna metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Samostatné štúdium 
Práca s PC, Internetom 

Vystužovanie betónu Informačno-receptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
Problémové vyučovanie 
Expozičná – prezentácia na 
PC  
Názorná ukážka 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Prezentácie 
Práca s PC, interaktívnou 
tabuľou 
Práca s pracovným zošitom 

Výpočtové metódy 
navrhovania betónových 
a železobetónových 
konštrukcií 

Informačno-receptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
Kooperatívna metóda 
Expozičná – prezentácia na 
PC  

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou, práca 
s pracovnými zošitmi, 
interaktívnou tabuľou 
Prezentácia 

Medzný stav porušenia 
prvkov z vystuženého betónu 
pri jednorazovom namáhaní 
normálovou silou 
a ohybovým momentom 

Informačno-receptívna -  
výklad 
Reproduktívna - rozhovor 
Heuristická   -   rozhovor,        
riešenie úloh 
Kooperatívna metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s pracovným zošitom 

Hranica porušenia prvkov 
betónových 
a železobetónových 
konštrukcií pri jednorazovom 
namáhaní -vystužovanie 
plošných prvkov  
namáhaných ohybom 

Informačno-receptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
Problémové vyučovanie 
Expozičná – prezentácia na 
PC  
Kooperatívna metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC, interaktívnou 
tabuľou 
Prezentácie 
Práca s pracovným zošitom 
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Hranica porušenia prvkov 
betónových 
a železobetónových 
konštrukcií pri jednorazovom 
namáhaní -vystužovanie 
tlačených prvkov 

Informačno-receptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
Problémové vyučovanie 
Expozičná – prezentácia na 
PC 
Kooperatívna metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna  a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC, interaktívnou 
tabuľou 
Prezentácie 
Práca s pracovným zošitom 
 

Komplexné riešenie 
konštrukcií z vystuženého 
betónu 

Informačno-receptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
Problémové vyučovanie 
Expozičná – prezentácia na 
PC  
Kooperatívna metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC, interaktívnou 
tabuľou 
Prezentácie 
Práca s prezentáciami 
 

Predpätý betón Informačno-receptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
Expozičná – prezentácia na 
PC  
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC, interaktívnou 
tabuľou 
Prezentácie 
 

Základné zásady 
navrhovania montovaných 
a murovaných konštrukcií, 
s poukázaním na odlišnosti 
od navrhovania betónových 
a  
železobetónových 
konštrukcií. 

Informačno-receptívna -       
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
Expozičná – prezentácia na 
PC  
Kooperatívna metóda 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Prezentácie 
 

Technológia výroby , 
vlastnosti a spôsoby použitia 
betónu a železobetónu 
v stavebníctve  
/ opakovanie / 

Informačno-receptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 
Expozičná – prezentácia na 
PC  
Kooperatívna metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna 
práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC, interaktívnou 
tabuľou 
Prezentácie 
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Učebné zdroje 
 
Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostried-
ky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica,...  

Úvod Bajtoš : Betónové konštrukcie I 
,Chládeková Z.: Stavebné 
materiály, 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
 

Internet 
Propagačn
é materiály 
stavebných 
firiem 

Zložky betónu Bajtoš: Betónové konštrukcie I 
Chládeková Z.: Stavebné 
materiály,  SPN Bratislava 
Fabini J., Szeghyová S.: 
Chémia- doplnkové učebné texty 
zo špecifického učiva pre stredné 
priemyselné školy, Hamák: 
Technológia výroby betónu, 
Jílek: Betónové konštrukcie I, 
Sebok: Přísady a přídavky do 
malt 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
Graf čiary 
zrnitosti 
STN, ENV 
Prezentá-
cie PR1, 
PR2 

Internet 
Propagačn
é materiály 
stavebných 
firiem 
Odborné 
časopisy 
 

Výroba betónu Bajtoš: Betónové konštrukcie I  
Chládeková Z.: Stavebné 
materiály,  SPN Bratislava 
Fabini J., Szeghyová S.: 
Chémia- doplnkové učebné texty 
zo špecifického učiva pre stredné 
priemyselné školy, Hamák: 
Technológia výroby betónu, 
Jílek: Betónové konštrukcie I, 
Kvitek: Beton I-Technologie  

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
STN 
Prezentá-
cie PR3 
 

Internet 
Propagačn
é materiály 
stavebných 
firiem 
Odborné 
časopisy 

Vlastnosti betónu Bajtoš: Betónové konštrukcie I 
,STN 73 13 12-33 Stanovenie 
vlastností betónovej zmesi 
a betónu,Bechyne: Betonové 
stavitelství I- technologie betonu- 
pevnost betonu 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
STN 
Pracovný 
zošit PZ2 

Internet 
Propagačn
é materiály 
stavebných 
firiem 
Prezentáci
e 
 

Špeciálne druhy 
betónov 
 
 
 

Bajtoš:Betónové konštrukcie I 
,Bajtoš:Nové kompozitné 
materiály na báze cementu v 
stavebníctve 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 

Internet 
Propagačn
é materiály 
stavebných 
firiem 
Prezentáci
e 

Vystužovanie 
betónu 

Bajtoš: Betónové konštrukcie 
I,Paul : Železobetón 
v pozemnom staviteľstve, 
STN 01 34 81 Výkresy 
betónových konštrukcií, Pirháč: 
Betónové konštrukcie -
dimenzovanie pre všetky odbory, 
Betonove konstrukce VI- Zásady 
pro navrhování betonových 
konstrukcí 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
STN 
Pracovný 
zošit PZ7 

Internet 
Propagačn
é materiály 
stavebných 
firiem 
Prezentáci
e 

Výpočtové metódy 
navrhovania 
betónových 

Bajtoš: Betónové konštrukcie I , 
Pirháč: Betónové konštrukcie- 
dimenzovanie pre všetky odbory, 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 

Učebnica 
Odborné 
knihy 

Internet 
Propagačn
é materiály 



   

 812 

a železobetónovýc
h konštrukcií 

Betonove konstrukce VI- Zásady 
pro navrhování betonových  
konstrukcí,  
Kolendowicz: Stavební 
mechanika pro architekty 

Videotechnika STN 
Prezentácia 

stavebných 
firiem 
 

Medzný stav 
porušenia prvkov 
z vystuženého 
betónu pri 
jednorazovom 
namáhaní 
normálovou silou 
a ohybovým 
momentom 

Bajtoš: Betónové konštrukcie 
I,Paul: Železobetón v pozemnom 
staviteľstve, 
Pirháč: Betónové konštrukcie-
dimenzovanie pre všetky odbory, 
Betonove konstrukce VI- Zásady 
pro navrhování betonových 
konstrukcí, Kolendowicz: 
Stavební mechanika pro 
architekty 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
STN 
Výkresová 
dokumentá
cia 
Pracovný 
zošit PZ5 

Internet 
Propagačn
é materiály 
stavebných 
firiem 
Prezentáci
e 
 

Hranica porušenia 
prvkov betónových 
a železobetónovýc
h konštrukcií pri 
jednorazovom 
namáhaní -
vystužovanie 
plošných prvkov  
namáhaných 
ohybom 
 

Bajtoš:Betónové konštrukcie I, 
Bajtoš: Betónové konštrukcie II 
Paul: Železobetón v pozemnom 
staviteľstve, 
STN 01 34 81 Výkresy 
betónových konštrukcií, Pirháč: 
Betónové konštrukcie-
dimenzovanie pre všetky odbory, 
Betonove konstrukce VI- Zásady 
pro navrhování betonových 
konstrukcí, Kolendowicz: 
Stavební mechanika pro 
architekty 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
STN 
Výkresová 
dokumentá
cia 
Pracovný 
zošit PZ7 

Internet 
Propagačn
é materiály 
stavebných 
firiem 
Prezentáci
e 
Didaktický 
test 

Hranica porušenia 
prvkov betónových 
a železobetónovýc
h konštrukcií pri 
jednorazovom 
namáhaní -
vystužovanie 
tlačených prvkov 
 

Bajtoš: Betónové konštrukcie I, 
Bajtoš: Betónové konštrukcie II 
Paul: Železobetón v pozemnom 
staviteľstve, 
STN 01 34 81 Výkresy 
betónových konštrukcií, Pirháč: 
Betónové konštrukcie-
dimenzovanie pre všetky odbory, 
Betonove konstrukce VI-Zásady 
pro navrhování betonových 
konstrukcí, Kolendowicz: 
Stavební mechanika pro 
architekty 

Tabuľa 
PC 
Dataprojekt. 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
STN 
Výkresová 
dokumentá
cia 
Prezentácia 
PR5 

Internet 
Propagačn
é materiály 
stavebných 
firiem 
Prezentáci
e 

Komplexné 
riešenie konštrukcií 
z vystuženého 
betónu 

Bajtoš: Betónové konštrukcie 
II,Paul: Železobetón 
v pozemnom staviteľstve, 
STN 01 34 81 Výkresy 
betónových konštrukcií, Pirháč: 
Betónové konštrukcie -
dimenzovanie pre všetky odbory,  
Betonove  konstrukce VI- Zásady 
pro navrhování betonových 
konstrukcí, Kolendowicz: 
Stavební mechanika pro 
architekty 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
STN 
Výkresová 
dokumentá
cia 
Prezentácia 
PR4 
Pracovný 
zošit PZ4 

Internet 
Propagačn
é materiály 
stavebných 
firiem 
Prezentáci
e 
Didaktický 
test 

Predpätý betón Bajtoš: Betónové konštrukcie 
II,Paul: Železobetón 
v pozemnom staviteľstve, 
Grenčík: Predpätý betón 
 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
STN 
Prezentácia 
PR6 

Internet 
Propagačn
é materiály 
stavebných 
firiem 
Odborné 
časopisy 
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Prezentáci
e 

Základné zásady 
navrhovania 
montovaných 
a murovaných 
konštrukcií, 
s poukázaním na 
odlišnosti od 
navrhovania 
betónových a  
železobetóno-vých 
konštrukcií. 

Bajtoš:Betónové konštrukcie I, 
Bajtoš: Betónové konštrukcie II 
Paul: Železobetón v pozemnom 
staviteľstve, 
STN 72 2605 Skúšanie 
tehliarskych výrobkov,   
Kolendowicz: Stavební 
mechanika pro architekty, 
Rouseková: Stavebné materialy, 
Kol. autorov: Betonování, zdění 
a omítání 
 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
STN 

Internet 
Propagač-
né 
materiály 
staveb-
ných firiem 
Prezentá-
cie 
Odborné 
knihy 
 

Technológia 
výroby , vlastnosti 
a spôsoby použitia 
betónu 
a železobetónu 
v stavebníctve  
/ opakovanie / 

Bajtoš: Betónové konštrukcie I, 
Bajtoš: Betónové konštrukcie II 
Paul:Železobetón v pozemnom 
staviteľstve, 
STN 01 34 81 Výkresy 
betónových konštrukcií, Pirháč: 
Betónové konštrukcie-
dimenzovanie pre všetky odbory, 
Betonove konstrukce VI- Zásady 
pro navrhování betonových 
konstrukcí, Kolendowicz: 
Stavební mechanika pro 
architekty 

Tabuľa 
PC 
Dataprojektor 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
STN 
Prezentácie 
PR1, PR2, 
PR3, PR4, 
PR5, PR7 
Pracovný 
zošit PZ6 

Internet 
Propagač-
né 
materiály 
staveb-
ných firiem 
Prezentá-
cie 
Didaktický 
test 
 

 

Stratégia vyu čovania – betónové konštrukcie  cvi čenia 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Úvod Informačno-receptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 

Overovanie vlastností 
kameniva 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Vypracovanie elaborátu 

Overovanie vlastností cementu Informačno-receptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor , 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Vypracovanie elaborátu 

Overovanie vlastností 
zámesovej vody 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Vypracovanie elaborátu 

Overovanie spracovateľnosti 
betónovej zmesi 
 

Informačno-receptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor , 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
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riešenie úloh 
Kooperatívna metóda 
Expozičná metóda 

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Vypracovanie elaborátu 
Práca s Internetom 

Overovanie pevnosti betónu Informačno-receptívna -výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor , 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Vypracovanie elaborátu 

Ročníkový projekt Informačno-receptívna-výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh počtárskych aj grafických 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Vypracovanie ročníkového 
projektu s počtárskymi aj 
grafickými zadaniami 

 

Učebné zdroje 
 

Názov 
tematického celku  

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Úvod Bajtoš: Betónové konštrukcie 
I  
Ballo: Betónové konštrukcie- 
návody na cvičenia 

Tabuľa 
 

Učebnica 
Výkresy 
Obálky 

Internet 
Knižnica 

Overovanie 
vlastností 
kameniva 

Bajtoš: Betónové konštrukcie 
I,  
Ballo: Betónové konštrukcie- 
návody na cvičenia, Hamák: 
Skúšky stavebných látok 
a dielcov,  
STN 72 11 70 – 81,  

Tabuľa 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
Graf -čiara 
zrnitosti 
STN, ENV 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných 
firiem 
Odborné 
časopisy 

Overovanie 
vlastností cementu 

Bajtoš: Betónové konštrukcie 
I,  
Ballo: Betónové konštrukcie- 
návody na cvičenia, Hamák: 
Skúšky stavebných látok 
a dielcov, STN 72 21 10, 
STN EN 197 

Tabuľa 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
STN 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných 
firiem 
Odborné 
časopisy 

Overovanie 
vlastností 
zamesovej vody 

Bajtoš: Betónové konštrukcie 
I,  
Ballo: Betónové konštrukcie- 
návody na cvičenia, Hamák: 
Skúšky stavebných látok 
a dielcov, STN 73 20 28 

Tabuľa 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
STN 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných 
firiem 
 

Overovanie 
spracovateľnosti 
betónovej zmesi 
 
 
 

Bajtoš: Betónové konštrukcie 
I,  
Ballo: Betónové konštrukcie- 
návody na cvičenia, Hamák: 
Skúšky stavebných látok 
a dielcov,  
STN 73 13 12-33 

Tabuľa 
Videotechnika 
 

Učebnica 
Odborné 
knihy 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných 
firiem 

Overovanie 
pevnosti betónu 

Bajtoš: Betónové konštrukcie 
I,  

Tabuľa 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 

Internet 
Propagačné 
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Ballo: Betónové konštrukcie- 
návody na cvičenia, Hamák: 
Skúšky stavebných látok 
a dielcov, STN 73 13 12-33 

knihy materiály 
stavebných 
firiem 

Ročníkový projekt Bajtoš: Betónové konštrukcie 
I, Paul: Železobetón 
v pozemnom staviteľstve, 
STN 01 34 81 Výkresy 
betónových konštrukcií, 
Pirháč: Betónové 
konštrukcie- dimenzovanie 
pre všetky odbory,  Betonove  
konstrukce  VI- Zásady pro 
navrhování betonových  
konstrukcí, STN 73 00 35 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií 

Tabuľa 
Videotechnika 

Učebnica 
Odborné 
knihy 
STN 
Výkresová 
dokumentácia 
Rysovacie 
pomôcky 
Kalkulačka 

Internet 
Propagačné 
materiály 
stavebných 
firiem 
Projekty 
Pracovné 
zošity PZ1, 
PZ3, PZ7 
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu:          BETÓNOVÉ 
                                KONŠTRUKCIE 
                                                                                             

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 
 
Zameranie : pozemné staviteľstvo, stavebný 
                     manažment  

Názov tematického 
celku Témy 

Hod.  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. ÚVOD    6 ENV Žiak má:  Žiak:    
Oboznámenie sa 
s obsahom výučby. 
História betónu. 

 1.-2. Stavebné materiály  
-vývoj stavebných 
materiálov v závislosti od 
vývoja ľudskej spoločnosti 
-betón ako stavebný 
materiál-1.roč. 
Pozemné stavite ľstvo 
- monolitické konštrukcie 
z betónu a železobetónu 
- 1.roč. 

Pochopiť potrebu 
prehlbovania vedomostí 
v oblasti stavebných 
materiálov 

Bez problémov vysvetlil 
vývoj používaných  
stavebných materiálov v 
stavebníctve 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Charakteristika betónu. 
Výhody, nevýhody 
betónu. 

 3.-4. Mať prehľad 
o vlastnostiach betónu, 
poznať jeho výhody 
a nevýhody. Na základe 
získaných teoretických 
vedomostí a pomocou 
Internetu pripraviť 
prezentáciu o betóne ako 
stavebnom materiály. 

Vedel opísať vlastnosti 
betónu, vysvetliť, či ide 
o výhodu alebo 
nevýhodu z hľadiska jeho 
použitia. . Na základe 
získaných teoretických 
vedomostí a pomocou 
Internetu pripravil 
prezentáciu o betóne ako 
stavebnom materiály. 

Ústne skúšanie 
Prezentovanie 
vlastnej práce 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
vypracovaná 
žiakom 
Práca s 
Internetom 

Rozdelenie betónov, 
prehľad betónových 
a železobetónových 
konštrukcií. 
 
 
 
 
 

 5.-6. Vymenovať druhy 
betónov, vedieť posúdiť 
vhodnosť použitia betónu 
a železobetónu pre 
jednotlivé typy 
stavebných  konštrukcií. 
 

Vedel zdôvodniť použitie 
betónu alebo 
železobetónu pri 
jednotlivých typoch 
stavebných konštrukcií. 
Vymenoval druhy 
betónov. 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Písomná práca 
Prezentácia 

2. ZLOŽKY BETÓNU    8 ENV Žiak má:  Žiak:    
Kamenivo 
-charakteristika, delenie 
-čiara zrnitosti 
-využitie priem. odpadu 

 7.-8. Stavebné materiály  
-spojivá, kamenivo, betón 
ako stavebný materiál-
1.roč.  
Stavebné mater.- cvi č. 

Pomocou prezentácie 
PR1 Kamenivo, pochopiť 
kamenivo ako zložku 
betónu, vymenovať druhy 
kameniva . 

Pomocou prezentácie 
PR1 Kamenivo, pochopil 
kamenivo ako zložku 
betónu, vymenoval druhy 
kameniva. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 
 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
PR1 Kamenivo 
Práca 
s Internetom  
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-vlastnosti cementu 
-vlastnosti kameniva 
-rozbor vody -1.roč 
Ekológia   
- neživá príroda 
- voda ako zdroj života na 
Zemi 
  1. ročník 
Geológia 
- Horniny, horotvorné 
procesy 
  2. ročník 
 
 

Vysvetliť čiaru zrnitosti. 
Objasniť potrebu 
využívania 
priemyselného odpadu 
pre ochranu život. 
prostredia. Na Internete 
vyhľadať informácie 
o odpade a jeho využití 
v stavebníctve. 

Vysvetlil význam čiary 
zrnitosti. 
Vedel zdôvodniť potrebu 
využívania 
priemyselného odpadu 
pre ochranu život. 
prostredia. Na Internete 
vyhľadal informácie 
o odpade a jeho využití 
v stavebníctve. 

Cement 
-výroba, skladovanie 
-označovanie  podľa ENV 

 9.-10. Prostredníctvom 
prezentácie PR2 
Cement, osvojiť si  
postup výroby cementu . 
Vedieť, ako sa skladuje 
cement. Vysvetliť 
označovanie cementu 
podľa ENV 91-7 

Prostredníctvom 
prezentácie PR2 
Cement, osvojil si  postup 
výroby cementu . Vedel 
vymenovať spôsoby 
skladovania cementu. 
Vysvetlil označovanie 
cementov podľa ENV. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 
 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
PR2 Cement 
 

Voda 
-druhy, zdroje 
-požiadavky na vodu 

11.-12. Na základe získaných 
teoretických vedomostí 
vedieť nájsť informácie 
o rôznych zdrojoch vody 
na výrobu betónu. 
Získané informácie 
spracovať do referátu. 

Na základe získaných 
teoretických vedomostí 
vedel nájsť informácie 
o rôznych zdrojoch vody 
na výrobu betónu. 
Získané informácie 
spracoval do referátu. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Práca 
s Internetom 
Referát 

Prísady  
-charakteristika, druhy 
-vlastnosti, využitie 
 

13.-14.  Vysvetliť výhody 
a nevýhody používania 
prísad do betónu, získať 
nové informácie 
o prísadách pomocou 
prezentácie PR7 Prísady 
do betónu. 

Vysvetlil, aké sú výhody 
a nevýhody používania 
prísad, , získal nové 
informácie o prísadách 
pomocou prezentácie 
PR7 Prísady do betónu. 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
PR7 Prísady do 
betónu 
Písomná práca 

3. VÝROBA BETÓNU     12 ENV Žiak má:  Žiak:    
Technológia výroby 
betónu: 
-dávkovanie zložiek 
-miešanie betón. zmesi 
-liatie betón. zmesi 
-zhutňovanie betónovej 
zmesi 
-vplyv vonkajších 
činiteľov na kvalitu 
betónu 

 
 
15.-16. 
17.-18. 
19.-20. 
21.-22. 
 
23.-24. 
 
 

Stavebné materiály  
- technológia výroby betónu     
1.roč. 

Vedieť opísať jednotlivé 
fázy technologického 
postupu výroby betónu.  
Vedieť vymenovať 
činitele ovplyvňujúce 
výslednú kvalitu betónu  
Vysvetliť funkciu 
debnenia, vymenovať 
druhy debnení, ovládať 
postup oddebňovania. 

Opísal fázy 
technologického postupu 
výroby betónu 
Vedel vymenovať činitele 
ovplyvňujúce výslednú 
kvalitu betónu  
Vysvetlil funkciu 
debnenia, vymenoval 
druhy debnení, ovládal 
postup oddebňovania. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 
 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
PR3 
Technológia 
výroby betónu 
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-debnenie 
 

25.-26. Lepšie pochopiť 
súvislosti medzi 
jednotlivými fázami 
technologického postupu 
výroby betónu pomocou 
prezentácie PR3 
Technológia výroby 
betónu. 

Lepšie pochopil súvislosti 
medzi jednotlivými fázami 
technologického postupu 
výroby betónu pomocou 
prezentácie PR3 
Technológia výroby 
betónu. 

4. VLASTNOSTI  
    BETÓNU 

   6 ENV Žiak má:  Žiak:    

Spracovateľnosť betónu.  
Skúšky spracovateľnosti 

27.-28. Betónové konštrukcie -
cvič.  
-skúšky spracovateľnosti 
-overovanie pevnosti 
betónu -3.roč. 
 
 

Vysvetliť pojem 
spracovateľnosť betónu. 
Opísať základné skúšky 
na zistenie stupňa 
spracovateľnosti betónu. 
Na základe získaných 
informácií z učebnice 
a informácií z Internetu, 
vypracovať prezentáciu.  

Vysvetlil pojem 
spracovateľnosť betónu. 
Opísal základné skúšky 
na zistenie stupňa 
spracovateľnosti betónu. 
Na základe získaných 
informácií z učebnice 
a informácií z Internetu, 
vypracoval prezentáciu.   

Ústne skúšanie 
Prezentovanie 
vlastnej práce 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
vypracovaná 
žiakom 
Práca s 
Internetom 

Pevnosť betónu, triedy 
betónu.  
Skúšky na overenie 
pevnosti betónu 

29.-30. Vysvetliť pojem pevnosť 
betónu. Vymenovať 
druhy skúšok a opísať 
ich. 

Vysvetlil pojem pevnosť 
betónu. Vymenoval druhy 
skúšok a opísať ich. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Prezentácia 

Význam skúšok  
pre kvalitu betónu. 
Druhy skúšok. 

31.-32. Prezentovať svoje 
vedomosti pred skupinou 
spolužiakov vopred 
pripravenou prezentáciou 
- vedieť vysvetliť 
dôležitosť skúšok na 
overenie pevnosti 
betónu. 

Prezentoval svoje 
vedomosti pred skupinou 
spolužiakov vopred 
pripravenou prezentáciou 
- vedel vysvetliť 
dôležitosť skúšok na 
overenie pevnosti 
betónu. 

Prezentovanie 
vlastnej práce 
Expozičná 
metóda 
Písomné 
skúšanie 

Prezentácia 
vypracovaná 
žiakom 
Pracovný list 
Pracovného 
zošita PZ2 - 
Polročný test 
3.ročník 

5. ŠPECIÁLNE DRUHY 
    BETÓNOV 

   6   ENV Žiak má:  Žiak:    

Ľahké betóny- druhy, 
výroba, využitie 

33.-34. Stavebné materiály   
- Malty, betóny 
  1. roč. 
 
 
 
 
 
 
Pozemné stavite ľstvo 

Rozdeliť betóny podľa 
objemovej hmotnosti. 
Vedieť, aké použitie majú 
ľahké betóny. 

Rozdelil betóny podľa 
objemovej hmotnosti. 
Vedel, aké použitie majú 
ľahké betóny. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Ťažké betóny –druhy, 
vlastnosti, využitie 
 
 

35.-36. Vysvetliť , kedy sa 
používajú ťažké betóny, 
vymenovať druhy 
ťažkých  betónov 

Vysvetlil , kedy sa 
používajú ťažké betóny, 
vymenoval druhy ťažkých  
betónov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
 

Špeciálne druhy betónov: 
cestný, vodostavebný, 

37.-38. Vymenovať druhy 
špeciálnych betónov 

Vymenoval druhy 
špeciálnych betónov 

Ústne skúšanie 
Prezentovanie 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
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vákuový, valcovaný, liaty, 
architektonický 

- Povrchové úpravy 
- Pohľadové betóny 
  prvý ročník 

a ich využitie v stavebnej 
praxi. Nájsť na Internete 
a spracovať do 
prezentácie informácie 
o vodostavebnom 
a architektonickom 
betóne. 

a ich využitie v stavebnej 
praxi.  Našiel na 
Internete a spracoval do 
prezentácie informácie 
o vodostavebnom 
a architektonickom 
betóne. 

vlastnej práce 
Expozičná 
metóda 
 

vypracovaná 
žiakom 
 

6. VYSTUŽOVANIE  
    BETÓNU 

  8    ENV Žiak má:  Žiak:    

Vlastnosti betonárskej 
ocele, pracovný diagram 
ocele, označovanie ocele 

39.-40. Stavebné materiály  
-Kovy -1.roč. 
Pozemné stavite ľstvo –
cvič. 
Stavebné výkresy -1.roč. 

Poznať základné 
vlastnosti betonárskej 
výstuže. Vedieť opísať 
ťahovú skúšku ocele, 
nakresliť PC diagram 
ocele. Vedieť, ako sa 
označuje oceľ. Naučiť sa 
spracovať získané 
vedomosti o ťahovej 
skúške do prezentácie. 

Poznal základné 
vlastnosti betonárskej 
výstuže. Vedel opísať 
ťahovú skúšku ocele, 
nakreslil PC diagram 
ocele. Vedel, ako sa 
označuje oceľ. Naučil sa 
spracovať získané 
vedomosti o ťahovej 
skúške do prezentácie. 

Prezentovanie 
vlastnej práce 
Expozičná 
metóda 
 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
vypracovaná 
žiakom 
 

Spolupôsobenie betónu 
a ocele, krycia vrstva 
betónu, povrchová 
a koncová úprava 
výstuže. 

41.-42. Vysvetliť pojem 
spolupôsobenie ocele. 
Nakresliť spôsoby 
ukončenia výstuže 
a popísať možnosti jej 
povrchovej úpravy. 

Vysvetlil pojem 
spolupôsobenie ocele. 
Nakreslil spôsoby 
ukončenia výstuže 
a popísal možnosti jej 
povrchovej úpravy. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Príprava a ukladanie 
výstuže do debnenia 
 

43.-44.  Vysvetliť postup prípravy 
a ukladania výstuže do 
debnenia samoštúdiom 
v skupine žiakov a 
prezentovanie 
osvojených vedomostí 
pred spolužiakmi.  

Vysvetlil postup prípravy 
a ukladania výstuže do 
debnenia samoštúdiom 
v skupine žiakov a 
prezentoval osvojené 
vedomostí pred 
spolužiakmi. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
 

Výkres tvaru, výkres 
výstuže 
 
 
 

45.-46.  Vedieť, čo sa kreslí vo 
výkrese tvaru a výkrese 
výstuže.  Pomocou 
pripravených pomôcok 
vedieť poukázať na 
odlišnosti v daných 
výkresoch. 

Vedel, čo sa kreslí vo 
výkrese tvaru a výkrese 
výstuže. .  Pomocou 
pripravených pomôcok 
vedel poukázať na 
odlišnosti v daných 
výkresoch. 

Ústne skúšanie 
Demonštrácia 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Pracovná 
pomôcka – 
názorná ukážka 
výkresu tvaru 
a výstuže –PZ7 

7. VÝPOČTOVÉ 
    METÓDY 
    NAVRHOVANIA 
    BETÓNOVÝCH 

   4  Žiak má:  Žiak:    
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    A ŽELEZOBETÓN.  
    KONŠTRUKCIÍ 
Prehľad výpočtových 
metód 

47.-48. 
 
 
 

Stavebná mechanika  
Prehľad výpočtových metód 
-1.roč. 

Lepšie pochopiť princípy 
navrhovania stavebných 
konštrukcií podľa 
jednotlivých výpočtových 
metód pomocou 
prezentácie.  

Lepšie pochopil princípy 
navrhovania stavebných 
konštrukcií podľa 
jednotlivých výpočtových 
metód pomocou 
prezentácie. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
 

Princípy navrhovania 
betón. a železobet. 
konštrukcií podľa metódy 
medzných stavov 
 
 
 

49.-50. Objasniť si princípy 
navrhovania betónových 
a železobetónových  
konštrukcií podľa metódy 
medzných stavov  
pomocou prezentácie. 

Objasnil si princípy 
navrhovania betónových 
a železobetónových  
konštrukcií podľa metódy 
medzných stavov  
pomocou prezentácie. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
 

8. MEDZNÝ STAV 
PORUŠENIA PRVKOV 
Z VYSTUŽ. BETÓNU 
PRI JEDNORÁZOVOM  
NAMÁHANÍ 
NORMÁLOVOU SILOU 
A OHYBOVÝM 
MOMENTOM. 

   16      Žiak má:  Žiak:    

Vzťah: zaťaženie, 
napätie, deformácia 
konštrukcií, stupne 
vystuženia železobet.  
konštrukcií 

51.-52. Stavebná mechanika  
-výpočet zaťaženia 
-druhy zaťažení 
pôsobiacich na stavebné 
konštrukcie 
-1.roč. 

Vedieť definovať pojem 
zaťaženie. Vysvetliť 
vzťah medzi zaťažením, 
napätím a deformáciou. 
Na základe vedomostí 
získaných na predmete 
Stavebná mechanika 
vypracovať referát na 
tému Zaťaženie 
pôsobiace na stavebné 
konštrukcie. 

Vedel definovať pojem 
zaťaženie. Vysvetlil vzťah 
medzi zaťažením, 
napätím a deformáciou. 
Na základe vedomostí 
získaných na predmete 
Stavebná mechanika 
vypracoval referát na 
tému Zaťaženie 
pôsobiace na stavebné 
konštrukcie. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Referát 
 

Súčinitele podmienok 
pôsobenia, súčiniteľ 
geometrie 
 
 

53.-54. Vysvetliť úlohu 
súčiniteľov podmienok 
pôsobenia vo výpočtoch. 
Vedieť napísať vzorec 
súčiniteľa geometrie 

Vysvetlil úlohu 
súčiniteľov podmienok 
pôsobenia vo výpočtoch. 
Vedel napísať vzorec 
súčiniteľa  geometrie 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná práca 

Vzťah: ťah, priebeh 
momentov. 
Momentová čiara 

55.-58. Stavebná mechanika  
-momentová čiara 
1.roč.  

Pochopiť postup 
kreslenia momentovej 
čiary názornou ukážkou 
pomocou pracovného 

Pochopil postup 
kreslenia momentovej 
čiary názornou ukážkou 
pomocou pracovného 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Pracovný list 
Pracovného 
zošita PR3 
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listu pracovného zošita 
PZ3 - Zaťaženie 
stavebných konštrukcií. 
Vedieť nakresliť 
momentovú čiaru 
zadaného nosníka. 

listu pracovného zošita 
PZ3 - Zaťaženie 
stavebných konštrukcií. 
Vedel nakresliť 
momentovú čiaru 
zadaného nosníka. 

Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií 
 

Čiara materiálového 
krytia 

59.-62.  Vedieť zostrojiť čiaru 
materiálového krytia. 

Vedel zostrojiť čiaru 
materiálového krytia. 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
 

Opakovanie 6., 7.a8. 
tematického celku. 
Koncoročný test. 

63.-64.  Preukázať zručnosti pri 
praktických úlohách 
vychádzajúcich 
z teoretických vedomostí 

Preukázal zručnosti pri 
praktických úlohách 
vychádzajúcich 
z teoretických  vedomostí 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď, 
Pracovný list 
Pracovného 
zošita PZ5 - 
Koncoročný 
test 3.ročník 

Koncoročné hodnotenie 65.-66.  Osvojiť si základné učivo 
vymedzené temat. 
celkami 

Osvojil si základné učivo 
vymedzené temat. 
celkami 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu:  BETÓNOVÉ 
                                KONŠTRUKCIE 
                                     -cvi čenia                                                                                        

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 
 
Zameranie : pozemné staviteľstvo 
 
 

Názov tematického 
celku Témy 

Hod.  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. ÚVOD    1  Žiak má:  Žiak:    
Organizačné pokyny.    1.  Byť oboznámený 

s organizáciou výučby 
a s jej obsahom  

Oboznámil sa 
s organizáciou výučby 
a s jej obsahom 

  

2. OVEROVANIE 
    VLASTNOSTÍ 
    KAMENIVA 

   8 ENV Žiak má:  Žiak:    

Zistenie odplaviteľných 
častíc  kameniva 

 2.-3. Stavebné materiály - cvič. 
-Kamenivo ako zložka 
betónu 
-1.roč. 

Pochopiť postup skúšky 
na overenie obsahu 
odplaviteľných častíc 
kameniva 

Pochopil postup skúšky 
na overenie obsahu 
odplaviteľných častíc 
kameniva 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

Zistenie humusovitosti 
kameniva 

 4.-5. Vedieť zistiť množstvo 
humusu obsiahnutého vo 
vzorke kameniva 

Vedel zistiť množstvo 
humusu obsiahnutého vo 
vzorke kameniva 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

Stanovenie objemovej 
hmotnosti kameniva 

 6.-7. Vedieť stanoviť objemovú 
hmotnosť kameniva 

Vedel stanoviť objemovú 
hmotnosť kameniva 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

Určenie nasiakavosti 
kameniva 
 

 8.-9.  Určiť nasiakavosť 
kameniva s ohľadom na 
jeho vlhkosť. 

Určil nasiakavosť 
kameniva s ohľadom na 
jeho vlhkosť. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

3. OVEROVANIE 
    VLASTNOSTÍ  
    CEMENTU 

   6 ENV Žiak má:  Žiak:    

Stanovenie normálnej 
konzistencie cementovej 
kaše 
 

10.-11. Stavebné materiály - cvič. 
-Cement ako zložka betónu 
-1.roč. 

Oboznámiť sa 
s postupom stanovenia 
normálnej konzistencie 
betónovej  zmesi 

Oboznámil sa 
s postupom stanovenia 
normálnej konzistencie 
betónovej  zmesi 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

Zistenie začiatku a konca 
doby tuhnutia 

12.-13.  Vedieť zistiť začiatok 
a koniec tuhnutia 

Vedel zistiť začiatok 
a koniec tuhnutia 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
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cementovej kaše cementovej kaše 
v laboratórnych 
podmienkach 

cementovej kaše 
v laboratórnych  
podmienkach 

Elaborát 

Skúška objemovej 
stálosti cementu 

14.-15.  Oboznámiť sa 
s postupom určovania 
objemovej stálosti 
cementu 

Oboznámil sa 
s postupom určovania 
objemovej stálosti 
cementu 
 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

4.OVEROVANIE  
   VLASTNOSTÍ  
   ZÁMESOVEJ VODY 

   1   ENV Žiak má:  Žiak:    

Prehľad skúšok na 
overovanie vlastností 
zámesovej vody 

   16. Staveb. materiály -cvič. 
-Voda ako zložka betónu 
-1.roč. 

Získať prehľad 
o skúškach zámesovej 
vody  

Získal prehľad 
o skúškach zámesovej 
vody 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 

5. OVEROVANIE 
  SPRACOVATEĽNOSTI 
    BETÓNOVEJ ZMESI 

   4 ENV Žiak má:  Žiak:    

Skúška spracovateľnosti 
sadnutím kužeľa, 
zhutnením. 

17.-18. Betónové konštrukcie  
Vlastnosti betónu-
spracovateľnosť-3.roč. 
 
 
 
 
 

Pochopiť a vedieť opísať 
postup skúšky 
spracovateľnosti betónu 
sadnutím kužeľa 
pomocou videonahrávky 
na Internete 
/http://www.youtube.com/
watch?v=1M-85MP7lg0 / 
a skúšku zhutnením 
betón. zmesi 

Pochopil a vedel opísať 
postup skúšky 
spracovateľnosti betónu 
sadnutím kužeľa 
pomocou videonahrávky 
na Internete a zhutnením 
betón. zmesi 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

Skúška spracovateľnosti 
podľa Scramtajeva 

19.-20. Vedieť opísať postup 
skúšky spracovateľnosti 
bet. Podľa Scramtajeva 

Vedel opísať postup 
skúšky spracovateľnosti 
bet. podľa Scramtajeva 

Ústne skúšanie Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

6. OVEROVANIE  
    PEVNOSTI BETÓNU 

   2 ENV Žiak má:  Žiak:    

Skúšky pevnosti betónu 
deštruktívne 
a nedeštruktívne. 

21.-22.  Oboznámiť sa so 
skúškami pevnosti 
betónu, pochopiť 
odlišnosti pri skúškach 
deštruktívnych a 
nedeštruktívnych 

Oboznámil sa so 
skúškami pevnosti 
betónu, pochopiť 
odlišnosti pri skúškach 
deštruktívnych a 
nedeštruktívnych 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

7. ROČNÍKOVÝ  
    PROJEKT 

  11     Žiak má:  Žiak:    
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Rozdelenie do skupín. 
Zadanie podkladov ku 
vypracovaniu projektu. 

23.-24. Pozemné st avite ľstvo  -
cvič. 
-ročníkový projekt-3.roč. 

Priniesť podklady pre 
prácu na ročníkovom 
projekte. 

Priniesol podklady pre 
prácu na ročníkovom 
projekte. 

  

Pôdorys 1.NP v mierke 
1:100 

25.-27. Narysovať pôdorys 1.NP 
podľa podkladu 

Narysoval pôdorys 1.NP 
podľa podkladu 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Narysovanie 
výkresu 
v mierke 1:100 

Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stropnú 
konštrukciu 
 

28.-29 Stavebná mechanika  
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie-1.roč. 
Pozemné stavite ľstvo 
Podlahy -2.roč. 
 

Vedieť  navrhnúť vhodnú 
skladbu podlahy nad 
danou miestnosťou . 
Vypočítať celkové 
zaťaženie pôsobiace na 
ŽB stropnú dosku 
pomocou pracovného 
zošita PZ3 – Zaťaženie 
stavebných konštrukcií. 

Vedel  navrhnúť vhodnú 
skladbu podlahy nad 
danou miestnosťou . 
Vypočítal celkové 
zaťaženie pôsobiace na 
ŽB stropnú dosku 
pomocou pracovného 
zošita PZ3 – Zaťaženie 
stavebných konštrukcií. 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Písomná práca 
Vypracovanie 
úlohy 
v pracovnom 
liste 
Pracovného 
zošita PZ3 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií. 

Momentová čiara 
 
 
 

30.-31. Stavebná mechanika  
Priebeh momentov, 
momentová čiara-1.roč. 
 

Pochopiť postup 
zostrojenia momentovej 
čiary pomocou 
Pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií.  Nakresliť 
momentovú čiaru 
zadaného nosníka – 
vypracovanie úlohy 
v pracovnom liste. 

Pochopil postup 
zostrojenia momentovej 
čiary pomocou 
Pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií.  Nakreslil 
momentovú čiaru 
zadaného nosníka – 
vypracovanie úlohy 
v pracovnom liste. 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Písomná práca 
Vypracovanie 
úlohy 
v pracovnom 
liste 
Pracovného 
zošita PZ3 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií. 

Dokončovacie práce. 
Kompletizácia projektu. 

   32.  Vypracovať kompletný 
ročníkový projekt 
obsahujúci výpočtovú 
a grafickú časť. 

Vypracoval kompletný 
ročníkový projekt 
obsahujúci výpočtovú 
a grafickú časť 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Písomná práca 
Vypracovanie 
ročníkového 
projektu. 

Koncoročné hodnotenie    33. 
 

 Odovzdať kompletný 
ročníkový projekt pre 
koncoročnú klasifikáciu 

Odovzdal kompletný 
ročníkový projekt pre 
koncoročnú klasifikáciu 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Odovzdanie 
ročníkového 
projektu a jeho 
obhajoba 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Rozpis učiva predmetu:          BETÓNOVÉ 
                                KONŠTRUKCIE 
                                                                                             

2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 
 
Zameranie : pozemné staviteľstvo, stavebný 
                     manažment  

Názov tematického 
celku Témy 

Hod.  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. ÚVOD    8  Žiak má:  Žiak:    
Oboznámenie sa 
s obsahom výučby.  

   1. Stavebn é materiály -1.roč. 
Kovy 
Pozemné stavite ľstvo -
1.roč. 
 Monolitické konštrukcie 
z betónu a železobetónu 
Stavebná mechanika -
1.roč. 
Zaťaženie  pôsobiace na 
konštrukcie  
Betónové konštrukcie -
3.roč. 
Výpočtové metódy, výpočet 
zaťaženia , momentová 
čiara 

Pochopiť potrebu 
prehlbovania vedomostí 
v oblasti výroby, 
vlastností  a používania 
betónu, ako 
najpoužívanejšieho 
stavebného materiálu 

Pochopil potrebu 
prehlbovania vedomostí 
v oblasti výroby, 
vlastností  a používania 
betónu, ako 
najpoužívanejšieho 
stavebného materiálu 
 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
 

Opakovanie učiva 3. roč.: 
-vystužovanie betónu 
- prehľad výpočtových 
metód 
- zaťaženie stavebných 
konštrukcií 
- momentová čiara 

  
2.-3. 
4.-5. 
 
6.-7. 
 
   8. 

Zopakovať si zásady 
vystužovania železobet. 
konštrukcií. Mať prehľad 
o výpočtových metódach. 
Vedieť, čo je zaťaženie, 
aké druhy zaťažení 
poznáme, vedieť 
vymenovať, aké druhy 
zaťažení pôsobia na 
jednotlivé  stavebné 
konštrukcie – uviesť 
konkrétne príklady. 
Zopakovať si vynášanie 
momentovej čiary. 

Zopakoval si zásady 
vystužovania železobet. 
konštrukcií. Mal prehľad 
o výpočtových metódach. 
Vedel, čo je zaťaženie, 
aké druhy zaťažení 
poznáme, vedel 
vymenovať, aké druhy 
zaťažení pôsobia na 
jednotlivé  stavebné 
konštrukcie – uviedol 
konkrétne príklady. 
Zopakoval si vynášanie 
momentovej čiary. 

Ústne skúšanie 
Písomné 
preverenie 
vedomostí 

Ústna odpoveď 
Vypracovanie 
úlohy 
v pracovnom 
liste 
Pracovného 
zošita PZ3 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií. 

2.HRANICA 
PORUŠENIA PRVKOV 
BETÓN. A ŽELEZOB. 
KONŠTRUKCIÍ PRI 
JEDNORÁZOVOM 
NAMÁHANÍ – 
VYSTUŽOVANIE 

  14  ENV Žiak má:  Žiak:    



   

 826

PLOŠNÝCH PRVKOV 
NAMÁHANÝCH 
OHYBOM. 
Plošné konštrukcie 
doskové 
- charakteristika stropov 
- všeobecné konštrukčné 
zásady navrhovania 
stropov 
- druhy  stropov z 
hľadiska materiálu 
a spôsobu vystuženia, 
odlišnosti, výhody 

  
  9.-10. 
11.-12. 
 
13.-14. 

Pozemné stavite ľstvo -
1.roč. 
Stropy – charakteristika, 
druhy, stropy monolitické  
Stavebná mechanika - 
1.roč. 
Jednoduchý nosník voľne 
podopretý, votknutý  
 
 

Vedieť charakteristiku 
stropov, vymenovať 
konštrukčné zásady 
navrhovania stropov.  

Vedel charakteristiku 
stropov, vymenoval 
konštrukčné zásady 
navrhovania stropov. 
 
 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Pracovný zošit 
PZ7  
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií -
výkresy výstuže 

Jednosmerne vystužená 
strop. doska voľne 
uložená na murive 
 

15.-16. Vedieť spôsob 
namáhania, deformácie 
a spôsob vystuženia 
jednosm. vyst. strop. 
dosky, voľne uloženej na 
murive. 

Vedel  spôsob 
namáhania, deformácie 
a spôsob vystuženia 
jednosm. vyst. strop. 
dosky, voľne uloženej na 
murive. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 
 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
Pracovný zošit 
PZ7  
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií -
výkresy výstuže 

Jednosmerne vystužená 
strop. Doska votknutá do 
muriva 

17.-18 Vedieť spôsob 
namáhania, deformácie 
a spôsob vystuženia 
jednosm. Vyst. Strop. 
Dosky, votknutej do 
muriva. 

Vedel spôsob 
namáhania, deformácie 
a spôsob vystuženia 
jednosm. Vyst. Strop. 
Dosky, votknutej do 
muriva. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
Pracovný zošit 
PZ7  
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií -
výkresy výstuže 

 Obojsmerne vystužená 
strop. doska 

19.-20. Vedieť spôsob 
namáhania, deformácie 
a spôsob vystuženia 
obojsmerne vyst. strop. 
dosky. Vypracovať 
prezentáciu na danú 
tému. 

Vedel  spôsob 
namáhania, deformácie 
a spôsob vystuženia 
obojsmerne vyst. strop. 
dosky. Vypracoval 
prezentáciu na danú 
tému. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 

Trámový strop    21. Vedieť spôsob 
namáhania, deformácie 
a spôsob vystuženia 
trám. stropu 
 

Vedel  spôsob 
namáhania, deformácie 
a spôsob vystuženia 
trám. stropu 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
Pracovný zošit 
PZ7  
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií -
výkresy výstuže 

Opakovanie 2. temat. 
celku 

   22. Preukázať všeobecné 
vedomosti o stropoch 

Preukázal všeobecné 
vedomosti o stropoch 

Písomné 
skúšanie 

Písomná práca 
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z hľadiska ich 
navrhovania. 

z hľadiska ich 
navrhovania. 

3. HRANICA 
PORUŠENIA PRVKOV 
BETÓN. A ŽELEZOB. 
KONŠTRUKCIÍ PRI 
JEDNORÁZOVOM 
NAMÁHANÍ – 
VYSTUŽOVANIE 
TLAČENÝCH PRVKOV. 

   8 ENV Žiak má:  Žiak:    

Prvky namáhané 
dostredným a  
mimostredným  tlakom – 
spôsob zaťaženia, 
deformácia, druhy stĺpov. 
Odlišnosti v deformácii 
od stropných konštrukcií. 

23.-24. Pozemné stavite ľstvo - 
1.roč. 
Zvislé nosné konštrukcie – 
stĺpy 
Stavebná mechanika -
1.roč. 
Dostredný a mimostredný 
tlak, excentricita sily. 

Osvojiť si spôsob 
namáhania a deformácie 
prvkov namáhaných 
tlakovou silou. 
Poznať odlišnosti 
v deformácii od stropov. 

Osvojil si spôsob 
namáhania a deformácie 
prvkov namáhaných 
tlakovou silou. 
Poznal odlišnosti 
v deformácii od stropov. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
PR5 - Stĺpy 

Prvky tlačené – spôsob 
vystuženia stĺpa 
s pozdĺžnou nosnou 
a obyčajnou priečnou 
výstužou. 

25.-26. Vedieť nakresliť spôsob 
vystuženia stĺpa 
s pozdĺžnou nosnou 
a obyčajnou priečnou 
výstužou. 

Vedel nakresliť spôsob 
vystuženia stĺpa 
s pozdĺžnou nosnou 
a obyčajnou priečnou 
výstužou. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
PR5 - Stĺpy 

Prvky tlačené – spôsob 
vystuženia stĺpa 
z ovinutého betónu 
a stĺpa s tuhou vložkou. 

27.-28. Vedieť nakresliť spôsob 
vystuženia stĺpa 
z ovinutého betónu 
a stĺpa s tuhou vložkou. 

Vedel  nakresliť spôsob 
vystuženia stĺpa 
z ovinutého betónu 
a stĺpa s tuhou vložkou. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
PR5 - Stĺpy 

Zásady pri betónovaní 
stĺpov, postup pri 
oddebnení. 
Opakovanie. 

29.-30. Oboznámiť sa 
s postupom pri 
betónovaní stĺpov. 
Vymenovať zásady pri 
oddebňovaní. 

Oboznámil  sa 
s postupom pri 
betónovaní stĺpov. 
Vymenoval  zásady pri 
oddebňovaní. 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Pracovný zošit 
PZ4 – Polročný 
test 4. ročník. 

4. KOMPLEXNÉ 
RIEŠENIE 
KONŠTRUKCIÍ 
Z VYSTUŽENÉHO 
BETÓNU. 

   10  Žiak má:  Žiak:    

Preklady, stužujúce 
vence 
 

31.-32. Pozemné stavite ľstvo - 
2.roč. 
Zemné práce a zakladanie 
Schodiská 
 
 

Osvojiť si spôsob 
vystuženia prekladov 
a zdôvodniť ho. 
Vypracovať prezentáciu 
na danú tému. 

Osvojil si spôsob 
vystuženia prekladov 
a zdôvodnil  ho. 
Vypracoval prezentáciu 
na danú tému. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda, 
kooperatívna 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 

Základové konštrukcie 
- základové pätky 

33.-34. Vedieť, ako sa deformujú 
základové konštrukcie, 

Vedel, ako sa deformujú 
základové konštrukcie, 

Ústne skúšanie 
Expozičná 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
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- základové pásy 
 

v závislosti od zaťaženia. 
Nakresliť spôsob 
vystuženia. 

v závislosti od zaťaženia. 
Nakreslil spôsob 
vystuženia. 

metóda PR4 – 
Základové 
konštrukcie 

Prvky schodiskových 
konštrukcií 
- charakteristika a druhy 
schodísk 
- statická schéma 
schodísk 
- spôsoby vystuženia 
schodísk v závislosti od 
spôsobu  podopretia 

 
 
35.-36. 
 
37.-38. 

Naučiť sa druhy 
schodísk, ich statické 
schémy a spôsoby 
vystuženia jednotlivých 
druhov schodísk, 
v závislosti od spôsobu 
podopretia. Vypracovať 
prezentáciu na danú 
tému. 

Naučil sa druhy schodísk, 
ich statické schémy 
a spôsoby vystuženia 
jednotlivých druhov 
schodísk, v závislosti od 
spôsobu podopretia. 
Vypracoval prezentáciu 
na danú tému. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda, 
kooperatívna 
metóda 
 
 
 
 
 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 

Oporné steny – využitie, 
druhy, spôsob vystuženia 
 

39.-40. Zdôvodniť použitie 
oporných stien. Naučiť sa 
spôsob vystuženia. 
Vypracovať prezentáciu 
na danú tému. 

Zdôvodnil  použitie 
oporných stien. Naučil  
sa spôsob vystuženia. 
Vypracoval prezentáciu 
na danú tému. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda, 
kooperatívna 
metóda 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
Písomná práca 

5. PREDPÄTÝ BETÓN .     4  ENV Žiak má:  Žiak:    
Podstata predpätia, 
statické pôsobenie 
predpätého betónu, 
materiál, technológia 
predpínania. 

41.-42. Pozemné stavite ľstvo  – 
4.roč. 
Predpäté konštrukcie 

Vedieť, čo je predpätie, 
opísať technológiu 
predpínania. 

Vedel, čo je predpätie, 
opísal  technológiu 
predpínania. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
PR6 – Predpätý 
betón 

Kotvenie výstuže, straty 
predpätia, použitie 
v stavebnej praxi. BOZP.  
 

43.-44. Oboznámiť sa so 
spôsobmi kotvenia 
výstuže. Vedieť, čo sú 
straty predpätia. 
Vymenovať, kde sa 
používajú predpäté 
konštrukcie. Oboznámiť 
sa s BOZP. 

Oboznámil sa so 
spôsobmi kotvenia 
výstuže. Vedel, čo sú 
straty predpätia. 
Vymenoval, kde sa 
používajú predpäté 
konštrukcie. Oboznámil 
sa s BOZP. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
PR6 – Predpätý 
betón 
 

6.  ZÁKLADNÉ ZÁSADY 
NAVRHOVANIA 
MONTOVANÝCH 
A MUROVANÝCH 
KONŠTRUKCIÍ, 
S POUKÁZANÍM NA 
ODLIŠNOSTI OD 
NAVRHOVANIA BET. 
A ŽELEZOB. KONŠTR. 

     2 ENV Žiak má:  Žiak:   
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Zásady pri navrhovaní 
montovaných konštrukcií, 
odlišnosti oproti 
monolitickým. 

   45  Pozemné stavite ľstvo –4. 
roč. 
Prefabrikáty 

Vedieť vymenovať 
zásady pri navrhovaní 
montovaných  
konštrukcií, odlišnosti 
oproti monolitickým. 
Vypracovať prezentáciu 
na danú tému. 

Vedel  vymenovať 
zásady pri navrhovaní 
montovaných konštrukcií, 
odlišnosti oproti 
monolitickým. Vypracoval 
prezentáciu na danú 
tému. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda, 
kooperatívna 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 

Základné pojmy 
murovaných konštrukcií, 
materiály, zaťaženie. 

   46 Osvojiť si základné pojmy 
murovaných konštrukcií. 
Vypracovať prezentáciu 
na danú tému.  

Osvojil si základné pojmy 
murovaných konštrukcií. 
Vypracoval prezentáciu 
na danú tému. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda, 
kooperatívna 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
 

7. TECHNOLÓGIA 
VÝROBY, VLASTNOSTI 
A SPÔSOBY POUŽITIA 
BET. A ŽELEZOB. 
V STAVEBNÍCTVE  
/ OPAKOVANIE / 

  14  ENV Žiak má:  Žiak:    

Betón ako stavebný 
materiál – charakteristika, 
výhody, nevýhody, 
použitie, zložky betónu. 

47.-48. Betónové konštrukcie – 
3.roč. 
Technológia výroby betónu 
 
Pozemné stavite ľstvo  – 
4.roč. 
Predpäté konštrukcie 
 
Pozemné stavite ľstvo - 
2.roč. 
Zemné práce a zakladanie 
Schodiská 
 
Stavebná mechanika -
1.roč. 
Dostredný a mimostredný 
tlak, excentricita sily, 
navrhovanie jednoduchých 
nosníkov. 
 
 

Vedieť charakterizovať 
betón, jeho zložky, 
vymenovať  výhody, 
nevýhody a použitie 
betónu v stavebníctve. 

Vedel charakterizovať 
betón, jeho zložky, 
vymenoval  výhody, 
nevýhody a použitie 
betónu v stavebníctve. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda, 
kooperatívna 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
PR1 – 
Kamenivo, 
 PR2 – Cement. 

Plošné konštrukcie 
namáhané ohybom – 
stropy. 

49.-50. Opísať stropy, spôsob 
namáhania, spôsob 
vystuženia. Vypracovať 
prezentáciu na danú 
tému. 

Opísal  stropy, spôsob 
namáhania, spôsob 
vystuženia. Vypracoval 
prezentáciu na danú 
tému. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda, 
kooperatívna 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 

Zvislé nosné konštrukcie 
– stĺpy. 

51.-52. Vedieť nakresliť výstuž 
do stĺpov a zdôvodniť. 

Vedel  nakresliť výstuž 
do stĺpov a zdôvodnil. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
PR5 - Stĺpy 

Základové  konštrukcie – 
základové pätky a pásy. 

53.-54. Poznať druhy 
základových konštrukcií, 
spôsoby vystuženia.  

Poznal  druhy 
základových konštrukcií, 
spôsoby vystuženia. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 
PR4 – 
Základové 
konštrukcie 

Schodiská – statické 
schémy, druhy, spôsob 
vystuženia. 

55.-56. Charakterizovať schody, 
nakresliť ich statické 
schémy a spôsoby 
vystuženia. Vypracovať 
prezentáciu na danú 
tému. 

Charakterizoval  schody, 
nakreslil  ich statické 
schémy a spôsoby 
vystuženia. Vypracoval 
prezentáciu na danú 
tému. 

Ústne skúšanie 
Expozičná 
metóda, 
kooperatívna 
metóda 
 

Ústna odpoveď 
Prezentácia 

Vlastnosti betónu – 57.-58. Vysvetliť , čo je pevnosť Vysvetlil , čo je pevnosť Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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pevnosť, 
spracovateľnosť, význam 
skúšok pre kvalitu 
betónu. 

a spracovateľnosť 
betónu, opísať skúšky . 
Zdôvodniť ich význam 
pre kvalitu betónu. 
Vypracovať prezentáciu 
na danú tému. 

a spracovateľnosť 
betónu, opísal  skúšky . 
Zdôvodnil ich význam pre 
kvalitu betónu. 
Vypracoval prezentáciu 
na danú tému. 

Expozičná 
metóda, 
kooperatívna 
metóda 

Prezentácia 

Koncoročné hodnotenie 
 

59.-60. Preukázať všeobecné 
vedomosti  o betónových 
a železobetónových 
konštrukciách, ich 
výrobe, spôsobe 
vystuženia a použití 
v stavebníctve úspešným 
vypracovaním úloh 
didaktického 
koncoročného testu. 

Preukázal všeobecné 
vedomosti  o betónových 
a železobetónových 
konštrukciách, ich 
výrobe, spôsobe 
vystuženia a použití 
v stavebníctve úspešným 
vypracovaním úloh 
didaktického 
koncoročného testu.. 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Pracovný zošit 
PZ6 – 
Koncoročný 
test 4. ročník. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Rozpis učiva predmetu:  BETÓNOVÉ 
                                KONŠTRUKCIE-cvičenia                                                                                        

2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 
 
Zameranie: pozemné staviteľstvo 
  

Názov tematického 
celku Témy 

Hod.  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. ÚVOD      4  Žiak má:  Žiak:    
Organizačné pokyny. 
Oboznámenie 
s obsahom výučby. 

   1.-2. Betónové konštrukcie cv.  
 -3.roč. 
Výpočet zaťaženia , 
zostrojenie momentovej 
čiary. 

Byť oboznámený 
s organizáciou výučby 
a s jej obsahom  

Oboznámil sa 
s organizáciou výučby 
a s jej obsahom 

  

Opakovanie – výpočet 
zaťaženia, pôsobiaceho 
na stropy, kreslenie 
momentovej čiary. 

  3.-4. Zopakovať si a utvrdiť 
vedomosti 3. ročníka, 
vedieť vypočítať veľkosť 
zaťaženia, nakresliť 
momentovú čiaru. 
Vypracovať úspešne 
pracovné listy 
pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií 

Zopakoval  si a utvrdil 
vedomosti 3. ročníka, 
vedel  vypočítať veľkosť 
zaťaženia, nakresliť 
momentovú čiaru 
Vypracoval úspešne 
pracovné listy 
pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií 

Písomné 
skúšanie 

Pracovný zošit 
PZ3 – 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií 

2. ROČNÍKOVÝ 
PROJEKT 

   56  Žiak má:  Žiak:    

OHÝBANÉ 
KONŠTRUKCIE 
1.Jednosmerne 
vystužená stropná doska, 
voľne uložená na murive 
1.1.počtárska časť 
návrhu: 
  -návrh rozmerov dosky, 
   výpočet zaťaženia, 
   výpočet momentov 
  -návrh výstuže 
  -posúdenie návrhu 
výstuže 

 
 
 
 
   
 
5.-6. 
 
  
 7.-8. 
9.-10. 
 

Stavebná mechanika – 
1.roč. 
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie. 
 
Betónové konštrukcie cv. 
 -3.roč. 
Výpočet zaťaženia , 
zostrojenie momentovej 
čiary. 
 
 
 
 

Naučiť sa navrhnúť 
rozmery stropu, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítať 
veľkosť zaťaženia 
a navrhnúť výstuž 
pomocou pracovného 
zošita PZ3 – Zaťaženie 
stavebných konštrukcií a  
PZ1 – Návrh trámového 
stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
  . 

Naučil sa navrhnúť 
rozmery stropu, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítal 
veľkosť zaťaženia 
a navrhol  výstuž 
pomocou pracovného 
zošita PZ3 – Zaťaženie 
stavebných konštrukcií a  
PZ1 – Návrh trámového 
stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
  . 

Písomné 
hromadné 
skúšanie 

Pracovný zošit 
PZ3 – 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií 
Pracovné listy 
pracovného  
zošita PZ1 – 
Návrh 
trámového 
stropu 
 – návrh 
výstuže 
- posúdenie 
návrhu výstuže 
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Stavebná mechanika – 
1.roč. 
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie. 
 
Betónové konštrukcie cv. 
 -3.roč. 
Výpočet zaťaženia , 
zostrojenie momentovej 
čiary 
 
 
 
 
 
 

Vypracovanie 
zadania 

1.2.grafická časť návrhu: 
  - doska v reze M 1:50,  
    zakreslenie výstuže do 
    rezu a pod rez 
  -momentová čiara, výpis 
   výstuže 

 
11.-12. 
 
 
13.-14. 

Vedieť zakresliť výstuž 
do rezu aj mimo rez 
dosky, popísať ju podľa 
platnej STN, vedieť 
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara 
pomocou pracovných 
listov pracovného zošita 
PZ7 – Vystužovanie ŽB 
konštrukcií. 

Vedel  zakresliť výstuž do 
rezu aj mimo rez dosky, 
popísal  ju podľa platnej 
STN, vedel  vysvetliť 
vzťah ťah – momentová 
čiara pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií. 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 
 

Pracovný zošit 
PZ7 – 
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií 
Vypracovanie 
grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:50 

Dokončovacie práce, 
kompletizácia zadania. 

15.-16. Skompletizovať 
a odovzdať zadanie č.1 

Skompletizoval 
a odovzdal zadanie č.1 

Hodnotenie 
zadania č.1 

Odovzdanie 
zadania č.1 

2.Jednosmerne 
vystužená stropná doska, 
votknutá do muriva 
2.1.počtárska časť 
návrhu: 
  -návrh rozmerov dosky, 
   výpočet zaťaženia,  
   výpočet momentov 
  -návrh výstuže 
  -posúdenie návrhu 
výstuže 

 
 
 
 
17.-18. 
 
 
19.-20. 
21.-22. 

Naučiť sa navrhnúť 
rozmery stropu, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítať 
veľkosť zaťaženia 
a navrhnúť a posúdiť 
výstuž pomocou 
pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií a  PZ1 – 
Návrh trámového stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
 . 

Naučil sa navrhnúť 
rozmery stropu, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítal 
veľkosť zaťaženia 
a navrhol  a posúdil 
výstuž pomocou 
pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií a  PZ1 – 
Návrh trámového stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
  .. 

Písomné 
hromadné 
skúšanie 

Pracovný zošit 
PZ3 – 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií 
Pracovné listy 
pracovného  
zošita PZ1 – 
Návrh 
trámového 
stropu 
 – návrh 
výstuže 
- posúdenie 
návrhu výstuže 
Vypracovanie 
zadania 

2.2.grafická časť návrhu: 
  - doska v reze M 1:50,  
    zakreslenie výstuže do 
    rezu a pod rez 
 - popis výstuže podľa 
STN 
  -momentová čiara, výpis 
   výstuže 

 
23.-24. 
 
 
25.-26. 
27.-28. 
 

Vedieť zakresliť výstuž 
do rezu aj mimo rez 
dosky, popísať ju podľa 
platnej STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedieť 
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

Vedel  zakresliť výstuž do 
rezu aj mimo rez dosky, 
popísal  ju podľa platnej 
STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií, vedel  
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 
 
 

Pracovný zošit 
PZ7 – 
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií 
Vypracovanie 
grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:50 

Dokončovacie práce, 
kompletizácia zadania. 

29.-30.  Skompletizovať 
a odovzdať zadanie č.2 

Skompletizoval 
a odovzdal zadanie č.2 

Hodnotenie 
zadania č.2 

Odovzdanie 
zadania č.2 
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3.Trámový strop 
3.1.počtárska časť 
návrhu: 
  -návrh stropu, 
   výpočet zaťaženia,  
   výpočet momentov  
   pomocou koeficientov 
  -návrh výstuže 
  -posúdenie návrhu 
výstuže 

 
 
31.-32. 
 
 
 
33.-34. 
35.-36. 
 

Stavebná mechanika – 
1.roč. 
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie. 
 
Betónové konštrukcie cv. 
 -3.roč. 
Výpočet zaťaženia , 
zostrojenie momentovej 
čiary. 
 

Naučiť sa navrhnúť 
rozmery stropu, počet 
polí, v závislosti od 
rozmerov miestnosti, 
vypočítať veľkosť 
zaťaženia a navrhnúť 
výstuž pomocou 
pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií a  PZ1 – 
Návrh trámového stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
 

Naučil sa navrhnúť 
rozmery stropu, počet 
polí, ich veľkosť, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítal 
veľkosť zaťaženia 
a navrhol  výstuž 
pomocou pracovného 
zošita PZ3 – Zaťaženie 
stavebných konštrukcií a  
PZ1 – Návrh trámového 
stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
   

Písomné 
hromadné 
skúšanie 

Pracovný zošit 
PZ3 – 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií 
Pracovné listy 
pracovného  
zošita PZ1 – 
Návrh 
trámového 
stropu 
 – návrh 
výstuže 
- posúdenie 
návrhu výstuže 
Vypracovanie 
zadania 

3.2.grafická časť návrhu: 
  - doska v reze M 1:50,  
    zakreslenie výstuže do 
    rezu a pod rez 
 - popis výstuže podľa 
STN 
  -momentová čiara, výpis 
   výstuže 

 
37.-38. 
 
 
39.-40. 
41.-42. 

Vedieť zakresliť výstuž 
do rezu aj mimo rez 
dosky, popísať ju podľa 
platnej STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedieť 
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

Vedel  zakresliť výstuž do 
rezu aj mimo rez dosky, 
popísal  ju podľa platnej 
STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedel 
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 
 

Pracovný zošit 
PZ7 – 
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií 
Vypracovanie 
grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:50 

Dokončovacie práce, 
kompletizácia zadania. 

43.-44.  Skompletizovať 
a odovzdať zadanie č.3 

Skompletizoval 
a odovzdal zadanie č.3 

Hodnotenie 
zadania č.3 

Odovzdanie 
zadania č.3 

TLAČENÉ 
KONŠTRUKCIE 
1.Stĺp s pozdĺž. nosnou 
a obyč.  priečnou 
výstužou 
1.1.počtárska časť 
návrhu: 
  -návrh rozmerov stĺpa, 
  návrh  a posúdenie 
výstuže 
 / informatívny príklad/ 

 
 
 
 
 
45.-46. 

Stavebná mechanika – 
1.roč. 
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie. 
 
Pozemné stavite ľstvo -
1.roč. 
Zvislé nosné konštrukcie 
 

Oboznámiť  sa 
s návrhom výstuže  do 
stĺpa s pozdĺžnou nosnou 
a obyčajnou priečnou 
výstužou.  

Oboznámil  sa s návrhom 
výstuže  do stĺpa 
s pozdĺžnou nosnou 
a obyčajnou priečnou 
výstužou.  

Písomné 
hromadné 
skúšanie 

Vypracovanie 
zadania 
 

1.2.grafická časť návrhu: 
  - stĺp v pozdĺžnom reze  
    M 1:25 a priečnom 

 
47.-48. 
 

Vedieť zakresliť výstuž 
do rezu aj mimo rez 
dosky, popísať ju podľa 

Vedel  zakresliť výstuž do 
rezu aj mimo rez dosky, 
popísal  ju podľa platnej 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 

Pracovný zošit 
PZ7 – 
Vystužovanie 
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reze 
    M 1:10 
 -zakreslenie výstuže do 
    rezu a pod rez 
-popis výstuže 

 
49.-50. 
 
51.-52. 

platnej STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií, vedieť 
vysvetliť a  
zdôvodniť kotevnú dĺžku, 
previazanie výstuže 
dvoch podlaží. 

STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedel  
vysvetliť a  
zdôvodniť kotevnú dĺžku, 
previazanie výstuže 
dvoch podlaží. 

 ŽB konštrukcií 
Vypracovanie 
grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:10, 1:25 

VÝKRES TVARU M 1:50 53.-56. Pozemné stavite ľstvo  cv.  
-4.roč. 
Výkres tvaru 
 

Naučiť sa nakresliť 
výkres tvaru daného 
podlažia v mierke, vedieť, 
čo obsahuje výkres tvaru. 

Naučil sa nakresliť výkres 
tvaru daného podlažia 
v mierke, vedel, čo 
obsahuje výkres tvaru. 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 

Vypracovanie 
grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:50 

TECHNICKÁ SPRÁVA 57.-58. Pozemné stavite ľstvo cv.  
 -3.roč. 
Technická správa 

Naučiť sa vypracovať 
technickú správu, ako 
súčasť projektu. 

Naučil sa vypracovať 
technickú správu. 

Hodnotenie 
technickej 
správy 
Expozičná 
metóda 

Vypracovanie 
technickej 
správy 
Prezentácia 

Kompletizácia projektu. 
Koncoročné hodnotenie. 

   59. 
   60.  

 Vypracovať kompletný 
ročníkový projekt 
obsahujúci výpočtovú 
a grafickú časť. 

Vypracoval  kompletný 
ročníkový projekt 
obsahujúci výpočtovú 
a grafickú časť. 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Vypracovanie  
a odovzdanie 
kompletného 
ročníkového 
projektu. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Rozpis učiva predmetu:  BETÓNOVÉ 
                                KONŠTRUKCIE 
                                     -cvi čenia                                                                                        

3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín 
 
Zameranie : pozemné staviteľstvo, APE 
 
 

Názov tematického 
celku Témy 

Hod.  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. ÚVOD    1  Žiak má:  Žiak:    
Organizačné pokyny.    1.  Byť oboznámený 

s organizáciou výučby 
a s jej obsahom  

Oboznámil sa 
s organizáciou výučby 
a s jej obsahom 

  

2. OVEROVANIE 
    VLASTNOSTÍ 
    KAMENIVA 

   8 ENV Žiak má:  Žiak:    

Zistenie odplaviteľných 
častíc  kameniva 

 2.-3. Stavebné materiály - cvič. 
-Kamenivo ako zložka 
betónu 
-1.roč. 

Pochopiť postup skúšky 
na overenie obsahu 
odplaviteľných častíc 
kameniva 

Pochopil postup skúšky 
na overenie obsahu 
odplaviteľných častíc 
kameniva 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

Zistenie humusovitosti 
kameniva 

 4.-5. Vedieť zistiť množstvo 
humusu obsiahnutého vo 
vzorke kameniva 

Vedel zistiť množstvo 
humusu obsiahnutého vo 
vzorke kameniva 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

Stanovenie objemovej 
hmotnosti kameniva 

 6.-7. Vedieť stanoviť objemovú 
hmotnosť kameniva 

Vedel stanoviť objemovú 
hmotnosť kameniva 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

Určenie nasiakavosti 
kameniva 
 

 8.-9. Určiť nasiakavosť 
kameniva s ohľadom na 
jeho vlhkosť. 

Určil nasiakavosť 
kameniva s ohľadom na 
jeho vlhkosť. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

3. OVEROVANIE 
    VLASTNOSTÍ  
    CEMENTU 

   6 ENV Žiak má:  Žiak:    

Stanovenie normálnej 
konzistencie cementovej 
kaše 
 

10.-11. Stavebné materiály - cvič. 
-Cement ako zložka betónu 
-1.roč. 

Oboznámiť sa 
s postupom stanovenia 
normálnej konzistencie 
betónovej  zmesi 

Oboznámil sa 
s postupom stanovenia 
normálnej konzistencie 
betónovej  zmesi 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

Zistenie začiatku a konca 
doby tuhnutia 
cementovej kaše 

12.-13.  Vedieť zistiť začiatok 
a koniec tuhnutia 
cementovej kaše 

Vedel zistiť začiatok 
a koniec tuhnutia 
cementovej kaše 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 
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v laboratórnych 
podmienkach 

v laboratórnych  
podmienkach 

Skúška objemovej 
stálosti cementu 

14.-15.  Oboznámiť sa 
s postupom určovania 
objemovej stálosti 
cementu 

Oboznámil sa 
s postupom určovania 
objemovej stálosti 
cementu 
 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

4.OVEROVANIE  
   VLASTNOSTÍ  
   ZÁMESOVEJ VODY 

   1   ENV Žiak má:  Žiak:    

Prehľad skúšok na 
overovanie vlastností 
zámesovej vody 

   16. Staveb. materiály -cvič. 
-Voda ako zložka betónu 
-1.roč. 

Získať prehľad 
o skúškach zámesovej 
vody  

Získal prehľad 
o skúškach zámesovej 
vody 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 

5. OVEROVANIE 
  SPRACOVATEĽNOSTI 
    BETÓNOVEJ ZMESI 

   4 ENV Žiak má:  Žiak:    

Skúška spracovateľnosti 
sadnutím kužeľa, 
zhutnením. 

17.-18. Betónové konštrukcie  
Vlastnosti betónu-
spracovateľnosť-3.roč. 
 
 
 
 
 

Pochopiť a vedieť opísať 
postup skúšky 
spracovateľnosti betónu 
sadnutím kužeľa 
pomocou videonahrávky 
na Internete 
/http://www.youtube.com/
watch?v=1M-85MP7lg0 / 
a skúšku zhutnením 
betón. zmesi 

Pochopil a vedel opísať 
postup skúšky 
spracovateľnosti betónu 
sadnutím kužeľa 
pomocou videonahrávky 
na Internete a zhutnením 
betón. zmesi 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

Skúška spracovateľnosti 
podľa Scramtajeva 

19.-20. Vedieť opísať postup 
skúšky spracovateľnosti 
bet. Podľa Scramtajeva 

Vedel opísať postup 
skúšky spracovateľnosti 
bet. podľa Scramtajeva 

Ústne skúšanie Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

6. OVEROVANIE  
    PEVNOSTI BETÓNU 

   2 ENV Žiak má:  Žiak:    

Skúšky pevnosti betónu 
deštruktívne 
a nedeštruktívne. 

21.-22.  Oboznámiť sa so 
skúškami pevnosti 
betónu, pochopiť 
odlišnosti pri skúškach 
deštruktívnych a 
nedeštruktívnych 

Oboznámil sa so 
skúškami pevnosti 
betónu, pochopiť 
odlišnosti pri skúškach 
deštruktívnych a 
nedeštruktívnych 

Ústne skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Elaborát 

7. ROČNÍKOVÝ  
    PROJEKT 

  68     Žiak má:  Žiak:    

Rozdelenie do skupín. 
Zadanie podkladov ku 
vypracovaniu projektu. 

23.-24. Pozemné stavite ľstvo  -
cvič. 
-ročníkový projekt-3.roč. 

Priniesť podklady pre 
prácu na ročníkovom 
projekte. 

Priniesol podklady pre 
prácu na ročníkovom 
projekte. 
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Pôdorys 1.NP v mierke 
1:100 

25.-28.  
Stavebná mechanika 
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie-1.roč. 
 
Pozemné stavite ľstvo 
Podlahy -2.roč. 
 
Stavebná mechanika 
Priebeh momentov, 
momentová čiara-1.roč. 
 

Narysovať pôdorys 1.NP 
podľa podkladu 

Narysoval pôdorys 1.NP 
podľa podkladu 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu 

Narysovanie 
výkresu 
v mierke 1:100 

Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stropnú 
konštrukciu 
 

29.-31 Vedieť  navrhnúť vhodnú 
skladbu podlahy nad 
danou miestnosťou . 
Vypočítať celkové 
zaťaženie pôsobiace na 
ŽB stropnú dosku 
pomocou pracovného 
zošita PZ3 – Zaťaženie 
stavebných konštrukcií. 

Vedel  navrhnúť vhodnú 
skladbu podlahy nad 
danou miestnosťou . 
Vypočítal celkové 
zaťaženie pôsobiace na 
ŽB stropnú dosku 
pomocou pracovného 
zošita PZ3 – Zaťaženie 
stavebných konštrukcií. 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Písomná práca 
Vypracovanie 
úlohy 
v pracovnom 
liste 
Pracovného 
zošita PZ3 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií. 

Momentová čiara 
 
 
 

32.-33. Pochopiť postup 
zostrojenia momentovej 
čiary pomocou 
Pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií.  Nakresliť 
momentovú čiaru 
zadaného nosníka – 
vypracovanie úlohy 
v pracovnom liste. 

Pochopil postup 
zostrojenia momentovej 
čiary pomocou 
Pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií.  Nakreslil 
momentovú čiaru 
zadaného nosníka – 
vypracovanie úlohy 
v pracovnom liste. 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Písomná práca 
Vypracovanie 
úlohy 
v pracovnom 
liste 
Pracovného 
zošita PZ3 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií. 

OHÝBANÉ 
KONŠTRUKCIE 
1.Jednosmerne 
vystužená stropná doska, 
voľne uložená na murive 
1.1.počtárska časť 
návrhu: 
  -návrh rozmerov dosky, 
   výpočet zaťaženia, 
   výpočet momentov 
  -návrh výstuže 
  -posúdenie návrhu 
výstuže 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
34.-36. 
 
  
37.-38. 
39.-40. 

Stavebná mechanika – 
1.roč. 
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie. 
 
Betónové konštrukcie cv. 
 -3.roč. 
Výpočet zaťaženia , 
zostrojenie momentovej 
čiary 
 
Pozemné stavite ľstvo -
cvič. 
-ročníkový projekt-3.roč. 
 

Naučiť sa navrhnúť 
rozmery stropu, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítať 
veľkosť zaťaženia 
a navrhnúť výstuž 
pomocou pracovného 
zošita PZ3 – Zaťaženie 
stavebných konštrukcií a  
PZ1 – Návrh trámového 
stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
  . 

Naučil sa navrhnúť 
rozmery stropu, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítal 
veľkosť zaťaženia 
a navrhol  výstuž 
pomocou pracovného 
zošita PZ3 – Zaťaženie 
stavebných konštrukcií a  
PZ1 – Návrh trámového 
stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
  . 

Písomné 
hromadné 
skúšanie 

Pracovný zošit 
PZ3 – 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií 
Pracovné listy 
pracovného  
zošita PZ1 – 
Návrh 
trámového 
stropu 
 – návrh 
výstuže 
- posúdenie 
návrhu výstuže 
Vypracovanie 
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Pozemné stavite ľstvo 
Podlahy -2.roč. 
 
 

zadania 

1.2.grafická časť návrhu: 
  - doska v reze M 1:50,  
    zakreslenie výstuže do 
    rezu a pod rez 
  -momentová čiara, výpis 
   výstuže 

 
41.-44.. 
 
 
45.-46. 

Vedieť zakresliť výstuž 
do rezu aj mimo rez 
dosky, popísať ju podľa 
platnej STN, vedieť 
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara 
pomocou pracovných 
listov pracovného zošita 
PZ7 – Vystužovanie ŽB 
konštrukcií. 

Vedel  zakresliť výstuž do 
rezu aj mimo rez dosky, 
popísal  ju podľa platnej 
STN, vedel  vysvetliť 
vzťah ťah – momentová 
čiara pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií. 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 
 

Pracovný zošit 
PZ7 – 
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií 
Vypracovanie 
grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:50 

Dokončovacie práce, 
kompletizácia zadania. 

     47. Skompletizovať 
a odovzdať zadanie č.1 

Skompletizoval 
a odovzdal zadanie č.1 

Hodnotenie 
zadania č.1 

Odovzdanie 
zadania č.1 

2.Jednosmerne 
vystužená stropná doska, 
votknutá do muriva 
2.1.počtárska časť 
návrhu: 
  -návrh rozmerov dosky, 
   výpočet zaťaženia,  
   výpočet momentov 
  -návrh výstuže 
  -posúdenie návrhu 
výstuže 

 
 
 
 
 
 48.-50. 
 
 
51.-52. 
53.-54. 

Stavebná mechanika – 
1.roč. 
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie. 
 
Betónové konštrukcie cv. 
 -3.roč. 
Výpočet zaťaženia , 
zostrojenie momentovej 
čiary. 
 
Pozemné stavite ľstvo -
cvič. 
-ročníkový projekt-3.roč. 
 
 
Pozemné stavite ľstvo 
Podlahy -2.roč. 
 

Naučiť sa navrhnúť 
rozmery stropu, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítať 
veľkosť zaťaženia 
a navrhnúť a posúdiť 
výstuž pomocou 
pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií a  PZ1 – 
Návrh trámového stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
 . 

Naučil sa navrhnúť 
rozmery stropu, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítal 
veľkosť zaťaženia 
a navrhol  a posúdil 
výstuž pomocou 
pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií a  PZ1 – 
Návrh trámového stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
  .. 

Písomné 
hromadné 
skúšanie 

Pracovný zošit 
PZ3 – 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií 
Pracovné listy 
pracovného  
zošita PZ1 – 
Návrh 
trámového 
stropu 
 – návrh 
výstuže 
- posúdenie 
návrhu výstuže 
Vypracovanie 
zadania 

2.2.grafická časť návrhu: 
  - doska v reze M 1:50,  
    zakreslenie výstuže do 
    rezu a pod rez 
 - popis výstuže podľa 
STN 
  -momentová čiara, výpis 
   výstuže 

 
55.-57. 
 
 
    58. 
 
59.-60. 
 

Vedieť zakresliť výstuž 
do rezu aj mimo rez 
dosky, popísať ju podľa 
platnej STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedieť 

Vedel  zakresliť výstuž do 
rezu aj mimo rez dosky, 
popísal  ju podľa platnej 
STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií, vedel  

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 
 
 

Pracovný zošit 
PZ7 – 
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií 
Vypracovanie 
grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:50 
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vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

Dokončovacie práce, 
kompletizácia zadania. 

   61. Skompletizovať 
a odovzdať zadanie č.2 

Skompletizoval 
a odovzdal zadanie č.2 

Hodnotenie 
zadania č.2 

Odovzdanie 
zadania č.2 

3.Trámový strop 
3.1.počtárska časť 
návrhu: 
  -návrh stropu, 
   výpočet zaťaženia,  
   výpočet momentov  
   pomocou koeficientov 
  -návrh výstuže 
  -posúdenie návrhu 
výstuže 

 
 
 
62.-65. 
 
 
 
66.-68. 
69.-71. 
 

Stavebná mechanika – 
1.roč. 
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie. 
 
Betónové konštrukcie cv. 
 -3.roč. 
Výpočet zaťaženia , 
zostrojenie momentovej 
čiary. 
 
Pozemné stavite ľstvo -
cvič. 
-ročníkový projekt-3.roč. 
 
 
Pozemné stavite ľstvo 
Podlahy -2.roč. 
 

Naučiť sa navrhnúť 
rozmery stropu, počet 
polí, v závislosti od 
rozmerov miestnosti, 
vypočítať veľkosť 
zaťaženia a navrhnúť 
výstuž pomocou 
pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií a  PZ1 – 
Návrh trámového stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
 

Naučil sa navrhnúť 
rozmery stropu, počet 
polí, ich veľkosť, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítal 
veľkosť zaťaženia 
a navrhol  výstuž 
pomocou pracovného 
zošita PZ3 – Zaťaženie 
stavebných konštrukcií a  
PZ1 – Návrh trámového 
stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
   

Písomné 
hromadné 
skúšanie 

Pracovný zošit 
PZ3 – 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií 
Pracovné listy 
pracovného  
zošita PZ1 – 
Návrh 
trámového 
stropu 
 – návrh 
výstuže 
- posúdenie 
návrhu výstuže 
Vypracovanie 
zadania 

3.2.grafická časť návrhu: 
  - doska v reze M 1:50,  
    zakreslenie výstuže do 
    rezu a pod rez 
 - popis výstuže podľa 
STN 
  -momentová čiara, výpis 
   výstuže 

 
72.-74. 
 
 
   75. 
 
76.-78. 

Vedieť zakresliť výstuž 
do rezu aj mimo rez 
dosky, popísať ju podľa 
platnej STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedieť 
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

Vedel  zakresliť výstuž do 
rezu aj mimo rez dosky, 
popísal  ju podľa platnej 
STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedel 
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 
 

Pracovný zošit 
PZ7 – 
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií 
Vypracovanie 
grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:50 

Dokončovacie práce, 
kompletizácia zadania. 

   79.  Skompletizovať 
a odovzdať zadanie č.3 

Skompletizoval 
a odovzdal zadanie č.3 

Hodnotenie 
zadania č.3 

Odovzdanie 
zadania č.3 

TLAČENÉ 
KONŠTRUKCIE 
1.Stĺp s pozdĺž. nosnou 
a obyč.  priečnou 
výstužou 
1.1.počtárska časť 
návrhu: 
  -návrh rozmerov stĺpa, 
  návrh  a posúdenie 
výstuže 

 
 
 
 
 
 
 
 80.-81. 

Stavebná mechanika – 
1.roč. 
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie. 
 
Pozemné stavite ľstvo -
1.roč. 
Zvislé nosné konštrukcie 
 

Oboznámiť  sa 
s návrhom výstuže  do 
stĺpa s pozdĺžnou nosnou 
a obyčajnou priečnou 
výstužou.  

Oboznámil  sa s návrhom 
výstuže  do stĺpa 
s pozdĺžnou nosnou 
a obyčajnou priečnou 
výstužou.  

Písomné 
hromadné 
skúšanie 

Vypracovanie 
zadania 
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 / informatívny príklad/ 
1.2.grafická časť návrhu: 
  - stĺp v pozdĺžnom reze  
    M 1:25 a priečnom 
reze 
    M 1:10 
 -zakreslenie výstuže do 
    rezu a pod rez 
-popis výstuže 

 
82.-83. 
 
 
 
84.-85. 
 
   86. 

Vedieť zakresliť výstuž 
do rezu aj mimo rez 
dosky, popísať ju podľa 
platnej STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií, vedieť 
vysvetliť a  
zdôvodniť kotevnú dĺžku, 
previazanie výstuže 
dvoch podlaží. 

Vedel  zakresliť výstuž do 
rezu aj mimo rez dosky, 
popísal  ju podľa platnej 
STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedel  
vysvetliť a  
zdôvodniť kotevnú dĺžku, 
previazanie výstuže 
dvoch podlaží. 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 
 

Pracovný zošit 
PZ7 – 
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií 
Vypracovanie 
grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:10, 1:25 

VÝKRES TVARU M 1:50 87.-88. Pozemné stavite ľstvo  cv.  
-4.roč. 
Výkres tvaru 
 

Naučiť sa nakresliť 
výkres tvaru daného 
podlažia v mierke, vedieť, 
čo obsahuje výkres tvaru. 

Naučil sa nakresliť výkres 
tvaru daného podlažia 
v mierke, vedel, čo 
obsahuje výkres tvaru. 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 

Vypracovanie 
grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:50 

TECHNICKÁ SPRÁVA    89. Pozemné stavite ľstvo cv.  
 -3.roč. 
Technická správa 

Naučiť sa vypracovať 
technickú správu, ako 
súčasť projektu. 

Naučil sa vypracovať 
technickú správu. 

Hodnotenie 
technickej 
správy 
Expozičná 
metóda 

Vypracovanie 
technickej 
správy 
Prezentácia 

Kompletizácia projektu. 
Koncoročné hodnotenie. 

   90.  Vypracovať kompletný 
ročníkový projekt 
obsahujúci výpočtovú 
a grafickú časť. 

Vypracoval  kompletný 
ročníkový projekt 
obsahujúci výpočtovú 
a grafickú časť. 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Vypracovanie  
a odovzdanie 
kompletného 
ročníkového 
projektu. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
ZAMERANIE: STAVEBNÝ MANAŽMENT 
 

Rozpis učiva predmetu:  BETÓNOVÉ 
                                KONŠTRUKCIE-cvičenia                                                                             

1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín 
 
Zameranie: stavebný manažment 
 

Názov tematického 
celku Témy 

Hod.  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. ÚVOD      2  Žiak má:  Žiak:    
Organizačné pokyny. 
Oboznámenie 
s obsahom výučby. 
Rozdelenie do skupín. 
Zadanie podkladov ku 
vypracovaniu projektu. 

     1. Pozemné stavite ľstvo -
cvič. 
-ročníkový projekt-3.roč. 

Byť oboznámený 
s organizáciou výučby 
a s jej obsahom . 
Priniesť podklady pre 
prácu na ročníkovom 
projekte. 

Oboznámil sa 
s organizáciou výučby 
a s jej obsahom. 
Priniesol podklady pre 
prácu na ročníkovom 
projekte. 

  

2. ROČNÍKOVÝ 
PROJEKT 

   28   Žiak má:  Žiak:    

Pôdorys 1.NP v mierke 
1:100 

    2. Stavebná mechanika  
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie-1.roč. 
 
Pozemné stavite ľstvo 
Podlahy -2.roč. 
 

Narysovať pôdorys 1.NP 
podľa podkladu 

Narysoval pôdorys 1.NP 
podľa podkladu 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu 
 

Narysovanie 
výkresu 
v mierke 1:100 

Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stropnú 
konštrukciu 
 

  3.-4. Vedieť  navrhnúť vhodnú 
skladbu podlahy nad 
danou miestnosťou . 
Vypočítať zaťaženie 
pôsobiace na ŽB stropnú 
dosku.  Vypracovať 
úspešne pracovné listy 
pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií. 

Vedel  navrhnúť vhodnú 
skladbu podlahy nad 
danou miestnosťou . 
Vypočítal zaťaženie 
pôsobiace na ŽB stropnú 
dosku. Vypracoval 
úspešne pracovné listy 
pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Pracovný zošit 
PZ3 – 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií 
Písomná práca 
 

Momentová čiara 
 
 
 

    5. Stavebná mechanika  
Priebeh momentov, 
momentová čiara-1.roč. 
 

Pochopiť postup 
zostrojenia momentovej 
čiary. 
Vypracovať úspešne 

Pochopil postup 
zostrojenia momentovej 
čiary 
 Vypracoval úspešne 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna frontálna 
odpoveď 
Pracovný zošit 
PZ3 – 
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pracovné listy 
pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií. 

pracovné listy 
pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií 

Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií 
 
Písomná práca 

OHÝBANÉ 
KONŠTRUKCIE 
1.Jednosmerne 
vystužená stropná doska, 
voľne uložená na murive 
1.1.počtárska časť 
návrhu: 
  -návrh rozmerov dosky, 
   výpočet zaťaženia, 
   výpočet momentov 
  -návrh výstuže 
  -posúdenie návrhu 
výstuže 

 
 
 
 
 
 
  6.-7. 
 
 
    8. 
    9. 

Stavebná mechanika – 
1.roč. 
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie. 
 
Betónové konštrukcie cv. 
 -3.roč. 
Výpočet zaťaženia , 
zostrojenie momentovej 
čiary. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavebná mechanika – 
1.roč. 
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie. 
 
Betónové konštrukcie cv. 
 -3.roč. 
Výpočet zaťaženia , 
zostrojenie momentovej 
čiary 
 
 
 
 
 

Naučiť sa navrhnúť 
rozmery stropu, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítať 
veľkosť zaťaženia 
a navrhnúť výstuž 
pomocou pracovného 
zošita PZ3 – Zaťaženie 
stavebných konštrukcií a  
PZ1 – Návrh trámového 
stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
   

Naučil sa navrhnúť 
rozmery stropu, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítal 
veľkosť zaťaženia 
a navrhol  výstuž 
pomocou pracovného 
zošita PZ3 – Zaťaženie 
stavebných konštrukcií a  
PZ1 – Návrh trámového 
stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
    

Písomné 
hromadné 
skúšanie 

Pracovný zošit 
PZ3 – 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií 
Pracovné listy 
pracovného  
zošita PZ1 – 
Návrh 
trámového 
stropu 
 – návrh 
výstuže 
- posúdenie 
návrhu výstuže 
Vypracovanie 
zadania 
 

1.2.grafická časť návrhu: 
  - doska v reze M 1:50,  
    zakreslenie výstuže do 
    rezu a pod rez 
  -momentová čiara, výpis 
   výstuže 

 
    10. 
 
 
    11. 

Vedieť zakresliť výstuž 
do rezu aj mimo rez 
dosky, popísať ju podľa 
platnej STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedieť 
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

Vedel  zakresliť výstuž do 
rezu aj mimo rez dosky, 
popísal  ju podľa platnej 
STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedel  
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 
 

Pracovný zošit 
PZ7 – 
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií 
Vypracovanie 
grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:50 

Dokončovacie práce, 
kompletizácia zadania. 

   12. Skompletizovať 
a odovzdať zadanie č.1 

Skompletizoval 
a odovzdal zadanie č.1 

Hodnotenie 
zadania č.1 

Odovzdanie 
zadania č.1 

2.Jednosmerne 
vystužená stropná doska, 
votknutá do muriva 
2.1.počtárska časť 
návrhu: 
  -návrh rozmerov dosky, 
   výpočet zaťaženia,  
   výpočet momentov 

 
 
 
 
13.-14. 
 
 
     15. 

Naučiť sa navrhnúť 
rozmery stropu, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítať 
veľkosť zaťaženia 
a navrhnúť a posúdiť 
výstuž pomocou 
pracovného zošita PZ3 – 

Naučil sa navrhnúť 
rozmery stropu, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítal 
veľkosť zaťaženia 
a navrhol  a posúdil 
výstuž pomocou 
pracovného zošita PZ3 – 

Písomné 
hromadné 
skúšanie 

Pracovný zošit 
PZ3 – 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií 
Pracovné listy 
pracovného  
zošita PZ1 – 



   

 843

  -návrh výstuže 
  -posúdenie návrhu 
výstuže 

     16.  Zaťaženie stavebných 
konštrukcií a  PZ1 – 
Návrh trámového stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
 

Zaťaženie stavebných 
konštrukcií a  PZ1 – 
Návrh trámového stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
  

Návrh 
trámového 
stropu 
 – návrh 
výstuže 
- posúdenie 
návrhu výstuže 
Vypracovanie 
zadania 

2.2.grafická časť návrhu: 
  - doska v reze M 1:50,  
    zakreslenie výstuže do 
    rezu a pod rez 
 - popis výstuže podľa 
STN, 
   momentová čiara, výpis 
   výstuže 

 
 17.-18. 
 
 
    19. 
     
 

Vedieť zakresliť výstuž 
do rezu aj mimo rez 
dosky, popísať ju podľa 
platnej STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedieť 
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

Vedel  zakresliť výstuž do 
rezu aj mimo rez dosky, 
popísal  ju podľa platnej 
STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedel  
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 
 
 

Pracovný zošit 
PZ7 – 
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií 
Vypracovanie 
grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:50 

Dokončovacie práce, 
kompletizácia zadania. 

    20.  Skompletiovať 
a odovzdať zadanie č.2 

Skompletizoval 
a odovzdal zadanie č.2 

Hodnotenie 
zadania č.2 

Odovzdanie 
zadania č.2 

3.Trámový strop 
3.1.počtárska časť 
návrhu: 
  -návrh stropu, 
   výpočet zaťaženia,  
   výpočet momentov  
   pomocou koeficientov 
  -návrh výstuže, 
   posúdenie návrhu 
výstuže 

 
 
    21. 
 
 
 
    22. 
    
     

Stavebná mechanika – 
1.roč. 
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie. 
 
Betónové konštrukcie cv. 
 -3.roč. 
Výpočet zaťaženia , 
zostrojenie momentovej 
čiary. 
 

Naučiť sa navrhnúť 
rozmery stropu, počet 
polí, v závislosti od 
rozmerov miestnosti, 
vypočítať veľkosť 
zaťaženia a navrhnúť 
výstuž pomocou 
pracovného zošita PZ3 – 
Zaťaženie stavebných 
konštrukcií a  PZ1 – 
Návrh trámového stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
  

Naučil sa navrhnúť 
rozmery stropu, počet 
polí, ich veľkosť, 
v závislosti od rozmerov 
miestnosti, vypočítal 
veľkosť zaťaženia 
a navrhol  výstuž 
pomocou pracovného 
zošita PZ3 – Zaťaženie 
stavebných konštrukcií a  
PZ1 – Návrh trámového 
stropu 
 – návrh výstuže 
- posúdenie návrhu 
výstuže. 
  

Písomné 
hromadné 
skúšanie 

Pracovný zošit 
PZ3 – 
Zaťaženie 
stavebných 
konštrukcií 
Pracovné listy 
pracovného  
zošita PZ1 – 
Návrh 
trámového 
stropu 
 – návrh 
výstuže 
- posúdenie 
návrhu výstuže 
Vypracovanie 
zadania 

3.2.grafická časť návrhu: 
  - doska v reze M 1:50,  
    zakreslenie výstuže do 
    rezu a pod rez 
 - popis výstuže podľa 

 
    23. 
 
 
    24. 

Vedieť zakresliť výstuž 
do rezu aj mimo rez 
dosky, popísať ju podľa 
platnej STN , pomocou 
pracovných listov 

Vedel  zakresliť výstuž do 
rezu aj mimo rez dosky, 
popísal  ju podľa platnej 
STN pomocou 
pracovných listov 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 
 

Pracovný zošit 
PZ7 – 
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií 
Vypracovanie 



   

 844

STN, 
   momentová čiara, výpis 
   výstuže 

 pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií vedieť 
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedel 
vysvetliť vzťah ťah – 
momentová čiara. 

grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:50 

Dokončovacie práce, 
kompletizácia zadania. 

    25.  Skompletizovať 
a odovzdať zadanie č.3 

Skompletizoval 
a odovzdal zadanie č.3 

Hodnotenie 
zadania č.3 

Odovzdanie 
zadania č.3 

TLAČENÉ 
KONŠTRUKCIE 
1.Stĺp s pozdĺž. nosnou 
a obyč.  priečnou 
výstužou 
1.1.počtárska časť 
návrhu: 
  -návrh rozmerov stĺpa, 
  návrh  a posúdenie 
výstuže 
 / informatívny príklad/ 

 
 
 
 
 
     26. 

Stavebná mechanika – 
1.roč. 
Výpočet zaťaženia 
pôsobiaceho na stavebné 
konštrukcie. 
 
Pozemné stavite ľstvo -
1.roč. 
Zvislé nosné konštrukcie 
 

Oboznámiť  sa 
s návrhom výstuže  do 
stĺpa s pozdĺžnou nosnou 
a obyčajnou priečnou 
výstužou.  

Oboznámil  sa s návrhom 
výstuže  do stĺpa 
s pozdĺžnou nosnou 
a obyčajnou priečnou 
výstužou.  

Písomné 
hromadné 
skúšanie 

Vypracovanie 
zadania 
 

1.2.grafická časť návrhu: 
  - stĺp v pozdĺžnom reze  
    M 1:25 a priečnom 
reze 
    M 1:10 
 -zakreslenie výstuže do 
    rezu a pod rez 
-popis výstuže 

 
 27.-28. 

Vedieť zakresliť výstuž 
do rezu aj mimo rez 
dosky, popísať ju podľa 
platnej STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedieť 
vysvetliť a zdôvodniť 
kotevnú dĺžku, 
previazanie výstuže 
dvoch podlaží. 

Vedel  zakreslil výstuž do 
rezu aj mimo rez dosky, 
popísal  ju podľa platnej 
STN pomocou 
pracovných listov 
pracovného zošita PZ7 – 
Vystužovanie ŽB 
konštrukcií , vedel  
vysvetliť a  
zdôvodniť kotevnú dĺžku, 
previazanie výstuže 
dvoch podlaží. 

Hodnotenie 
grafického 
výstupu. 
 

Pracovný zošit 
PZ7 – 
Vystužovanie 
ŽB konštrukcií 
Vypracovanie 
grafickej časti 
návrhu v mierke 
M 1:10, 1:25 

TECHNICKÁ SPRÁVA    29. Pozemné stavite ľstvo cv.  
 -3.roč. 
Technická správa 

Naučiť sa vypracovať 
technickú správu, ako 
súčasť projektu. 

Naučil sa vypracovať 
technickú správu. 

Hodnotenie 
technickej 
správy 
Expozičná  

Vypracovanie 
technickej 
správy 
Prezentácia 

Kompletizácia projektu. 
Koncoročné hodnotenie. 

   30.  Vypracovať kompletný 
ročníkový projekt 
obsahujúci výpočtovú 
a grafickú časť. 

Vypracoval  kompletný 
ročníkový projekt 
obsahujúci výpočtovú 
a grafickú časť. 

Ústne skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Vypracovanie  
a odovzdanie 
kompletného 
ročníkového 
projektu. 
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Všeobecné pokyny hodnotenia 
 
Pri  hodnotení  používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce – elaboráty ).Príprava  
cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia, pracovné listy, rozsah a obsah výkresovej časti a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci 
tematických celkov. 
V rámci betónových konštrukcií – cvičení hodnotíme aktivitu na hodinách, schopnosť aplikovať teoretické vedomosti, získané aj na iných odborných 
predmetoch, pri výpočtoch,  pracovných listoch  a výkresovej dokumentácii, ako aj dodržanie termínov odovzdania jednotlivých zadaní. Učivo preberané na 
cvičeniach dopĺňa vedomosti získané na predmete Betónové konštrukcie. Podmienkou úspešného absolvovania tohto predmetu je odovzdanie  kompletného 
ročníkového projektu.  V ročníkovom projekte hodnotíme správnosť výpočtov ako aj úplnosť výkresovej časti projektu, vrátane požadovanej grafickej úrovne. 
Prácu na hodinách cvičení uľahčujú pracovné listy pracovných zošitov, ktoré dávajú návod na komplexné riešenie železobetónových konštrukcií od výpočtu 
zaťaženia, návrhu a posúdenia výstuže, ako aj nakreslenia výkresu výstuže.. Súčasťou pracovných zošitov sú aj tabuľky STN.  
V rámci predmetu sa hodnotí aj aktívny prístup k vyučovaciemu procesu, schopnosť spájať prv osvojené vedomosti na predmete Betónové konštrukcie, 
Pozemné staviteľstvo a Stavebná mechanika a vedieť využiť tieto poznatky pri riešení konkrétnych úloh. 
Známka z predmetu Betónové konštrukcie - cvičenia sa započítava do celkovej klasifikácie predmetu Betónové konštrukcie. 
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Názov predmetu Geodézia 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu  33 vyučovacích hodín  

2 hodiny týždenne cvičenia, spolu 66 hodín  
Ročník tretí 
Kód a názov študijného odboru 3650 6  staviteľstvo 
Kód a názov zamerania 01 – pozemné staviteľstvo 
Kód a názov zamerania 10 – stavebný manažment 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie 
predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu študijného odboru 365 06 00 staviteľstvo. Na túto vzdelávaciu 
oblasť  ŠVP vyčlenil 1 hodinu týždenne teórie  2 hodiny týždenne pre cvičenia odboru pozemné stavby  

               Učivo vyučovacieho predmetu  poskytuje žiakom základné vedomosti, ktoré sú potrebné na získanie 
postačujúceho prehľadu v odbore geodézia na vykonávanie  prác v geodetickej praxi. 

                Predmet  je   zameraný  na získanie   potrebných  vedomostí a schopností pri práci s geodetickými 
pomôckami a prístrojmi. Žiaci musia poznať ich funkciu, použitie, a základnú údržbu. Žiaci  sa oboznámia 
s meračskými,  výpočtovými a vytyčovacími metódami pri polohovom  a výškovom meraní a to  pre pozemné 
meranie. Všetky meračské a vytyčovacie postupy  vedia analyzovať z hľadiska vhodnosti ich použitia pre konkrétnu 
úlohu  .  Súčasťou  sú  znalosti  o zdrojoch  meračských a prístrojových chýb a výber postupu na ich odstránenie. 
Predmet poskytuje  žiakom prehľadné vedomosti  o možnostiach zobrazenia výsledkov merania klasicky  
Vyučovací predmet má podstatný význam pre dosiahnutie cieľov študijného odboru.  

                   Obsahovou náplňou predmetu geodézia v tretom ročníku je oboznámenie študentov s touto vednou 
oblasťou a jej históriou a zákonitosťami. Žiaci spoznajú základné technické pomôcky a prístroje, podstatu 
konštrukcie prístrojov, možnosti použitia a využitia. Rovnako sa tiež oboznámia so základnými metódami merania. 

Spôsob výučby  predmetu, v nadväznosti  na príbuzné  odborné aj všeobecno-vzdelávacie  predmety dáva 
žiakovi  možnosť pochopiť dôležité vzťahy, súvislosti  a nadväznosti jednotlivých poznatkov ako celku. Predmet 
tvorí základnú osnovu vedomostí, ktoré sa rozširujú ďalšími  odbornými predmetmi. Na dosiahnutie 
zodpovedajúcich zručností k teoretickým  vedomostiam je predmet úzko prepojený s cvičeniami z geodézie. 

               Predmet geodézia svojím obsahom nepriamo nadväzuje na učivo základnej školy (matematika, 
geometria, ako aj fyzika a zemepis), rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických 
celkov (téma a pod témy). Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných 
predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť 
učiva podľa schopností žiakov.   

            Metódy, formy a prostriedky vyučovania geodézie 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 stavebníctva. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru,  

          . Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, 
interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy,.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického 
poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem 
iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov,  úloh komplexného 
charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzi predmetových 
vzťahov. Odborný predmet je medzi predmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetmi -  fyzika, 
matematika , deskriptívna geometria a s odbornými predmetmi –, pozemné staviteľstvo, inžinierske stavby a prax 

            K aktívnej práci budú žiaci vedení aj pomocou zadaní vypracovávaných na danú tému, kde si overia svoje 
schopnosti samostatne riešiť daný problém. Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom 
vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho 
programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 
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Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu geodézia v študijnom odbore 36 926 00 je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 
zručností a kompetencií o geodetických prístrojoch a pomôckach, postupoch merania a následného spracovania 
základných geodetických úloh, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať 
vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom 
živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si geodetické názvoslovie, budú ovládať základné 
pravidlá bezpečnosti práce s geodetickými prístrojmi. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických 
poznatkov a praktických zručností, že poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho 
praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov života na Zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich geodetického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, matematické prostriedky, grafické 
prostriedky a pod.), 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 

a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia geodetických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Úvod do geodézie 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Práca s pracovným zošitom 
Demonštrácia a pozorovanie 

Priame meranie dĺžok  
Druhy a značenie meračských bodov 
Meranie výšok niveláciou 
Teodolit 
Meranie uhlov 
Trigonometrické určenie výšok 
Nepriame meranie dĺžok 
Polohové meranie 
Vytyčovacie práce 
Tachymetria 

 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, 
... 

Všetky 1. GEODÉZIA. Alfa 
Michalčak 
OKarvašová V. 

2. .GEODÉZIE 2. Alfa 
MICHALČÁK O., A KOL 

3. GEODÉZIE II. Alfa 
       Koza P,LoukaF, 
4. GEODÉZIA V 

STAVEBNÍCTVE  
5. Stanek, Hostinová, 

Kopáčik 

tabuľa 
interaktívna 
tabuľa 
 
 
 
 
 

učebnica 
pracovné zošity 
prezentácie 
pásmo,  
nivelačný pristroj 
nivelačná lata 
pentagon 
teodolit,  
olovnica,  
statív,  
výtyčka, .... 

internet  
knižnica 
vytyčovacie 
tabulky 

 

 
Všeobecné pokyny hodnotenia  
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre 
jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava cieľových otázok pre skupinové  písomné práce, 
písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci otázky pre 
skupinovú prácu na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky nesmú prevýšiť stanovenú 
úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má 
možnosť písomnú prácu opakovať, ak bol v prvej  skupinovej písomnej práci neúspešný. Termín opakovania sa 
dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky skupinovej písomnej práce sú významnou súčasťou sumatívneho 
hodnotenia žiaka. 
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ROČNÍK: TRETÍ 
 

Rozpis učiva predmetu:   GEODÉZIA 1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích 
hodín 
  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

ÚVOD DO 
GEODÉZIE 
 

3 ENV Žiak má:  Žiak:    

Úlohy a rozdelenie 
geodézie v stavebníctve 

1.. GEOGRAFIA – poznať 
základné pojmy 
GEOMETRIA – poznať 
základné pojmy 
o rovinných útvaroch  

Definovať predmet 
geodézia 
Vysvetliť spoločenský 
a hospodársky význam 
geodézie 

Vie vysvetliť význam 
predmetu geodézia Vie 
vysvetliť spoločenský 
a hospodársky význam 
geodézie  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

- Referát 

PL1-1Úlohy a 
rozdelenie 
geodézie 
 

Základné pojmy 
- Tvar a rozmery Zeme 
.-Mapa, plán 
 

2.-3. Definovať pojmy GEOID, 
ELIPSOID 
Poznať klasifikáciu 
jednotlivých druhov 
zobrazenia a rozdiely 
zobrazenia, 

Vie správne definovať 
GEOID, ELIPSOID 
Pozná klasifikáciu 
jednotlivých druhov 
zobrazenia a rozdiely 
medzi nimi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
PL2-1Tvar 
a rozmery 
Zeme 
PL3-1Mapa, 
plán 

PRIAME MERANIE 
DĽŽOK 

5 ENV Žiak má:  Žiak:    

Základné vytyčovacie 
úlohy 
Vytýčenie -priamky 
                 - kolmice 
-priesečníka priamok 
- rovnobežky 

4. MATEMATIKA - ovládať 
základné prvky planimetrie 

Ovládať základné pojmy 
geodetických úloh 
Ovládať vytýčenie 
priamky ,kolmice, 
priesečníka priamok, 
rovnobežky 

Ovláda základné pojmy 
geodetických úloh 
Ovláda vytýčenie priamky 
,kolmice, priesečníka 
priamok, rovnobežky 

Ústne skúšanie 
Ústne 
odpovede 
 

Základné geodetické 
pomôcky 

5.  Ovládať názvoslovie 
geodetických pomôcok, a 
poznať ich vlastnosti 
a možnosti použitia 

Ovláda názvoslovie 
geodetických pomôcok, a 
pozná ich vlastnosti 
a možnosti použitia 

Písomné 
skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 
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Miery dĺžkové, plošné, 
objemové 

6. MATEMATIKA – poznať 
základné vzťahy 
pre výpočet dĺžkových, 
plošných a objemových 
mier a základné prevody 
medzi rôznymi typmi mier 
poznať pojmy aritmetický  
priemer 

Ovládať základné pojmy 
a vzťahy pre výpočet 
dĺžok plôch a objemov 
a poznať prevody medzi 
mierami 

Ovláda základné pojmy 
a vzťahy pre výpočet 
dĺžok plôch, objemov 
a prevody medzi mierami 

Ústne skúšanie 
Ústne 
odpovede 
 

Postup pri  priamom 
meraní dĺžky a chyby pri 
meraní dĺžok 

7. Zvládnuť priame meranie 
dĺžky pásmom na rovine, 
Vedieť definovať chyby 
zaťažujúce výsledné 
hodnoty merania 
Vedieť určiť príčiny 
a následky chýb 
Ovládať spôsoby 
eliminácie chýb 

Vie priamo merať dĺžky 
pásmom na rovine, 
Vie definovať chyby 
a rozdeliť ich do skupín 
podľa rôznych kritérií 
Vie určiť príčinu 
i následok chyby 
Dokáže chybu odstrániť 
(eliminovať), alebo aspoň 
znížiť vplyv chyby 
vhodnou metódou  
 

Písomné 
skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

Optický hranol 8.  Ovládať spôsob 
vytyčovania kolmíc 
hranolčekom 

Ovláda spôsob 
vytyčovania kolmíc 
hranolčekom 

Ústne skúšanie 
Ústne 
odpovede 
 

DRUHY A ZNAČENIE 
MERAČSKÝCH  
BODOV 

3  Žiak má  Žiak    

Bodové pole 
. polohové 
- výškové 

9. MATEMATIKA – poznať 
základné vzťahy medzi 
uhlami a dĺžkami 

Ovládať pojem základné  
a podrobné polohové  
a výškové bodové pole 

 Vie definovať pojem 
základné  a podrobné 
polohové  a výškové 
bodové pole: 

Ústne skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 
 

Stabilizácia a signalizácia 
bodov 

10-11.  Poznať spôsoby 
stabilizácie a signalizácie 
bodov 

Vie definovať a aplikovať 
spôsoby stabilizácie 
a signalizácie bodov 

Ústne skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 
 

MERANIE VÝŠOK 
NIVELÁCIOU 

7  Žiak má:  Žiak    

Základné pojmy 
geometrickej nivelácie 

Druhy výšok 

12.  
 

Definovať pojem 
nivelácia 
Ovládať základné pojmy 
nivelácie a druhy výšok 

Správne definuje pojem 
geometrická nivelácia 
Ovláda základné pojmy 
geometrickej nivelácie 
apozná druhy výšok 

Písomné 
skúšanie 
 

Skupinová 
písomná práca 
PL1-2 Základné 
pojmy 
geometrickej 
nivelácie 

Nivelačné prístroje,  a 
príslušenstvo. 

13.  Ovládať nivelačné 
prístroje a pomôcky 
používané pri nivelácii 

Pozná klasifikáciu 
jednotlivých druhov 
prístrojov a pomôcok 

Ústne skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 
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používaných pri nivelácii 
 

PL6-2 
Nivelačné 
prístroje 

Geometrická nivelácia zo 
stredu 

14.  Poznať princíp 
geometrickej nivelácie zo 
stredu 

Pozná princíp 
geometrickej nivelácie zo 
stredu 

Ústne skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 
 

Nivelačný ťah, presnosť 
a chyby  pri nivelácii 

15.  Ovládať princíp 
nivelačného ťahu 
Popísať meračské chyby 
vyskytujúce sa pri 
nivelácii 

Ovláda popis chýb 
vyskytujúcich sa pri 
nivelácii 

Písomné 
skúšanie 
 

PL2-2 
Nivelačný ťah, 
PL5-2 Chyby 
pri niveláciii 

Zápisník technickej 
nivelácie 
 

16..  
 

Vedieť vypočítať 
nivelačný zápisníka 
urobiť skúšku 

Ovláda výpočet  
nivelačného zápisníka 
a skúšku správnosti 

Písomné 
skúšanie 

PL7-2 Zápisník 
technickej 
nivelácie 

Plošná nivelácia. 17. Ovládať  metódu plošnej 
nivelácie 
Ovládať vyhodnotenie 
nameraných hodnôt v 
zápisníku pre plošnú 
niveláciu 
Ovládať výpočet výkopov 
a násypov v jednotlivých 
bodoch štvorcovej siete 
 

Pozná metódu plošnej 
nivelácie Ovláda 
vyhodnotenie 
nameraných hodnôt v 
zápisníku pre plošnú 
niveláciu 
Ovláda výpočet výkopov 
a násypov v jednotlivých 
bodoch štvorcovej siete 
 

Ústne skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 
PL3-2 Plošná 
nivelácia, PL8-2 
Zápisník 
plošnej 
nivelácie 

7 Hydrostatická nivelácia 
 

18. Fyzika - poznať princíp 
barometrického 
a hydrostatického merania 

Poznať iné spôsoby                   
výškového merania 
 

Poznať iné spôsoby                   
výškového merania 
 

Ústne skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 
 

TEODOLIT 2  Žiak má:  Žiak    

Miery uhlové,  oblúkové 19. MATEMATIKA – poznať 
základné vzťahy 
pre výpočet uhlových mier 
a základné prevody medzi 
rôznymi typmi mier 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ovládať základné pojmy 
a vzťahy pre výpočet 
uhlových a oblúkových 
mier a prevody medzi 
mierami 

Ovláda základné pojmy 
a vzťahy pre výpočet 
uhlových a oblúkových 
mier a prevody medzi 
mierami 

Ústne skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 
 

Teodolit,  
- Druhy a typy teodolitov 
-Schéma a základné časti 
teodolitu 
-Nosné časti 
-Mechanické a optické 
súčasti teodolitu 
-Odčítacie pomôcky 

20. Poznať základnú schému 
prístroja, vedieť 
vymenovať jednotlivé 
časti a definovať ich 
význam 
Vedieť definovať: 
-osi teodolitu 
-geometrické (osové) 

Pozná základnú schému 
konštrukcie uhlomerných 
prístrojov, vie popísať 
jednotlivé časti  prístroja 
Vie definovať osi a  
osové 
podmienkyteodolitu, 
 

Písomné 
skúšanie 
 

Skupinová 
písomná práca 
PL1-3 Teodolit 
PL2-3Druhy 
a typy 
teodolitov 
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a zariadenia 
 

-Osi teodolitu 
-Geometrické (osové) 
podmienky 
-Ošetrovanie prístrojov 
a pomôcok 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

podmienky 
 
Vedieť správne 
zaobchádzať 
a s teodoliomt a 
ošetrovať ho 

 
 
Vie správne zaobchádzať 
s teodolitom 

MERANIE UHLOV 3 Žiak má:  Žiak   

Úprava teodolitu na 
stanovisku 

21. Vedieť teoreticky popísať 
postupy centrácie 
a horizontácie prístroja 

Ovláda centráciu 
a horizontáciu prístroja 
 

Ústne frontálne 
skúšanie Ústne 

odpovede 
 

Meranie vodorovných 
uhlov 
-Pojem vodorovný 
(horizontálny) smer a uhol 

Metódy merania 
vodorovných uhlov  

- Meranie v jednej polohe 

- Meranie v dvoch 
polohách  
-Meranie v radoch 
a skupinách 
-Meranie repetíciou 
(násobením) 

22. 
Ovládať pojmy vodorovný 
smer a uhol,  

Poznať metódy merania 
vodorovných uhlov  

a ich vyhodnotenie 

 Vedieť vybrať vhodnú 
metódu merania 
vodorovných uhlov 

Vie definovať a odlíšiť 
vodorovný uhol od smeru 

 Pozná rôzne metódy 
merania vodorovných 
uhlov 

a vie ich vyhodnotiť 
Vie sa rozhodnúť 
pre správnu (vhodnú) 
metódu merania 
vodorovných uhlov 

Ústne skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 
 

Ústne 
odpovede 
 
Skupinová 
písomná práca 
PL3-3 Meranie 
vodorovných 
uhlov 

Meranie zvislých 
(vertikálnych) uhlov 

Základné pojmy a význam 
merania 

-Výškový uhol 
-Hĺbkový uhol 

      -Zenitový uhol  

23. 
Ovládať pojmy výškový, 
hĺbkový a zenitový uhol,   

Vie definovať a odlíšiť 
jednotlivé typy 
vertikálnych uhlov 

Ústne skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 
 

TRIGONOMETRICKE 
URČENIE VÝŠOK 

2  Žiak má:  Žiak   
 

 

Trigonometrické  určenie 
výšky bodu, 

24. Matematika- poznať 
základné goniometrické 
funkcie, sínusovú vetu 

Vedieť definovať princíp  
 trigonometrického 
určovania výšok 

Správne definuje princíp  
 trigonometrického 
určovania výšok 

Ústne skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 
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Trigonometrické  určenie 
výšky objektu 

25. 
 

Byť schopný nakresliť 
a odvodiť postup pre 
meranie výšky predmetu 
 

Vie nakresliť a odvodiť 
postup pre meranie výšky 
objektu 
 

Písomné 
skúšanie 
 

Skupinová 
písomná práca 

NEPRIAME 
MERANIE DĽŽOK 

1  Žiak má:  Žiak    

1Trigonometrické určenie 
dĺžok 

26. MATEMATIKA – poznať 
základné vzťahy 
pre výpočet dĺžkových  
mier a základné prevody 
medzi rôznymi typmi mier 
 

Ovládať základné pojmy 
a vzťahy pre výpočet 
trigonomertrického 
určovania dĺžok 
Vedieť teoreticky popísať 
postup práce v teréne 

Ovláda základné pojmy 
a vzťahy pre výpočet 
trigonomertrického 
určovania dĺžok 
Vie teoreticky popísať 
postup práce v teréne 
 

Písomné 
skúšanie 
 

Skupinová 
písomná práca 

POLOHOVÉ 
MERANIE 

2 ENV Žiak má:  Žiak    

Polohové meranie 
ortogonálnou  metódou  

27.  Vedieť popísať postup pri 
meraní polohy objektu v 
teréne 
Vedieť správne nakresliť 
geodetický náčrt a 
popísať namerané údaje 

Vie popísať  postup pri 
meraní polohy objektuv 
teréne 
Ovláda správny zápis 
nameraných údajov 
a geodetický náčrt 

Ústne skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 
 

Polohové meranie 
polárnou metódou 

28.  Vedieť popísať ostatné 
metódy merania 
polohopisu 
Byť schopný porovnať 
jednotlivé metódy 

Ovláda postup 
pre jednotlivé metódy 
merania polohopisu,  
 
Vie porovnať jednotlivé 
metódy 

Písomné 
skúšanie 
 

Skupinová 
písomná práca 
PL9-1 Polohové 
meranie 
polárnou 
metódou 

VYTYČOVACIE 
PRÁCE 

2  Žiak má:  Žiak    

Výškové vytýčenie bodu, 
priamky, roviny 
Vytýčenie hlavných a 
podrobných bodov 
jednoduchého 
kružnicového oblúka  

29.-30 Inžinierske stavby-
priestorové vytýčenie 
budúcej trasy líniovej 
stavby 

Vedieť v teréne vytýčiť 
bod, priamku,rovinu 
Vedieť v teréne vytýčiť 
hlavné a podrobné body 
jednoduchého 
kružnicového oblúka  

Vie v teréne vytýčiť bod 
priamku ,rovinu hlavné 
a podrobné body 
jednoduchého 
kružnicového oblúka 

Ústne skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 
 

TACHYMETRIA 3. ENV Žiak má:  Žiak    

Popis metódy tachymetrie 31-32. Matematika- poznať 
základné goniometrické 
funkcie, sínusovú vetu 

Ovládať pojem 
tachymetria 

Vedieť popísať metódu 

Vie definovať pojem 
tachymetria 

Vie popísať metódu 

Písomné 
skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 
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merania  merania  
 

Opakovanie učiva za II. 
polrok 

33.  Ovládať učivo II. polroku Ovláda učivo II.. polroka 
Ústne skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 
 

 
 
 
 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia  
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava cieľových otázok pre skupinové  písomné práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci otázky pre skupinovú prácu na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť písomnú prácu opakovať, ak bol v prvej  skupinovej písomnej práci neúspešný. Termín opakovania sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky skupinovej písomnej práce sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia žiaka. 
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu:  GEODÉZIA- cvi čenie 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín  
Názov tem atického celku 
Témy 

Hodiny  Medzi predmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

ÚVOD  2.  Žiak má:  Žiak:    
Poučenie o organizácii 
práce v skupinách 

1. GEOGRAFIA – poznať 
základné pojmy 
GEOMETRIA – poznať 
základné pojmy 
o rovinných útvaroch  

Ovládať organizáciu 
práce v meračskej 
skupine 

Ovláda organizáciu práce 
v meračskej skupine Ústne skúšanie 

Ústne 
odpovede 

 Poučenie o predpisoch 
a ochrane zdravia pri práci 
 
 

2. Poznať predpisy BOZ 
Poznať základné 
spôsoby prvej pomoci pri 
rôznych typoch úrazov 
v cestnej premávke,  

Pozná predpisy BOZ 
Ovláda základné 
spôsoby prvej pomoci 

Ústne skúšanie 
Ústne 
odpovede 

 
Starostlivosť o geodetické 
prístroje 

 Byť schopný vymenovať 
pomôcky a prístroje, 
ktoré sa používajú na 
jednotlivé úkony 
Vedieť spôsoby 
ošetrovania a prepravy 
pomôcok a prístrojov 

Pozná jednotlivé prístroje 
a pomôcky 
 
 
Vie správne ošetrovať, 
skladovať a prepravovať 
pomôcky a prístroje 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

ZÁKLADNÉ 
GEODETICKÉ 
ÚLOHY 

4.  Žiak má:  Žiak:    

Vytýčenie –priamky od oka  3.-4. 
 

 Ovládať základné pojmy 
geodet.  úloh 
Ovládať vytýčenie 
priamky, kolmice, 
priesečníka priamok, 
rovnobežky 

Ovláda základné pojmy 
geodet.  úloh 
Ovláda vytýčenie 
priamky, kolmice, 
priesečníka priamok, 
rovnobežky 

Ústne skúšanie Praktické 
cvičenie 
Skupinová 
práca 
PL4-1 
Vytýčenie 
a meranie 
priamky,PL5-1 
Vytýčenie 
kolmíc 
 

Vytýčenie kolmice 
optickým hranolom 
Vytýčenie priesečníka 
dvoch priamok 
Vytýčenie rovnobežky 

  5.-6. 

PRIAME MERANIE 
DĹŽOK 

2.  Žiak má:  Žiak:    
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Priame meranie dĺžok 
pásmom 
 chyby pri meraní 
 
 
 
 
 
 

7. 
 MATEMATIKA – poznať 

základné vzťahy 
pre výpočet dĺžkových, 
plošných a základné 
prevody medzi rôznymi 
typmi mier 
poznať pojmy aritmetický  
priemer 

Zvládnuť priame meranie 
dĺžky pásmom, poznať 
chyby pri meraní dĺžok  

Vie priamo merať dĺžky 
pásmom 
Pozná chyby pri meraní 
dĺžok 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 
Praktické 
cvičenie 
Skupinová 
práca 
PL4-1 
Vytýčenie 
a meranie 
priamky 
zadanie 

Polohové meranie 
ortogonálnou metódou  

8.  Ovládať postup  
polohového merania  
ortogonálnou metódou 

Ovláda postup 
polohového merania  
ortogonálnou metódou  

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 
Praktické 
cvičenie 
Skupinová 
práca 
Zadanie 
PL6-1 Polohové 
meranie 
ortogonálnou 
metódou 
zadanie 

GEOMETRICKÁ 
NIVELÁCIA  

12  Žiak má:  Žiak:    

Práca s nivelačným 
prístrojom 
 

9.-10. 
 

GEOMETRIA – poznať 
základné pojmy 
o rovinných útvaroch 

Ovládať prácu 
s nivelačným prístrojom 

Ovláda prácu 
s nivelačným prístrojom 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Nivelačný ťah 
               Votknutý 

11.-12 Ovládať základné 
postupy a metódy 
nivelácie   
 

Ovláda základné postupy 
a metódy nivelácie   
 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 
Praktické 
cvičenie 
Skupinová 
práca 
PL2-2 
Nivelačný ťah, 
zadanie 

               Uzavretý 
 
 

13.-14 

Nivelačný zápisník 
 
 

15.-16 
 

Ovládať vyhodnotenie 
a skúšku nivelačného 
zápisníka 

Ovláda vyhodnotenie 
a skúšku nivelačného 
zápisníka  

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizov
aný didaktický 
test 
PL7-2 Zápisník 
technickej 



   

 857

nivelacie  

Plošná nivelácia 
 
 
 

17.-18 Ovládať metódu plošnej 
nivelácie  

Ovláda metódu plošnej 
nivelácie  

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 
Praktické 
cvičenie 
Skupinová 
práca 
PL3-2 Plošná 
nivelácia  
zadanie 

Vyhodnotenie výsledkov 
merania 

19.-20 
 

Vedieť vyhodnotiť 
namerané hodnoty 

Vie vyhodnotiť namerané 
hodnoty 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 
PL8-2 Zápisník 
plošnej 
nivelácie 

ZAMERANIE 
A ZOBRAZENIE 
PROFILU 

12  Žiak má  Žiak    

Merania priečneho profilu  21-22  Vedieť zamerať priečny 
profil 

Vie zamerať priečny profil Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 
Praktické 
cvičenie 
Skupinová 
práca 
PL4-2 Priečny a 
pozd´žny profil, 
zadanie 

Merania pozdĺžneho profilu 23.-24 
 

Vedieť zamerať pozdĺžny 
profil 

Vie zamerať pozdĺžny 
profil 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 
Praktické 
cvičenie 
Skupinová 
práca 
zadanie 

Zobrazenie priečnych 
profilov 

25.-26  Vedieť graficky spracovať 
výsledky nameraných 
hodnôt 

Vie graficky spracovať 
výsledky nameraných 
hodnôt 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 
Praktické 
cvičenie 
Skupinová 
práca 
 

Zobrazenie pozdĺžnych 
profilov 

27.-28  Vedieť graficky spracovať 
výsledky nameraných 
hodnôt  

Vie graficky spracovať 
výsledky nameraných 
hodnôt 
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Vrstevnicový plán 29.-30 DESKRIPTÍVNA 
GEOMETRIA- 
 princíp konštrukcie 
vrstevníc 

Vysvetliť  a zostrojiť 
konštrukciu vrstevníc 

Vie vysvetliť a zostrojiť 
konštrukciu vrstevníc 

Ústne skúšanie zadanie 

Kontrola meračských 
elaborátov 

 31-32  V stanovenom termíne 
odovzdať správne 
výpočtovo a graficky 
spracované namerané 
výsledky meraní 

Vie v stanovenom 
termíne odovzdať 
správne výpočtovo 
a graficky spracované 
namerané výsledky 
meraní 

Obhajoba 
zadaní 

Odovzdané 
zadania 

VÝPOČET PLÔCH A 
OBJEMOV 

4  Žiak má  Žiak    

Výpočet plôch rovinných 
útvarov 

33-34 MATEMATIKA - výpočet 
plôch a objemov 

Ovládať výpočet plôch 
základných 
geometrických útvarov 

Ovláda výpočet plôch 
základných 
geometrických útvarov 

Ústne skúšanie PL7-1 Výpočet 
plôch 
 

Výpočet objemov 
 

35-36 Ovládať výpočet objemov 
základných telies 

Ovláda výpočet objemov 
základných telies 

Ústne skúšanie PL8-1 Výpočet 
objemov 
zadanie 

MERANIE UHLOV 8  Žiak má:  Žiak    

Úprava teodolitu na 
stanovisku 
-horizontácia pristroja    -
 centrácia pristroja 

37-38  Vedieť prakticky vykonať 
horizontáciu a centráciu 
prístroja 

Vie prakticky vykonať 
horizontáciu a centráciu 
prístroja 

Praktické 
overenie 

Práca s 
prístrojom 

Meranie horizontálnych 
uhlov 

39-40 MATEMATIKA – poznať 
základné vzťahy 
pre výpočet uhlových mier 
a základné prevody medzi 
rôznymi typmi mier 

Poznať metódy merania 
horizontálnych uhlov 
a ich vyhodnotenie 

Pozná metódy merania 
horizontálnych uhlov 
a ich vyhodnotenie 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 
Praktické 
cvičenie 
Skupinová 
práca 
,zadaniePL3-
3Meranie 
vodorovných 
uhlov 

Meranie vertikálnych uhlov 41-42 Vedieť správne namerať 
a zapísať hodnoty 
vertikálnych uhlov 

Vie správne namerať a 
zapísať hodnoty 
vertikálnych uhlov 

Praktické 
overenie 

Práca s 
prístrojom 

Výpočet zápisníkov  43-44 Vedieť správne 
vyhodnotiť zápisník 
nameraných uhlov 

Vie správne vyhodnotiť 
zápisník nameraných 
uhlov 

Ústne skúšanie PL4-3 Zápisník 
pre meranie 
vodorovných 
uhlov 
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POLOHOVÉ 
MERANIE 

2  Žiak má:  Žiak   

Polohové meranie 
Polárnou metódou 
 
 
 
 
 
 

 45-46  Ovládať postup 
polohového merania 
polárnou metódou  
 
 
 

Ovláda postup postup 
polohového merania 
polárnou metódou  
 
 
 
 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 
Praktické 
cvičenie 
Skupinová 
práca 
PL9-1Polohové 
meranie 
polárnou 
metódou,zadani
e 

VYTYČOVACIE 
PRÁCE 
POZEMNÝCH 
A LÍNIOVÝCH 
STAVIEB  

8  Žiak má:  Žiak    

Vytýčenie hlavných bodov 
oblúka 

47-48 
 

 
Vedieť vytýčiť hlavné 
body oblúka TK, KK, KT 

Vie vytýčiť hlavné body 
oblúka TK,KK,KT 

Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 
Praktické 
cvičenie 
Skupinová 
práca 
zadania 

Vytýčenie podrobných 
bodov oblúka 
-pravouhlými súradnicami 
-pri stálej dĺžke 
-polárnými súradnicami 

49-54 
 

 
Vedieť vytýčiť podrobné 
body oblúka rôznymi 
metódami 

 

Vie vytýčiť podrobné 
body oblúka rôznymi 
metódami 
 

TACHYMETRIA  12 ENV Žiak má : Žiak    

Poľné meračské práce  55-56 Matematika- poznať 
základné goniometrické 
funkcie 

 

 

Vedieť vykonať prípravné 
práce pred meraním 

Vie vykonať prípravné 
práce pred meraním 

Ústne skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 
Praktické 
cvičenie 
Skupinová 
práca 
zadanie 

Tachymetrické zameranie 
územia 

57-60 Ovládať prácu 
s tachymetrickým 
prístrojom 

Ovláda prácu 
s tachymetrickým 
prístrojom 

Výpočet tachymetrického 
zápisníka 

 61-62 Vedieť výpočtovo 
a graficky spracovať 
namerané údaje 

Vie výpočtovo a graficky 
spracovať namerané 
údaje Vypracovanie situácie  63-64 

 

Opakovanie učiva za II. 
polrok 

 65-66  Ovládať učivo II. polroka Ovláda učivo II.. polroka Ústne skúšanie Ústne 
odpovede 
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Práca na geodetických 
cvičeniach vykonávaných 
v teréne sa prispôsobuje 
počasiu 

      

 
Všeobecné pokyny hodnotenia  
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava cieľových otázok pre skupinové  písomné práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci otázky pre skupinovú prácu na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť písomnú prácu opakovať, ak bol v prvej  skupinovej písomnej práci neúspešný. Termín opakovania sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky skupinovej písomnej práce sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia žiaka. 
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Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Pozemné staviteľstvo a Stavebný manažment“ ŠVP 36  
Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z výkonových štandardov študijného 
odboru staviteľstvo.  Jeho výučba je orientovaná do tretieho ročníka štúdia.  
 
Odborný predmet architektúra v oblasti 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje žiakom základné  
vedomosti o vývoji architektúry od obdobia staroveku až po modernú architektúru, o základných znakoch 
architektonických slohov, pamiatkovej starostlivosti a o tvorbe životného prostredia.   
 
Súčasťou predmetu je aj výkresová časť, na ktorej si žiaci majú možnosť precvičiť znaky architektonických slohov 
od staroveku po súčasnosť. 
 
Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného vertikálneho a horizontálneho rozširovania. 

 Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť 
učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti architektúry.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacím predmetom -  ekológia  a odbornými 
vyučovacími predmetmi – stavebné materiály, pozemné staviteľstvo, odborné kreslenie .    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 
žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 
povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 
aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného 
rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s odbornou 
tematikou z oblasti architektúry, odborné exkurzie, výstavy, účasť žiakov na firemných dňoch spojených 
s odbornými prednáškami. 

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

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu architektúra patria aj ukážky vybraných 
druhov stavieb v jednotlivých architektonických slohových obdobiach, technológií a materiálov v stavebníctve. 
Mnohé stavby sú  zaznamenané na  CD nosičoch alebo na internete, preto využitie počítačov a internetu tiež 
predstavuje možnosti simulácie experimentov.  

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

Názov predmetu Architektúra 
Časový rozsah výu čby  3.roč. 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 
Ročník  tretí  
Skupina študijných odborov  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
Kód a  názov zamerania  01 – pozemné staviteľstvo 

10 -  stavebný manažment 
Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 
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 Ciele vyu čovacieho predmetu  

Cieľom vyučovacieho predmetu architektúra v odbore 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia  je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o histórii architektúry , oboznámiť sa s hlavnými znakmi 
a vývojom architektonických slohov, s architektonickou terminológiou stavebných prvkov,  rozvíjať vedomosti, 
zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote. Žiaci 
získajú poznatky o vybraných stavbách v rámci architektonických slohov, stavebných prvkoch, konštrukciách 
, pojmoch a ich využití       v stavebnej praxi.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

3.ročník    
Úvod do predmetu Kontrolná–preverovanie 

vedomostí 
Motivačná – rozhovor 
Kooperatívna – skupinová práca 
Reproduktívna – rozhovor 
CLIL 

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom PZ6 
Práca s PC 

Architektúra staroveku Kontrolná–preverovanie 
vedomostí 
Motivačná – rozhovor 
Kooperatívna – skupinová práca 
Reproduktívna – rozhovor 
CLIL  

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s pracovnými zošitmi PZ1,2 
Práca s PC 

Architektúra stredoveku Kontrolná–preverovanie 
vedomostí 
Motivačná – rozhovor 
Kooperatívna – skupinová práca 
Reproduktívna – rozhovor 
CLIL  

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s pracovným zošiotm PZ3 
Práca s PC 

Architektúra novoveku Kontrolná–preverovanie 
vedomostí 

Frontálna výučba 
Skupinová a 
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Motivačná – rozhovor 
Kooperatívna – skupinová práca 
Reproduktívna – rozhovor 
CLIL  

individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s pracovným zošitom PZ4 
Práca s PC 

Architektúra 20. storočia Kontrolná–preverovanie 
vedomostí 
Motivačná – rozhovor 
Kooperatívna – skupinová práca 
Reproduktívna – rozhovor 
CLIL  

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s pracovným zošitom PZ8 
Práca s PC 

Pamiatková ochrana 
 
 
 
 

Kontrolná–preverovanie 
vedomostí 
Motivačná – rozhovor 
Kooperatívna – skupinová práca 
Reproduktívna – rozhovor 
  

Frontálna výučba 
Skupinová a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC 

Návšteva historicko – 
architektonických pamiatok 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor 
 

Frontálna  práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s reálnymi prvkami 

 
Učebné zdroje 
 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiáln e 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

3.ročník      
Úvod do predmetu Ľ. Mičinská - Architektúra Dataprojektor 

PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 

Učebnica 
Prezentácia 
PR1 – 
Predhistorické 
staviteľstvo 
Pracovný zošit 
PZ6 – Základné 
pojmy 
a predhistorické 
staviteľstvo 

Internet 
CD   
Knižnica 

Architektúra 
staroveku 

Ľ. Mičinská - Architektúra Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa  
 

Učebnica 
Prezentácie 
PR2– Staroveká 
architektúra , 
PR3– Staroveké 
Grécko ,   PR4 – 
Staroveký Rím 
Pracovné zošity 
PZ1-  
Mimoeurópska 
staroveká 
archit., PZ2-
Európska 
staroveká archit. 

Internet 
CD 
 Knižnica 

Architektúra 
stredoveku 

Ľ. Mičinská - Architektúra Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 Interaktívna 
tabuľa  
 

Učebnica 
Prezentácie 
PR5-Románska 
archit., PR6-
Gotická archit. 
Pracovný zošit 
PZ3-Stredoveká 
európska archit. 

Internet 
CD 
 Knižnica 

Architektúra 
novoveku 

Ľ. Mičinská - Architektúra Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa  
 

Učebnica 
Prezentácie 
PR7-Renesanč-
ná archit. PR8-
Baroková archit. 
Pracovné zošity 

Internet 
CD  
Knižnica 
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PZ4-Novoveká 
archit. do konca 
19.st., PZ5-
Archit.19.stor 

Architektúra 20. stor. Ľ. Mičinská - Architektúra Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa  
 

Učebnica 
Pracovný zošit 
PZ8 – 
Architektúra 
20.stor. 

Internet 
CD 
Knižnica 
 
 

Pamiatková ochrana Ľ. Mičinská - Architektúra Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Sp. projektor  
 

Učebnica 
Modely 
priesvitky 

Internet 
CD 
 Knižnica 

Návšteva historicko-
architektonických 
pamiatok 
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu:  Architektúra 1 hod. týždenne,  spolu 33 vyuč. hodín  

 
Názov tematického celku, 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
Úvod do predmetu  1 ENV     

Podmienky vzniku a vývoja 
slohu, základné pojmy. 
Architektúra, spoločnosť, 
umenie.  

1. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník : 2.-4. 
 

Oboznámiť sa 
s pojmom architektúry 
ako súčasti histórie  
ľudstva 

Oboznámil sa 
s pojmom architektúry 
ako súčasti histórie  
ľudstva 

Individuálne 
ústne 
skúšanie. 

Ustne 
odpovede 

Architektúra staroveku  10      
Obydlia pravekých lovcov, 
megalitické stavby 

2. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Definovať stavby 
a spôsob života v 
praveku 

Definoval stavby 
a spôsob života v 
praveku 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ustne 
odpovede 

Mezopotámia – typy stavieb, 
stav.materiály a konštrukcie, 
pamiatky 

3. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník : 2.-4. 

Definovať stavby 
a život v Mezopotámii 

Definoval stavby a život 
v Mezopotámii 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ustne 
odpovede 

Egypt – typy stavieb, 
stav.materiály a konštrukcie, 
pamiatky 

4. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Pozemné staviteľstvo – 
cvičenia 
Ročník : 2 - 4 

Definovať stavby 
a život v Mezopotámii 

Definoval stavby a život 
v Mezopotámii 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Egejská architektúra 5. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Oboznámiť sa so 
stavbami v Egejskej 
architektúre 

Oboznámil sa so 
stavbami v Egejskej 
architektúre 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Grécka architektúra – typy 
stavieb, stavebné materiály, 

6.- 7. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 

Oboznámiť sa so 
stavbami v Gréckej 

Oboznámil sa so 
stavbami v Gréckej 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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pamiatky Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

architektúre architektúre 

Etruská architektúra 8. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo- 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Oboznámiť sa so 
spôsobom stavania 
Etruskov 

Oboznámil sa so 
spôsobom stavania 
Etruskov 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Rímska architektúra – typy 
stavieb, stavebný materiál, 
pamiatky 

9. – 10. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Oboznámiť sa so 
stavbami v Rímskej 
architektúre 

Oboznámiť sa so 
stavbami v Rímskej 
architektúre 

Individuálne 
ústne ne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie starovekej 
architektúry – písomná práca 

11. Odborné kreslenie 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Zopakovať starovekú 
architektúru 

Zopakoval starovekú 
architektúru 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 
neštandardizo
vaný 

Architektúra stredoveku  7      
Predrománska architektúra 12. Stavebné materiály 

Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Oboznámiť sa 
s históriou 
predrománskej 
architektúry 

Oboznámil sa 
s históriou 
predrománskej 
architektúry 

Ústne 
frontálne 
skúšanie. 
  

Ústne 
odpovede 
 



   

 867

Románska architektúra – 
znaky, typy staveb, materiál 

13. 
 

Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Definovať základné 
znaky a stavby 
v románskom slohu 

Definoval základné 
znaky a stavby 
v románskom slohu 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede 

Románska architektúra na 
Slovensku 

14. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Oboznámiť sa 
s románskymi stavbami 
na Slovensku 

Oboznámil sa 
s románskymi stavbami 
na Slovensku 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 

Ústne 
odpovede 

Gotická architektúra – znaky, 
typy stavieb 

15. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Definovať základné 
znaky a stavby 
v gotickom slohu 

Definoval základné 
znaky a stavby 
v gotickom slohu 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 
 

Ústne 
odpovede 
 

Gotická architektúra v Európe a 
na Slovensku 

16. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Oboznámiť sa 
s najznámejšími 
gotickými stavbami 
v Európe a na 
Slovensku 

Oboznámil sa 
s najznámejšími 
gotickými stavbami 
v Európe a na 
Slovensku 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 
 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie – písomná práca 

Exkurzia. 
17.-18. Odborné kreslenie 

Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Zopakovať stredovekú 
architektúru 

Zopakoval stredovekú 
architektúru 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 
neštandardizo
vaný 

Architektúra novoveku – 
do konca 19. stor.  

8.      

Renesančná architektúra – 
znaky, typy stavieb 

19. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Definovať základné 
znaky a stavby v 
renesancii 

Definoval základné 
znaky a stavby v 
renesancii 

Ústne 
skúšanie 
individuálne 
 
 

Ústne 
odpovede 

Renesančná architektúra na 
Slovensku 

20. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Oboznámiť sa 
s renesančnými 
stavbami na Slovensku 

Oboznámil sa 
s renesančnými 
stavbami na Slovensku 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Baroková architektúra – znaky, 
typy stavieb 

21. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 

Definovať základné 
znaky a stavby v 
baroku 

Definoval základné 
znaky a stavby v 
baroku 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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Ročník: 2.-4. 
Baroko na Slovensku, znaky 
rokoka 

22. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Oboznámiť sa s 
barokovými stavbami 
na Slovensku a rozlíšiť 
stavby rokoka 

Oboznámil sa s 
barokovými stavbami 
na Slovensku a rozlíšiť 
stavby rokoka 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Klasicizmus – znaky, typy 
stavieb 

23. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Definovať základné 
znaky klasicizmu 
a stavby klasicizmu 

Definoval základné 
znaky klasicizmu 
a stavby klasicizmu 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Klasicizmus na Slovensku 24. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Oboznámiť sa so 
stavbami klasicizmu na 
Slovensku 

Oboznámil sa so 
stavbami klasicizmu na 
Slovensku 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Romantizmus, novorenesancia, 
eklektizmus 

25. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Charakterizovať 
jednotlivé historizujúce 
slohy 

Charakterizoval 
jednotlivé historizujúce 
slohy 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie – písomná práca 26. Odborné kreslenie 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Zopakovať architektúru 
novoveku do konca 19. 
stor. 

Zopakoval architektúru 
novoveku do konca 19. 
stor. 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 
neštandardizo
vaný 

Architektúra novoveku – 
20. a 21. stor. 

4 ENV     

Pramene modernej 
architektúry, secesia, 
individualist. moderna 

27. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 
 

Vytvoriť si citový vzťah 
k novej modernej 
architektúre 

Vytvoril si citový vzťah 
k novej modernej 
architektúre 

Ústne 
skúšanie  

Ústne 
odpovede 
 

Svetový vývoj archit. 
v medzivojnovom 
a povojnovom období 

28. Stavebné materiály 
Ročník :1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Oboznámiť sa 
s hlavnými znakmi 
a smermi 
v medzivojnovom 
a povojnovom období 

Oboznámil sa 
s hlavnými znakmi 
a smermi 
v medzivojnovom 
a povojnovom období 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 

Súčasná architektúra – svetová 
a na Slovensku 

29. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 

Definovať základné 
znaky súčasnej 
architektúry a poznať 

Definoval základné 
znaky súčasnej 
architektúry a poznal 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
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cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

najvýznamnejšie 
stavby 

najvýznamnejšie 
stavby 

 

Opakovanie – písomná práca 30. Odborné kreslenie 
Ročník :1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Zopakovať architektúru 
20. a 21. storočia 

Zopakoval architektúru 
20. a 21. storočia 

Písomné 
skúšanie 

Didaktický test 
neštandardizo
vaný 

Pamiatková ochrana 1 ENV     
Význam pamiatkovej starostlivosti, 
ochrany a údržby historických 
pamiatok 

31. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Ekológia 
Ročník: 1. 

Uvedomiť si stálu 
aktuálnosť 
problematiky 

Uvedomil si stálu 
aktuálnosť 
problematiky 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 
 

Ústne 
odpovede 

Návšteva historicko-
architektonických pamiatok 

2 
32.- 33. 

Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Poz.staviteľstvo - 
cvičenia 
Ročník: 2.-4. 

Aplikovať teoretické 
vedomosti na 
konkrétnych 
historických objektoch 

Aplikoval teoretické 
vedomosti na 
konkrétnych 
historických objektoch 

Frontálne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov.Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Názov predmetu Výpočtová technika v odbore 
Časový rozsah výu čby v 3..roč. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyuč.hodín,  

vo 4..roč. 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyuč.hodín 

Ročník  tretí, štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „ Práca s informáciami“. Na vytvorenie predmetu sme integrovali 5 
obsahových štandardov „Informácie okolo nás“, „  Počítačové systémy“, „Internet“, „Aplikačný softvér“ a 
„Informačná spoločnosť “. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne v treťom a štvrtom ročníku 
štúdia. 

Predmet grafické informačné systémy svojím obsahom nadväzuje na učivo predmetu informatika, 1.ročníka 
a grafické informačné systémy v  2. ročníku. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). 
Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko korešpondujú s odbornými 
vedomosťami a zručnosťami získanými v predmetoch: odborné kreslenie , pozemné staviteľstvo, pozemné 
staviteľstvo-cvičenia, geometria, deskriptívna geometria. 
Učivo sa skladá z poznatkov o informáciách, ich vyhľadávaní, spracovávaní a vyhodnocovaní, z poznatkov 
o počítačových grafických systémoch. Žiaci si musia uvedomiť dôležitosť informácií v praktickom živote, ako ich 
získavanie a spracovávanie ovplyvňuje všetky sféry života spoločnosti aj jednotlivca. Vzdelávanie v grafických 
informačných a komunikačných technológiách je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti všetkých odborov . 
Vedie žiakov k pochopeniu kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje poznatkami užitočnými v 
každodennom živote aj  pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre odborné vzdelávanie. 
Výdatne sa podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia. Učí žiakov schopnosti aplikovať získané 
vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, nadobúdať potrebné zručnosti v grafických systémoch vzhľadom na ich 
využívanie v praxi.Umožňuje porovnávať výhody grafického spracovania ručne a pomocou výpočtovej techniky. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti grafických informačných 
a komunikačných technológií, aby tieto mohli využiť aj v občianskom živote.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania v predmete grafické informačné systémy 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. 

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

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

Výučba bude prebiehať v odborných učebniach výpočtovej techniky 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu grafické informačné systémy je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností 
a kompetencií v rozvoji informačných a komunikačných technológií, formovať logické myslenie a rozvíjať 
vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, praxi a občianskom živote. Žiaci 
získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si základnú terminológiu, budú ovládať základné postupy pri práci 
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s grafickým programom. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických 
zručností, že informatické  technológie majú význam pre ich osobnostný rast.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Vo vyučovacom predmete grafické informačné systémy využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (praktická ukážka, text, hovorené slovo, ) tak, aby každý 
každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
 podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
 vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko,  výstižne a exaktne 
 osvojovať si grafickú a formálnu stránku veci 
 oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie úloh 

a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej 
komunikácie medzi lokálnymi komunitami.  

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 
 významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu 

vlastnej výkonnosti, 
 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať  
 overovať a interpretovať získané údaje, 
 rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 
 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu 

a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť 

zodpovednosť aj za prácu druhých, 
 vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje, 
 určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
 stanovovať si ciele a  priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie 

a životných podmienok, 
 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, 

sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 
 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 
 prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy 

druhých,  
 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 

predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

 

Schopnosti tvorivo riešiť problémy 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní v grafických 
informačných technológiách, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 
k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 
základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
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 vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi grafických počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 

 ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 

 pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 

 graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy 

 komunikovať elektronickou poštou 

 evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 

 chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť 
mediálne gramotný. 

 vyjadrovať svoje názory a riešenia pomocou rôznych druhov aplikačných programov, 

Spôsobilosti  byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania  v oblasti GIS využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

Všeobecné spôsobilosti   

 vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo 
písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do 
diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), 
uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie, 

 získať informácie z hovoreného textu 

 s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na otázky a podnety, orientovať sa vo 
význame odborných pojmov, používať kompenzačné vyjadrovanie,  

 používať pri tom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie, 

 osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení 
úloh z praxe,  

 vykonávať grafické riešenia, vedieť pracovať s aplikačnými programami, 

 vedieť použiť daný grafický program na riešenie jednotlivých problémov, 

 kriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov 

 

Odborné spôsobilosti   

h) Požadované vedomosti 

 mať poznatky a zručnosti v grafických programoch 

 samostatne rozhodovať o pracovných postupoch pri riešení úloh. 

b)   Požadované zru čnosti 

 aplikovať v praxi základné informačné a komunikačné postupy  

c)  Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a  schopnosti        

 žiak sa vyznačuje vizuálnou a priestorovou pamäťou, praktickým a samostatným analytickým a logickým  
myslením a rozdeľovaním pozornosti. 
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Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania   
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

3. ročník    

Úvod. Vstup do systému-
základné pojmy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 

Kreslenie základných 
konštrukčných prvkov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 

Kreslenie výplňových 
konštrukcií 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Grafická metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Projektové vyučovanie 

Dľžkové a výškové kótovanie 
 
 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Grafická metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Projektové vyučovanie 

Konštrukcia a kreslenie 
schodíšť 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Grafická metóda 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Projektové vyučovanie 

Tvorba grafických výstupov Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom, tlačiarňou  
a plotterom 

Záverečná samostatná práca Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Grafická metóda 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 
Projektové vyučovanie 

4. ročník    
Úvod - základné pojmy 
Vytváranie súborov 
Práca s fóliami 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom 

Projekt jednoduchého objektu 
– ročníkový projekt 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
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úloh 
Problémová metóda 
Grafická metóda 
 

Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom, tlačiarňou  
a plotterom 

Konštrukcia zastrešenia 
objektu v ročníkovom projekte  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Grafická metóda 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom, tlačiarňou  
a plotterom 

Vytvorenie zvislého rezu 
objektu v ročníkovom projekte 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Grafická metóda 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom, tlačiarňou  
a plotterom 

Práca s objektom 
v ročníkovom projekte 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémová metóda 
Grafická metóda 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom, tlačiarňou  
a plotterom 

Tvorba grafických výstupov 
objektu v ročníkovom projekte 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Problémová metóda 
Grafická metóda 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s počítačom, tlačiarňou  
a plotterom 

 

Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

3. ročník      
Úvod. Vstup do 
systému. 

Roman Baranovič, 
Andrej Blaho, Ivan 
Kalaš, Zuzana 
Kubincová, Dana 
Pardubská, Ľubomír 
Salanci, Michal Winczer, 
Ružena Zimanová: 
Informatika pre stredné 
školy 
Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2001 
Manuál ku grafickému 
programu. 

Dataprojektor  
PC 
Grafické 
programy  

PC 
Tlačiareň 
Plotter 

Internet  
Manuály 
 

Kreslenie 
základných 
konštrukčných 
prvkov 

Manuál ku grafickému 
programu 

Dataprojektor 
PC 
Grafický 
program  
tlačiareň 

PC 
Tlačiareň 
Plotter 

Internet  
Manuál 
Ročníkový 
projekt z KOC 

Kreslenie Manuál ku grafickému Dataprojektor  PC Internet  
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výplňových 
konštrukcií 

programu 
 

PC 
Grafický 
program 

 Manuál 
Ročníkový 
projekt z KOC  

Dľžkové a výškové 
kótovanie 
 
 
 
 

Manuál ku grafickému 
programu 
 

Dataprojektor  
PC 
Grafický 
program 

PC 
 

Internet  
Manuál 
Ročníkový 
projekt z KOC  

Konštrukcia 
a kreslenie schodíšť 

Manuál ku grafickému 
programu 
 

Dataprojektor 
PC 
Grafický 
program 
 

PC 
 

Internet  
Manuál 
Ročníkový 
projekt z KOC  

Tvorba grafických 
výstupov 

Manuál ku grafickému 
programu 
 

Dataprojektor  
PC 
Grafický 
program 
Tlačiareň 

PC 
Tlačiareň 
Plotter 

 

Záverečná 
samostatná práca 

Manuál ku grafickému 
programu 
 

Dataprojektor  
PC 
Grafický 
program 
 

PC 
Tlačiareň 
Plotter 

Ročníkový  
projekt z KOC 

4. ročník      
Úvod - základné 
pojmy 
Vytváranie súborov 
Práca s fóliami 
 

Roman Baranovič, 
Andrej Blaho, Ivan 
Kalaš, Zuzana 
Kubincová, Dana 
Pardubská, Ľubomír 
Salanci, Michal Winczer, 
Ružena Zimanová: 
Informatika pre stredné 
školy 
Slovenské pedagogické 
nakladateľstvo, 2001 
Manuál ku grafickému 
programu. 

Dataprojektor  
PC 
Grafické 
programy  

PC 
Tlačiareň 
Plotter 

Internet  
Manuály 
 

Projekt 
jednoduchého 
objektu – ročníkový 
projekt 

Manuál ku grafickému 
programu 

Dataprojektor 
PC 
Grafický 
program  
tlačiareň 

PC 
Tlačiareň 
Plotter 

Internet  
Manuál 
Ročníkový 
projekt z KOC 

Konštrukcia 
zastrešenia objektu 
v ročníkovom 
projekte  

Manuál ku grafickému 
programu 
 

Dataprojektor  
PC 
Grafický 
program 

PC 
 

Internet  
Manuál 
Ročníkový 
projekt z KOC  

Vytvorenie zvislého 
rezu objektu 
v ročníkovom 
projekte 

Manuál ku grafickému 
programu 
 

Dataprojektor  
PC 
Grafický 
program 

PC 
 

Internet  
Manuál 
Ročníkový 
projekt z KOC  

Práca s objektom 
v ročníkovom 
projekte 

Manuál ku grafickému 
programu 
 

Dataprojektor 
PC 
Grafický 
program 
 

PC 
 

Internet  
Manuál 
Ročníkový 
projekt z KOC  

Tvorba grafických 
výstupov objektu 
v ročníkovom 

Manuál ku grafickému 
programu 
 

Dataprojektor  
PC 
Grafický 

PC 
Tlačiareň 
Plotter 

Internet  
Manuál 
Ročníkový 
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projekte program 
Tlačiareň 

projekt z KOC 
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu: Výpočtová technika v odbore                                                                                                  
  

 
2 hodiny týždenne 
spolu 66 vyučovacích hodín 
 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané vz delávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Úvod     6  Žiak má:  Žiak:    
Základné pojmy, základy 
ovládania,  
čo je to modulový systém 
 

   1.-2. GRS 2.ročník Ovládať základné pojmy, 
vedieť samostatne 
pracovať na PC 

Samostatne pracuje 
podľa pokynov na PC, 
ovláda základné pojmy. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpov. 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Vytváranie súborov 
 

   3.-4. Osvojiť si postup vstupu 
do systému, vytváranie 
súborov, založiť projekt 

Vedel bez problémov 
samostatne vstúpiť do 
systému, vytvoriť súbor, 
založiť projekt 

Ústne skúšanie 
 

Práca s PC 

Práca s fóliami 
 
 
 
 
 
 

  5.-6. Vedieť vysvetliť význam 
používania fólií pri práci 
v grafic. programoch. 
Vedieť používať fólie pri 
práci. 

Vedel objasniť význam 
fólií pri grafických 
programoch. Vedel 
pracovať s fóliami pri 
konkrétnej úlohe. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

2. Kreslenie základných 
konštruk čných prvkov 

   10 ENV Žiak má:  Žiak:    

Kreslenie čiar - typy čiar, 
hrúbky čiar - rovnobežiek 

7.-10. Odborné kreslenie 
Základy geometrie 
Pozemné staviteľstvo 
Konštrukčné cvičenia 
GRS – 2.ročník  
 
 

Vedieť nakresliť čiary 
rôznymi spôsobmi 
Vedieť použiť rôzne 
hrúbky čiar pri rôznych 
typoch konštrukcií 

Vedel  nakresliť rôzne 
typy čiar a hrúbky čiar, pri 
rôznych typoch 
konštrukcií 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

ZNK – steny v pôdoryse 11.-16. Vedieť nakresliť 
akýkoľvek typ steny v 
pôdoryse 

Nakreslil  rôzne typy stien 
v pôdoryse 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 
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3.Kreslenie výpl ňových 
konštrukcií 

10  Žiak má:  Žiak:    

Kreslenie :  
- okien podľa STN- 
(výber z knižnice) 
- dverí podľa STN 
(výber z knižnice) 
 
 
 

17.-22 Odborné kreslenie 
Základy geometrie 
Pozemné staviteľstvo 
Pozemné stavit.-cv 
Konštrukčné cvičenia 
GRS – 2.ročník  
 

Podľa STN nakresliť  
okenné otvory spolu 
s výplňami. 
Podľa STN nakresliť 
dverné otvory spolu 
s výplňami. Ovládať 
prácu s knižnicami.  

Podľa STN nakreslil okno 
a dvere spolu s výplňami. 
Vedel  odôvodniť 
používanie knižníc a 
z knižnice vybrať druh 
okna a dvier. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Okná a dvere v pôdoryse  
 
 
 
 

23.-26. Podľa STN nakresliť  
okenné a dverné otvory 
spolu s výplňami. 
 

Podľa STN nakreslil okno 
a dvere spolu s výplňami. 
 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 
 

4. Dľžkové a  výškové 
kótovanie 
 

10  
 
 
 

Žiak má:  Žiak:    

Dľžkové kóty v pôdoryse 27.-32.  
Pozemné staviteľstvo 
Pozemné stavit.- cv 
Konštrukčné cvičenia 
GRS – 2.ročník  
 

Naučiť sa pracovať so 
základnými ikonami pre 
dľžkové a výškové 
kótovanie.  
Okótovať konštrukcie 
rôznych typov v pôdoryse 

Zvládol prácu so 
základnými ikonami pre 
dľžkové a výškové 
kótovanie.  
Okótoval konštrukcie 
rôznych typov 

Ústne skúšanie Ústna odpov. 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Výškové kóty v pôdoryse 
 

33.-36. 
 

Okótovať konštrukcie 
rôznych typov v pôdoryse 

Okótoval konštrukcie 
rôznych typov 

Ústne skúšanie Ústna odpov. 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

5. Konštrukcia 
a kreslenie schodísk 

10  Žiak má:  Žiak:    

Tvorba schodiska 37.-40. Pozemné staviteľstvo 
Pozemné stavit.-cv 
Konštrukčné cvičenia 
GRS – 2.ročník  
 

Ovládať základné ikony 
pre tvorbu schodiska 

Ovláda základné ikony 
pre tvorbu schodiska 

Ústne skúšanie Ústna odpov. 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Schodisko v pôdoryse a 
reze 

41.-46. Vytvoriť schodisko 
v pôdoryse a reze podľa 

Vytvoril schodisko 
v pôdoryse a reze podľa 

Ústne skúšanie Ústna odpov. 
Praktická 
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STN STN ukážka práce 
s PC 

6. Tvorba grafických 
výstupov 

6 ENV Žiak má:  Žiak:    

Textové údaje 
v pôdoryse voľba typu 
písma -nastavenie  
-vkladanie textu do 
výkresu       

47.-48. Konštrukčné cvičenia 
GRS – 2.ročník  
 

Zvládnuť nastavenie, typ 
písma, jeho veľkosť 
a umiestnenie vo výkrese 

Zvládol nastavenie písma 
a jeho použitie vo 
výkrese. 

Ústne skúšanie Ústna odpov. 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Editovanie objektov  vo 
výkrese 
 

49.-50. Ovládať editovanie 
objektov vo výkrese. 

Vedel bez problémov 
editovať objekty vo 
výkrese. 

Ústne skúšanie Ústna odpov. 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Práca s tlačiarňou 
a plotterom -tlač 
výkresov. 
 

51.-52. Osvojiť si tlač výkresov 
a prácu s plotterom. 

Bez problémov zvládol 
tlač výkresov. 

 Praktická 
ukážka práce s 
tlačiarňou 

4. Záverečná 
samostatná práca -
Pôdorys  jednoduchého    
objektu (alt. RP) 

    14  Žiak má:  Žiak:    

Zvislé nosné konštrukcie: 
 -steny v pôdoryse 
 -priečky v pôdoryse 
 -šrafovanie stien podľa 
STN 

  
 
53.-56. 
57.-60. 

Pozemné staviteľstvo 
Pozemné stavit.-cv 
Konštrukčné cvičenia 
GRS – 2.ročník 

Zvládnuť kreslenie 
jednoduchého pôdorysu . 

Zvládol samostatne 
kreslenie jednoduchého 
pôdorysu podľa predlohy. 

Ústne skúšanie Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Výber z knižnice-okná, 
dvere 
Schodisko v pôdoryse 
Kótovanie pôdorysu 

61.-62. 
     

 Vedieť používať aktívne 
knižnice. 

Aktívne používal 
knižnicu, vedel vybrať 
vhodný druh okien 
a dverí. 

Ústne skúšanie Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Tlač výkresov. 
 
 

63.-64.  Zvládnuť tlač výkresov. Zvládol bez problémov 
tlač výkresov. 

. Ústne 
skúšanie 

Praktická 
ukážka práce 
s tlačiarňou 
Vytlačené 
výkresy 

Koncoročné hodnotenie 65.-66.  Zvládnuť prácu 
s grafickým programom, 
vedieť samostatne 
rysovať.  

Zvládol prácu s grafickým 
programom. Obhájil 
vedomosti získané počas 
školského roka. 

Ústne skúšanie Praktická 
ukážka práce 
s PC 
Ročníková 



   

 880

práca – súbor 
vytlačených 
výkresov. 

 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia  
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov. 
 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete vyučujúci zhodnotí celkovo prístup žiaka k práci na PC, jeho snahu, 
samostatnosť pri riešení úloh, ohodnotí vytlačené výkresy. Žiaci budú hodnotení priebežne na jednotlivých vyučovacích hodinách ústnou formou a taktiež  
predvedú úroveň znalosti  práce na PC priamo počas vyučovacej hodiny. V celkovom hodnotení sa zohľadní aj snaha žiaka, jeho celkový prístup 
a zodpovednosť pri riešení úloh, nakoľko nie každý má možnosť pracovať na PC mimo školu. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Rozpis učiva predmetu: Výpo čtová technika v odbore                                                                                                  
  

2 hodiny týždenne 
spolu 60 vyučovacích hodín 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. ÚVOD    6  Žiak má:  Žiak:    
Základy ovládania, 
základné pojmy - 
opakovanie  
Kreslenie čiar - typy čiar, 
hrúbky čiar - opakovanie 

   1.-2. GRS - 2.ročník,  
VTO - 3. ročník 

Ovládať základné pojmy, 
vedieť samostatne 
pracovať na PC 

Samostatne pracuje 
podľa pokynov na PC, 
ovláda základné pojmy. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Vytváranie súborov - 
opakovanie 
 

   3.-4. Osvojiť si postup vstupu 
do systému, vytváranie 
súborov, založiť projekt 

Vedel bez problémov 
samostatne vstúpiť do 
systému, vytvoriť súbor, 
založiť projekt 

Ústne skúšanie 
 

Práca s PC 

Práca s fóliami - 
opakovanie 
 
 
 
 
 
 

  5.-6. Vedieť vysvetliť význam 
používania fólií pri práci 
v grafic. programoch. 
Vedieť používať fólie pri 
práci. 

Vedel objasniť význam 
fólií pri grafických 
programoch. Vedel 
pracovať s fóliami pri 
konkrétnej úlohe. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

2. PROJEKT 
JEDNODUCHÉHO 
OBJEKTU  – 
ROČNÍKOVÝ PROJEKT  
 

   10  Žiak má:  Žiak:    

Kreslenie ZNK a priečok 
v pôdoryse 
 

7.-10. Odborné kreslenie 
Základy geometrie 
Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo - cv 
Konštrukčné cvičenia 
GRS – 2.ročník  
VTO - 3. ročník 
 

Vedieť nakresliť rôzne 
typy čiar 
Vedieť použiť rôzne 
hrúbky čiar pri rôznych 
typoch konštrukcií podľa 
STN 

Vedel  nakresliť rôzne 
typy čiar a hrúbky čiar, pri 
rôznych typoch 
konštrukcií podľa STN 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Kreslenie :  
- okien podľa STN 
- dverí podľa STN 
Výber z knižnice - okná, 
Výber z knižnice - dvere 

11.-13. Vedieť nakresliť otvory v 
akomkoľvek type steny 
v pôdoryse - podľa STN : 
- okenné otvory spolu 
s výplňami. 

Nakreslil  rôzne typy stien 
v pôdoryse a následne 
podľa STN nakreslil okno 
a dvere spolu s výplňami. 
Vedel  odôvodniť 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 
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 - dverné otvory spolu 
s výplňami.  
Ovládať prácu 
s knižnicami. 

používanie knižníc a 
z knižnice vybrať druh 
okna a dvier. 

Tvorba modelu schodiska 
 

14.-16. Vytvoriť schodisko 
v pôdoryse a reze podľa 
STN  
Ovládať základné ikony 
pre tvorbu schodiska 

Vytvoril schodisko 
v pôdoryse a reze podľa 
STN  
Ovláda základné ikony 
pre tvorbu schodiska 

Ústne skúšanie Ústna odpov. 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

3. KONŠTR. 
ZASTREŠENIA 
OBJEKTU 
V ROČNÍKOVOM 
PROJEKTE 

14 ENV Žiak má:  
 
 
 

Žiak:  
 
 
 

  

Tvorba  stropnej 
konštrukcie - vynášanie 
nosných prvkov 
zastrešenia do pôdorysu  
strechy  
 

17.-22. Odborné kreslenie 
Základy geometrie 
Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo - cv 
Konštrukčné cvičenia 
GRS – 2.ročník  
VTO - 3. ročník 
 

Vytvoriť stropnú 
konštrukciu - vyniesť 
nosné prvky zastrešenia  
 v pôdoryse a reze podľa 
STN  
Ovládať základné ikony 
pre tvorbu stropnej 
konštrukcie 

Podľa STN nakreslil 
nosné prvky zastrešenia  
v reze. 
Ovláda základné ikony 
pre tvorbu stropnej 
konštrukcie 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 
 

Kreslenie strešnej 
konštrukcie v reze 
 
 
 

23.- 26. Vytvoriť stropnú 
konštrukciu - vyniesť 
nosné prvky zastrešenia  
v reze podľa STN  
Ovládať základné ikony 
pre tvorbu stropnej 
konštrukcie  

Podľa STN nakreslil 
nosné prvky zastrešenia  
v reze.  
Ovláda základné ikony 
pre tvorbu stropnej 
konštrukcie 
 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 
 

Návrh strešného plášťa 27.-30. Vytvoriť návrh strešného 
plášťa stropnej 
konštrukcie - vyniesť 
jednotlivé vrstvy 
strešného plášťa  
v reze podľa STN  
Ovládať základné ikony 
pre tvorbu strešného 
plášťa konštrukcie 

Podľa STN navrhol vrstvy 
strešného plášťa stropnej 
konštrukcie - vyniesol 
jednotlivé vrstvy 
strešného plášťa  
v reze podľa STN  
Ovláda základné ikony 
pre tvorbu strešného 
plášťa konštrukcie  

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 
 

4. VYTVORENIE 
ZVISLÉHO REZU 

9 ENV Žiak má:  
 

Žiak:    
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OBJEKTU 
V ROČNÍKOVOM 
PROJEKTE 
Konštrukcia zvislého rezu 
objektu 
  

31.- 39. Odborné kreslenie 
Základy geometrie 
Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo - cv 
Konštrukčné cvičenia 
GRS – 2.ročník  
VTO - 3. ročník 
 

Vytvoriť zvislý rez 
objektom podľa STN  
 

Vytvoril zvislý rez 
objektom - vyniesol 
jednotlivé prvky  
v reze podľa STN  
Ovláda základné ikony 
pre konštrukciu zvislého 
rezu 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 
 

 
5. PRÁCA 
S OBJEKTOM 
V ROČNÍKOVOM 
PROJEKTE 
 

 
14 

 
 
 
 

Žiak má:  
 

Žiak:  
 

  

Etapy animácie modelu 
- nastavenie perspektívy 
 
 

40.-44. Odborné kreslenie 
Základy geometrie 
Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo - cv 
Konštrukčné cvičenia 
GRS – 2.ročník  
VTO - 3. ročník 
 

Vytvoriť prezentáciu 
modelu a predviesť jeho 
animáciu  
 

Vytvoril prezentáciu 
modelu a predviedol jeho 
animáciu  
 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 
 

Animácia modelu 
 

45.-49. Vytvoriť a predviesť 
animáciu modelu 
 

Predviedol animáciu 
modelu 
 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Vizualizácia objektu 50.-53. Vytvoriť a predviesť 
vizualizáciu objektu  

Vytvoril a predviedol 
vizualizáciu objektu  

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

6. TVORBA 
GRAFICKÝCH 
VÝSTUPOV OBJEKTU 
V ROČNÍKOVOM 
PROJEKTE 

7 ENV Žiak má:  
 

Žiak:    

Textové údaje 
v pôdoryse voľba typu 
písma -nastavenie  
-vkladanie textu do 
výkresu       

54. Konštrukčné cvičenia 
GRS – 2.ročník  
 

Zvládnuť nastavenie, typ 
písma, jeho veľkosť 
a umiestnenie vo výkrese 

Zvládol nastavenie písma 
a jeho použitie vo 
výkrese. 

Ústne skúšanie Ústna odpov. 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Editovanie objektov  vo 55. Ovládať editovanie Vedel bez problémov Ústne skúšanie Ústna odpov. 
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výkrese 
 

objektov vo výkrese. editovať objekty vo 
výkrese. 

Praktická 
ukážka práce 
s PC 

Práca s tlačiarňou 
a plotterom -tlač 
výkresov. 
 

56. Osvojiť si tlač výkresov 
a prácu s plotterom. 

Bez problémov zvládol 
tlač výkresov. 

 Praktická 
ukážka práce s 
tlačiarňou 

Tlač výkresov. 
 
 

57.-58. Zvládnuť tlač výkresov. Zvládol bez problémov 
tlač výkresov. 

. Ústne 
skúšanie 

Praktická 
ukážka práce 
s tlačiarňou 
Vytlačené 
výkresy 

Koncoročné hodnotenie 59-60. Zvládnuť prácu 
s grafickým programom, 
vedieť samostatne 
rysovať.  

Zvládol prácu s grafickým 
programom.  
Obhájil vedomosti 
získané počas školského 
roka. 

Ústne skúšanie Praktická 
ukážka práce 
s PC 
Ročníková 
práca – súbor 
vytlačených 
výkresov. 

 
Všeobecné pokyny hodnotenia  
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete vyučujúci zhodnotí celkovo prístup žiaka k práci na PC, jeho snahu, 
samostatnosť pri riešení úloh, ohodnotí vytlačené výkresy, ktoré budú súčasťou ročníkového projektu v predmete KOC. Žiaci budú hodnotení priebežne na 
jednotlivých vyučovacích hodinách ústnou formou a taktiež  predvedú úroveň znalosti  práce na PC priamo počas vyučovacej hodiny. V celkovom hodnotení 
sa zohľadní aj snaha žiaka, jeho celkový prístup a zodpovednosť pri riešení úloh, nakoľko nie každý má možnosť pracovať na PC mimo školu. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
ZAMERANIE:STAVEBNÝ MANAŽMENT 

Rozpis učiva predmetu: VÝPOČTOVÁ  TECHNIKA V            
ODBORE 
                                                                                                          

2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích 
hodín 
 
                                                                                                     

Názov tematického 
celku Témy 

Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie 

výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1.ÚVOD – ZÁKL.POJMY       6  Žiak má:  Žiak:    
Čo je modulový systém  
Základy ovládania /2D/ 
 

   1.-2. Informatika 1. roč. 
Grafické informačné 
systémy – 2.ročník 
 

Ovládať základné pojmy, 
vedieť samostatne 
pracovať na PC 

Samostatne pracuje 
podľa pokynov na PC, 
ovláda základné pojmy. 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Vytváranie súborov  
 
 

   3.-4. Osvojiť si postup vstupu 
do systému, vytváranie  
súborov, založiť projekt. 

Vedel bez problémov 
samostatne vstúpiť do 
systému, vytvárať  
súbory, založiť projekt. 

Ústne skúšanie 
 

Práca s PC 

Práca s fóliami 
/opakovanie 2D/ 
 
 
 

  5.-6. Vedieť vysvetliť význam 
používania fólií pri práci 
v grafických programoch. 

Vedel objasniť význam 
fólií pri grafických 
programoch. Vedel 
pracovať s fóliami pri 
konkrétnej úlohe. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

2. KRESLENIE ZÁKL.                            
KONŠTR. PRVKOV 

   10 ENV Žiak má:  Žiak:    

Kreslenie čiar - 
rovnobežiek 

   7.-10. Odborné kreslenie 
Základy geometrie 
Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo -
cvičenia 
Informatika 1.roč. 
 

Vedieť nakresliť čiary 
rôznymi spôsobmi 

Vedel  nakresliť rôzne 
typy čiar. 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Zvislé nosné konštrukcie- 
  Steny v pôdoryse 
 

 11.-16. Dosiahnuť zručnosť 
  v kreslení rôznych 
  druhov čiar, vedieť 
  sa orientovať v adresári 

Dosiahol  zručnosť 
  v kreslení rôznych 
  druhov čiar, vedel sa 
orientovať v adresári 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

3. KRESLENIE 
VÝPLŇOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ 

     10  Žiak má:  Žiak:    

Kreslenie okien podľa 
STN 

17.-20. Odborné kreslenie 
Základy geometrie 

Podľa STN nakresliť 
okenné otvory spolu 

Podľa STN nakreslil 
okenné otvory spolu 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
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 Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo - cv. 
Konštrukčné cvičenia 
GRS 2.roč.  
 

s výplňami. s výplňami. ukážka práce s 
PC 

Kreslenie dverí podľa 
STN 
 
 

  21.-
22. 

Podľa STN nakresliť 
dverné otvory spolu 
s výplňami. 

Podľa STN nakreslil 
dverné otvory spolu 
s výplňami. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Okná a dvere v pôdoryse 
 
 

 23.-26. Podľa STN nakresliť 
dverné a okenné  otvory 
spolu s výplňami. 

Podľa STN nakreslil 
dverné  a okenné otvory 
spolu s výplňami. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

4. DĹŽKOVÉ 
A VÝŠKOVÉ 
KÓTOVANIE 
 

    10  Žiak má:  Žiak:    

Dĺžkové kóty v pôdoryse 27.-32. Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo – cv. 
Konštrukčné cvičenia 
GRS 2.roč. 

Okótovať konštrukcie 
rôznych typov 
v pôdoryse. 

Okótoval  konštrukcie 
rôznych typov 
v pôdoryse. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Výškové kóty v pôdoryse 
 

33.-36.  Okótovať konštrukcie 
rôznych typov 
v pôdoryse. 

Okótoval  konštrukcie 
rôznych typov 
v pôdoryse. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

5. KONŠTR. 
A KRESLENIE 
SCHODÍŠŤ 

    10  Žiak má:  Žiak:    

Tvorba schodiska 37.-40. Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo – cv. 
Konštrukčné cvičenia 
GRS 2.roč. 

Ovládať základné ikony 
pre tvorbu schodiska. 

Zvládol  základné ikony 
pre tvorbu schodiska. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Schodisko v pôdoryse 41.-46. Vytvoriť schodisko 
v pôdoryse a reze podľa 
STN. 

Vytvoril schodisko 
v pôdoryse a reze podľa 
STN. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

6. TVORBA 
GRAFICKÝCH 
VÝSTUPOV 

     6 ENV Žiak má:  Žiak:    

Textové údaje 
v pôdoryse 

47.-48. Konštrukčné cvičenia 
GRS 2.roč. 

Zvládnuť nastavenie  
typu písma, jeho veľkosť. 

Zvládol  nastavenie  typu 
písma, jeho veľkosť. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Voľba typu písma 49.-50. Zvládnuť nastavenie Zvládol  nastavenie Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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a umiestnenie písma vo 
výkrese 
 

písma, jeho  umiestnenie 
vo výkrese. 

písma, jeho  umiestnenie 
vo výkrese. 

Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Práca s plotrom 
a tlačiarňou 
 
 

51.-52. Osvojiť si tlač výkresov 
a prácu s plotrom  

Osvojil si tlač výkresov 
a prácu s plotrom  

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

7. ZÁVEREČNÁ 
SAMOST.PRÁCA 

    16  Žiak má:  Žiak:    

Zvislé nosné konštrukcie 
v pôdoryse 
Výplňové konštrukcie - 
okná, dvere 
 

53.-56. Pozemné staviteľstvo 
Pozemné staviteľstvo – cv. 
Konštrukčné cvičenia 
GRS 2.roč. 

Zvládnuť kreslenie 
jednoduchého pôdorysu. 
Vedieť aktívne používať 
knižnice. 

Zvládol  kreslenie 
jednoduchého pôdorysu. 
Vedel  aktívne používať 
knižnice. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce s 
PC 

Schodisko  v pôdoryse. 
Kótovanie pôdorysu. 
Ukladanie textu do 
pôdorysu. 
Tlač výkresov. 

57.-60. Zvládnuť kreslenie 
jednoduchého pôdorysu. 
Vedieť nakresliť 
schodisko, pracovať 
s textom. 
Vedieť pracovať 
s tlačiarňou a plotrom. 

Zvládol  kreslenie 
jednoduchého pôdorysu. 
Vedel  nakresliť 
schodisko, pracovať 
s textom. 
Vedel  pracovať 
s tlačiarňou a plotrom. 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Praktická 
ukážka práce 
s PC 
Ročníková 
práca – súbor 
vytlačených 
výkresov. 

 
 
Všeobecné pokyny hodnotenia 
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce).Príprava cieľových otázok pre skupinové práce, frontálne skúšanie , ako aj rozsah grafickej časti, pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete  vyučujúci  overí  komplexné  vedomosti  a zručnosti  žiakov, získané počas  
školského roka, zhodnotí úroveň grafických výstupov, rýchlosť a dôslednosť práce s PC.  
Pri celkovom hodnotení berieme  do zreteľa aj predchádzajúcu úroveň práce s PC a individuálne možnosti  zdokonaľovania počítačovej zručnosti. 
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Názov predmetu Ú čtovníctvo 
Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne – tretí ročník, spolu 99 

vyučovacích hodín 
2 hodiny týždenne – štvrtý ročník, spolu 60 
vyučovacích hodín 

Ročník tretí, štvrtý 
Kód a názov študijného odboru 3650 6  staviteľstvo 

 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie 
predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „Účtovníctvo“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 159 
hodín. Jeho výučba je orientovaná do tretieho a štvrtého ročníka štúdia. 
 
Odborný predmet účtovníctvo v študijnom odbore 3650 6 staviteľstvo, rozširuje a prehlbuje učivo ekonomiky. Jeho 
obsah je štruktúrovaný do tematických celkov  (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri 
štúdiu v tomto predmete prispievajú k orientácii v základných poznatkoch z oblastí vybraných ekonomických 
pojmov, javov, procesov a vzťahov a oboznamuje ich so zákonitosťami fungovania trhového mechanizmu v rámci 
trhovej ekonomiky. Získanie vedomostí predpokladá, aby žiaci dôkladne poznali a pochopili podstatu účtovného 
zobrazenia jednotlivých procesov podniku (firmy). Odborný predmet účtovníctvo poskytuje žiakom prehľad 
o možnostiach a prostriedkoch, ktoré sa uplatňujú v oblasti účtovníckych právnych noriem a financovania.  
Obsahová náplň učiva rozvíja ekonomické a logické myslenie žiakov a ich intelektuálne schopnosti.  
 
Súčasťou predmetu sú poznatky získané najmä v predmete ekonomika, ktoré odborný predmet účtovníctvo 
obsahovo využíva a dopĺňa. Žiaci môžu jednotlivé zadania na základe hardwarového a softwarového vybavenia 
vypracovávať pomocou výpočtovej  techniky. 
 
Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch. Prihliadali sme 
aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 
 
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie. 
Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu majetku. 
 
Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s vyučovacími predmetmi aplikovaná informatika a ekonomika. 
 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich 
cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie, 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 počítačom. Odporúčajú sa rôzne časopisy zaoberajúce sa ekonomikou 
a účtovníctvom a tiež aj ekonomické zákony. 
 
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu účtovníctvo proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je okrem iného aj riešenie 
kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré 
umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. 
 
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu účtovníctvo patria aj rozličné formuláre, 
štatistické a účtovné výkazy a iné doklady, originálne názorné pomôcky, ktoré sa používajú v praxi. 
 



   

 889 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia. 
 
Výučba bude prebiehať v bežnej a odbornej učebni s výpočtovou technikou. 
 
Ciele vyu čovacieho predmetu  
 
Cieľom vyučovacieho predmetu účtovníctvo v študijnom odbore 3650 6 staviteľstvo je umožniť žiakom osvojiť si 
základné pojmy z účtovníctva, spôsoby a postupy účtovania, získať základné zručnosti v podvojnom 
a jednoduchom účtovníctve a naučiť žiakov orientovať sa v právnych normách a predpisoch, ktoré vyplývajú 
z rôznych organizačno-právnych foriem podnikov. Vyučovací predmet formuje u žiakov logické myslenie a rozvíja 
vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom odbornom vzdelávaní.  
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 
Vo vyučovacom predmete účtovníctvo využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Schopnosti riešiť problémy 
 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód           a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii,  

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
- orientovať sa pri rozbore situácie, 
- riešiť problémy logickou analýzou, 
- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému, 
-  korigovať nesprávne riešenia problému, 
-  používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žia- 
       kov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.       

 
 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 
 
TRETÍ, ŠTVRTÝ ROČNÍK 
Stratégia vyu čovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy  
Základné pojmy a vzťahy Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Majetok a jeho zdroje krytia Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Základy podvojného 
účtovníctva 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným 
materiálom 

Účtovné zápisy a účtovné knihy Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným 
materiálom 

Jednoduché účtovníctvo Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Základné účtovanie rozličných 
účtovných prípadov 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Finančné účty Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným 
materiálom 

Zúčtovacie vzťahy Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným 
materiálom 

Zásoby Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Dlhodobý majetok Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Náklady a výnosy Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

 
Učebné zdroje 
 
Názov tematické ho 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Základné pojmy a Šlosár R., Šlosárová A.: PC Pedagogické  Internet 
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vzťahy Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
 IURA EDITION . s. r. o. 
Bratislava 2003 
 Rigáňová A., Hladká E.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
SPN Bratislava 1993 
Zákon č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve 

Tabuľa 
 

kresby  

Majetok a jeho 
zdroje krytia 

Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
 IURA EDITION . s. r. o. 
Bratislava 2003 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o  
účtovníctve 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Základy podvojného 
účtovníctva 

Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
 IURA EDITION . s. r. o. 
Bratislava 2003 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o  
Účtovníctve 
Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
pracovná časť 
SPN Bratislava 1999 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o  
účtovníctve 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Účtovné zápisy 
a účtovné knihy 

Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
 IURA EDITION . s. r. o. 
Bratislava 2003 
Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
pracovná časť 
SPN Bratislava 1999 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o  
účtovníctve 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Jednoduché 
účtovníctvo 

Rigáňová A., Hladká E.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
SPN Bratislava 1993 
Šlosár R., Spitzová A., 
Ďuricová O., Boušková D., 
Majtánová A.: Účtovníctvo 
pre 4. ročník obchodných 
akadémií 
IURA EDITION . s. r. o. 
Bratislava 2003 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o  
Účtovníctve 
Zákon č. 222/2004 Z. z. o 
DPH 
Zákon č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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Základné účtovanie 
rozličných účtovných 
prípadov 
 
 
 
 
 
 

Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
 IURA EDITION . s. r. o. 
Bratislava 2003 
Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
pracovná časť 
SPN Bratislava 1999 
Účtovníctvo pre 3. ročník 
obchodných akadémií 
pracovná časť 
SPN Bratislava 1999 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o  
Účtovníctve 
Zákon č. 222/2004 Z. z. o 
DPH 
Zákon č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finančné účty R. Šlosár,  A. Spitzová, O. 
Ďuricová: Účtovníctvo pre 
3. ročník obchodných 
akadémií 
IURA EDITION . s. r. o. 
Bratislava 2004 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o  
Účtovníctve 
Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
pracovná časť 
SPN Bratislava 1999 
Účtovníctvo pre 3. ročník 
obchodných akadémií 
pracovná časť 
SPN Bratislava 1999 
 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Zúčtovacie vzťahy R. Šlosár,  A. Spitzová, O. 
Ďuricová: Účtovníctvo pre 
3. ročník obchodných 
akadémií 
IURA EDITION . s. r. o. 
Bratislava 2004 
Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
pracovná časť 
SPN Bratislava 1999 
Účtovníctvo pre 3. ročník 
obchodných akadémií 
pracovná časť 
SPN Bratislava 1999 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o  
účtovníctve  
Zákon č. 222/2004 Z. z. o 
DPH 
Zákon č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Zásoby Šlosár R., Šlosárová A.: PC Pedagogické  Internet 
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Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
 IURA EDITION . s. r. o. 
Bratislava 2003 
Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
pracovná časť 
SPN Bratislava 1999 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o  
účtovníctve 
  

Tabuľa 
Videotechnika 

kresby  

Dlhodobý majetok Rigáňová A., Hladká E.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
SPN Bratislava 1993 
Šlosár R., Spitzová A., 
Ďuricová O., Boušková D., 
Majtánová A.: Účtovníctvo 
pre 4. ročník obchodných 
akadémií 
IURA EDITION . s. r. o. 
Bratislava 2003 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o  
Účtovníctve 
Zákon č. 222/2004 Z. z. o 
DPH 
Zákon č. 595/2003 Z. z. 
o dani z príjmov 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Náklady a výnosy Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
 IURA EDITION . s. r. o. 
Bratislava 2003 
Šlosár R., Šlosárová A.: 
Účtovníctvo pre 2. ročník 
obchodných akadémií 
pracovná časť 
SPN Bratislava 1999 
Zákon č. 431/2002 Z. z. o  
účtovníctve 
  

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu:  ÚČTOVNÍCTVO 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

 
Názov tematického 
celku   
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné pojm y a 
vzťahy 

  3  Žiak má:  Žiak:    

Úvod do účtovníctva, význam 
a úloha 
 
 
 
Právna úprava účtovníctva 
 
 
 
Základné pojmy 

   1. 
 
 
 
 
   2. 
 
 
 
 
   3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Vysvetliť a objasniť význam 
a úlohu účtovníctva 
 
 
Vysvetliť právnu úpravu 
účtovníctva 
 
 
 
Uviesť a vysvetliť  
základné pojmy používané 
v účtovníctve 

Bez problémov vysvetlil 
a objasnil význam a úlohu 
účtovníctva 
 
 
Správne vysvetlil právnu úpravu 
účtovníctva 
 
 
 
Vedel uviesť a vysvetliť  
základné pojmy používané v 
účtovníctve 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
Neštandardný  
didaktický test 
 
 
 
Ústne odpovede 

Majetok a  jeho zdroje 
krytia 

   9 ENV Žiak má:  Žiak:    

Formy a zloženie majetku 
 
 
 
Zdroje krytia majetku 
 
 
 
 
Aktíva a pasíva 
 
 
Inventúra a inventarizácia 

4 - 6    
 
 
 
7 - 8 
   
  
 
 
9 – 10 
 
 
11 - 12 
 
 
 

Ročník: tretí 
Ekonomika 
 
 
Majetok podniku a hospodárne 
využívanie s majetkom.  

Vysvetliť jednotlivé formy 
a zloženie majetku 
 
 
Uviesť a charakterizovať zdroje 
krytia majetku 
 
 
 
Vysvetliť podstatu aktív a pasív 
 
Vysvetliť pojem a význam 
inventúry a inventarizácie 
 

Správne vysvetlil jednotlivé 
formy a zloženie majetku 
 
Správne uviedol 
a charakterizoval zdroje krytia 
majetku 
 
 
Správne vysvetlil podstatu aktív 
a pasív 
 
Správne vysvetlil pojem 
a význam inventúry a 
inventarizácie 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
  
  
Písomné skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Písomné  
skúšanie 
 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
Didaktický test 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Didaktický test 
 
 

Základy podvojného 
účtovníctva 

  33 
 

ENV Žiak má:  Žiak:    
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Súvaha – forma a obsah 
 
 
 
Druhy súvah a účtovné obdobie 
 
 
 
Kolobeh majetku 
 
 
 
Hospodárske operácie a účtovné 
prípady 
 
 
Typické zmeny súvahových 
stavov 
 
 
Účet – jeho podstata, funkcia 
a formy 
 
 
Vznik súvahových účtov 
 
 
Účtovanie na súvahových účtoch 
 
 
Obraty a zostatky na 
súvahových účtoch 
 
 
 
Základné zásady účtovania v 
podvojnej sústave účtovníctva 
 
 
 
Podstata účtovnej dokumentácie 
 
 
 
Funkcie, druhy a náležitosti 
účtovných dokladov 
 
 
Spracovanie, obeh a úschova  
účtovných  dokladov 

 
13 - 14   
 
 
 
15 - 16 
  
 
   
 
  17. 
 
 
   
18 - 19 
 
 
 
20 - 23 
 
 
   
24 - 25 
  
 
 
26 - 29 
 
 
30 - 34 
 
   
 
35 - 37 
 
 
 
 
38 – 39 
 
 
 
 
 
   40. 
 
 
 
 
41 – 42 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vysvetliť formu a obsah súvahy 
 
 
Vymenovať druhy súvah 
a charakterizovať účtovné 
obdobie 
 
 
Vysvetliť jednotlivé fázy 
kolobehu majetku 
 
 
Vysvetliť pojem  
hospodárske operácie 
a účtovné prípady 
 
Osvojiť si podstatu zmien 
súvahových stavov 
 
 
Vysvetliť podstatu, funkciu 
a formu účtu 
 
 
Vysvetliť vznik súvahových 
účtov 
 
Vysvetliť a objasniť účtovanie 
na súvahových účtoch 
 
Vysvetliť a objasniť výpočet 
obratov a zostatkov na 
súvahových účtoch  
 
Vysvetliť a objasniť základné 
zásady účtovania v podvojnej 
sústave účtovníctva 
 
 
Vysvetliť podstatu a význam 
účtovnej dokumentácie 
 
 
Vysvetliť funkcie, druhy 
a náležitosti účtovných 
dokladov 
 
 
Vysvetliť a objasniť 
spracovanie, obeh a úschovu  
účtovných  dokladov 
 
 

 
Správne vysvetlil formu a obsah 
súvahy 
 
 
Bez problémov vymenoval 
druhy súvah a charakterizoval 
účtovné obdobie 
 
Správne vysvetlil jednotlivé 
fázy kolobehu majetku 
 
Správne vysvetlil pojem 
hospodárske operácie 
a účtovné prípady 
 
Bez problémov si osvojil 
podstatu zmien súvahových 
stavov 
 
Správne vysvetlil podstatu, 
funkciu a formu účtu 
 
Správne vysvetlil vznik 
súvahových účtov 
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil účtovanie na 
súvahových účtoch 
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil výpočet obratov 
a zostatkov na súvahových 
účtoch 
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil základné zásady 
účtovania v podvojnej sústave 
účtovníctva 
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu a význam účtovnej 
dokumentácie 
 
 
Správne vysvetlil funkcie, druhy 
a náležitosti účtovných 
dokladov 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil spracovanie, obeh 
a úschovu účtovných  dokladov 
 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová  
písomná práca 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
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43 - 45  
 

  Ústne odpovede 
 

Účtovné zápisy 
a účtovné knihy 

   15  Žiak má:  Žiak:    

 
Účtovné zápisy 
 
 
 
Sústavné účtovné zápisy – 
hlavná kniha 
 
Časové účtovné zápisy – denník 
 
 
Syntetická a analytická evidencia 
 
 
Opravy chybných zápisov 
v účtovných knihách 
 
 
Kontrola správnosti účtovných 
zápisov 
 
 

 
46 - 48 
 
 
 
49 - 51   
 
 
52 - 54 
 
 
  
55 - 56 
 
 
 
57 - 58 
 
 
 
59 – 60 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vysvetliť podstatu a význam 
účtovných zápisov 
 
Vysvetliť podstatu a význam 
hlavnej knihy 
 
Vysvetliť podstatu časových 
účtovných zápisov  
 
Vysvetliť rozdiel medzi 
syntetickou a analytickou 
evidenciou 
 
Vysvetliť opravy chybných 
zápisov v účtovných knihách 
 
Popísať kontrolu správnosti 
účtovných zápisov 

 
Vedel vysvetliť podstatu 
a význam účtovných zápisov 
 
Vedel vysvetliť podstatu a 
význam hlavnej knihy 
 
Správne vysvetlil podstatu 
časových účtovných zápisov  
 
Vedel vysvetliť rozdiel medzi 
syntetickou a analytickou 
evidenciou 
 
Bez problémov vysvetlil 
opravy chybných zápisov 
v účtovných knihách 
 
Bez problémov popísal kontrolu 
správnosti účtovných zápisov 
  

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
Didaktický test 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 

Jednoduché 
účtovníctvo 

   20  Žiak má:  Žiak:    

Zásady vedenia jednoduchého 
účtovníctva 
 
 
 
Účtovné knihy v jednoduchom 
účtovníctve 
 
 
Peňažný denník 
 
 
Kniha pohľadávok a záväzkov 
 
 
Pomocné účtovné knihy 
 
 
Účtovná uzávierka a závierka  
 

  61. 
 
 
 
 
  62. 
 
 
 
 
63 – 65 
 
 
66 - 67 
 
 
 
68 - 69 
 
 

 Vysvetliť a objasniť zásady 
vedenia jednoduchého 
účtovníctva 
 
Popísať účtovné knihy 
v jednoduchom účtovníctve 
 
 
Popísať peňažný denník 
 
 
Popísať knihu pohľadávok 
a záväzkov 
 
 
Popísať pomocné účtovné 
knihy 
 
Vysvetliť a objasniť pojem 
účtovná uzávierka a závierka 

Bez problémov vysvetlil 
a objasnil zásady vedenia 
jednoduchého účtovníctva 
 
Bez problémov popísal účtovné 
knihy v jednoduchom 
účtovníctve 
 
Bez problémov popísal peňažný 
denník 
 
Bez problémov popísal knihu 
pohľadávok a záväzkov 
 
Bez problémov popísal 
pomocné účtovné knihy 
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil pojem účtovná 
uzávierka a závierka 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Neštandardný 
didaktický test 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
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Súvislý príklad  v jednoduchom 
účtovníctve 

70 - 71 
 
 
 
72 - 80 
 
 
 
 
 

 
Vysvetliť,  objasniť a zvládnuť 
postup účtovania súvislého 
príkladu v jednoduchom 
účtovníctve 

 
Bez problémov 
vysvetlil, objasnil a zvládol 
postup účtovania 
v jednoduchom účtovníctve 

 
 
Písomné skúšanie 
 
 

Skupinová písomná 
práca 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
 

Základné ú čtovanie 
rozli čných ú čtovných 
prípadov 

    19  Žiak má:  Žiak:    

Rámcová účtová osnova 
a účtový rozvrh 
 
 
 
 
 
Základné účtovanie o peniazoch 
v hotovosti a ceninách 
 
 
Účtovanie o peniazoch  na ceste 
 
 
Účtovanie o bankových účtoch 
 
 
Účtovanie o krátkodobých 
bankových úveroch 
 
 
 
Účtovanie o pohľadávkach voči 
odberateľom 
 
 
Účtovanie o záväzkoch voči 
dodávateľom 
 
 
 
Analytická evidencia pohľadávok 
a záväzkov 

81 - 82 
 
 
 
 
 
 
83 - 84 
 
 
 
 
85 - 87 
 
 
 
88 - 89 
 
 
 
90 - 91 
 
 
 
 
92 - 95 
 
 
 
 
96 - 98 
 
 
 
  
   99. 
 
 

 
 
Ročník: druhý 
Ekonomika 
 
Platobný styk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvetliť a objasniť podstatu 
a význam  účtovej osnovy 
a účtového rozvrhu 
v podnikateľskej činnosti 
 
 
Vysvetliť základné účtovanie 
o peniazoch v hotovosti 
a ceninách 
 
 
Vysvetliť a objasniť účtovanie 
pomocou účtu peniaze na ceste 
 
Vysvetliť a objasniť účtovanie 
o bankových účtoch 
 
Vysvetliť a objasniť účtovanie 
o krátkodobých bankových 
úveroch 
 
 
Vysvetliť a objasniť účtovanie 
o pohľadávkach voči 
odberateľom 
 
Vysvetliť a objasniť účtovanie 
o záväzkoch voči dodávateľom 
 
 
Popísať analytickú evidenciu 
pohľadávok a záväzkov 

Bez problémov vysvetlil 
a objasnil podstatu a význam  
účtovej osnovy a účtového 
rozvrhu v podnikateľskej 
činnosti  
 
Bez problémov vysvetlil 
základné účtovanie o peniazoch 
v hotovosti a ceninách 
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil účtovanie pomocou 
účtu peniaze na ceste 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil účtovanie 
o bankových účtoch 
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil účtovanie 
o o krátkodobých bankových 
úveroch 
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil účtovanie 
o pohľadávkach voči 
odberateľom 
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil účtovanie 
o záväzkoch voči dodávateľom 
 
Bez problémov popísal 
analytickú evidenciu 
pohľadávok a záväzkov 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ  

Rozpis učiva predmetu:  ÚČTOVNÍCTVO 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích 
hodín 
 

Názov tematického 
celku   
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Jednoduché 
účtovníctvo 

    4  Žiak má:  Žiak:    

Súvislý príklad z jednoduchého 
účtovníctva 
 
 
 
 

  1 - 4    
 
 
 
    
 

Ročník: tretí 
Účtovníctvo 
 
 
Jednoduché účtovníctvo 

Ujasniť si účtovanie 
o peňažnom hospodárení  
 
 
 
 

Bez problémov si ujasnil 
účtovanie o peňažnom 
hospodárení 

Písomné skúšanie Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
 

Finančné účty     8  Žiak má:  Žiak:    

Podstata finančných účtov 
 
 
 
 
Účtovanie o peniazoch 
a bankových účtoch 
 
Účtovanie o bežných bankových 
úveroch a krátkodobých 
finančných výpomociach 
 
 
Účtovanie o krátkodobom 
finančnom majetku 
 
 
 
Opravné položky ku 
krátkodobému finančnému 
majetku 
 
 

    5. 
 
 
 
   
  6 - 7 
 
 
 8 - 9 
 
 
 
 
 
10 – 11 
 
 
 
 
   12. 

Ročník: tretí 
Účtovníctvo 
 
Základné účtovanie o peniazoch 

Vysvetliť a objasniť podstatu 
finančných účtov 
 
 
Vysvetliť účtovanie 
o peniazoch a bankových 
účtoch 
Vysvetliť účtovanie o bežných 
bankových úveroch 
a krátkodobých finančných 
výpomociach 
 
 
Vysvetliť a objasniť účtovanie 
o krátkodobom finančnom 
majetku 
 
 
Vysvetliť význam tvorby 
opravných položiek ku 
krátkodobému finančnému 
majetku 

Správne vysvetlil a objasnil 
podstatu finančných účtov 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
účtovanie o peniazoch 
a bankových účtoch 
Správne vysvetlil účtovanie 
o bežných bankových úveroch 
a krátkodobých finančných 
výpomociach 
 
Správne vysvetlil a objasnil 
účtovanie o krátkodobom 
finančnom majetku 
 
 
Bez problémov vysvetlil význam 
tvorby opravných položiek ku 
krátkodobému finančnému 
majetku 

Ústne frontálne 
skúšanie 
  
  
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 

Zúčtovacie vz ťahy      9  Žiak má:  Žiak:    
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Podstata  zúčtovacích vzťahov 
 
 
Zúčtovacie vzťahy z obchodného 
styku 
 
 
 
Zúčtovacie vzťahy voči 
zamestnancom 
 
 
 
 
Účtovanie daní a dotácií 

   13.   
 
 
 
 14 - 16 
 
   
 
   
 17 - 19 
 
   
 
 
 
 20 - 21 
 

Ročník: tretí 
Účtovníctvo 
 
 
Základné účtovanie pohľadávok 
a záväzkov 
 

Vysvetliť a objasniť podstatu 
a význam zúčtovacích vzťahov 
 
Vysvetliť účtovanie 
zúčtovacích vzťahov 
z obchodného styku 
 
 
Vysvetliť účtovanie mzdových 
nákladov, sociálneho 
zabezpečenia a zdrav. 
poistenia 
 
Vysvetliť a pochopiť dôležitosť 
účtovania daní a dotácií 

Správne vysvetlil a objasnil 
podstatu a význam zúčt. 
vzťahov 
 
Bez problémov vysvetlil 
účtovanie zúčtovacích vzťahov 
z obchodného styku 
 
Bez problémov vysvetlil 
účtovanie mzdových nákladov, 
sociálneho zabezpečenia 
a zdrav. poistenia 
 
Správne vysvetlil a pochopil 
dôležitosť účtovania daní 
a dotácií 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Didaktický test 
 

Zásob y    13 ENV Žiak má:  Žiak:    

Členenie zásob 
 
 
 
Oceňovanie zásob 
 
 
 
 
Spôsoby účtovania zásob 
 
 
 
 
Účtovanie nakupovaných zásob  
 
 
 
Opravné položky k zásobám 
 
 

  22. 
 
 
 
23 - 24 
 
 
 
 
25 - 28 
 
 
  
   
29 - 32 
 
 
   
 
33 - 34 

 Vysvetliť a objasniť členenie 
zásob 
 
 
Vysvetliť a pochopiť ceny, 
v ktorých sa evidujú zásoby  
 
 
Vysvetliť a pochopiť spôsoby 
účtovania zásob   
 
 
Vysvetliť účtovanie všetkých 
nakupovaných zásob  
 
 
Osvojiť si význam tvorby 
opravných položiek k zásobám 
 

Správne vysvetlil a objasnil 
členenie zásob 
 
 
Vedel vysvetliť a pochopiť ceny, 
v ktorých sa evidujú zásoby  
 
 
Vedel vysvetliť a pochopiť 
spôsoby účtovania zásob   
 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
účtovanie všetkých 
nakupovaných zásob  
  
 
Bez problémov si osvojil význam 
tvorby opravných položiek k 
zásobám 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 

Dlhodobý majetok    16 ENV Žiak má:  Žiak:    

Oceňovanie dlhodobého majetku 
 
 
 
Obstaranie dlhodobého majetku 
 
Odpisovanie dlhodobého  
majetku 

35 - 37 
 
 
  
 
38 - 41 
 
  

Ročník: tretí 
Ekonomika 
 
Majetok podniku 

Vysvetliť a pochopiť ceny, 
v ktorých sa eviduje dlhodobý 
majetok 
 
Popísať všetky spôsoby 
obstarania dlhodobého 
majetku 
Vysvetliť, v čom spočíva 

Bez problémov vysvetlil 
a pochopil ceny, v ktorých sa 
eviduje dlhodobý majetok  
 
Bez problémov popísal všetky 
spôsoby obstarania DM 
Bez problémov vysvetlil, v čom 
spočíva odpisovanie dlhodobého 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
Ústne odpovede 
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Vyraďovanie dlhodobého 
majetku 
 
 
 
 
Opravné položky k dlhodobému 
majetku 

42 - 43 
 
 
 
 
 
44 – 48 
 
 
 
 
 
49 - 50 

odpisovanie dlhodobého 
majetku 
 
 
 
Vysvetliť spôsoby vyraďovania 
dlhodobého majetku 
z používania a ich účtovanie 
 
 
Osvojiť si význam tvorby 
opravných položiek 
k dlhodobému majetku 

majetku 
 
 
Bez problémov vysvetlil spôsoby 
vyraďovania dlhodobého 
majetku z používania a ich 
účtovanie  
 
Bez problémov si osvojil význam 
tvorby opravných položiek 
k dlhodobému majetku 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 

 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Didaktický test 
 
 
 

Náklady a výnosy    10  Žiak má:  Žiak:    

Účtovanie nákladov 
 
 
 
 
Náklady na hospodársku činnosť 
 
 
Finančné a mimoriadne náklady 
 
 
 
 
Účtovanie výnosov 
 
 
 
Výnosy z hospodárskej činnosti 
 
 
 
Finančné a mimoriadne výnosy 
 
 
 
 
Zisťovanie a účtovanie výsledku 
hospodárenia 
 
 
 

  51. 
 
 
 
 
  53. 
 
 
 
 54 - 55 
 
 
 
 
 
  56. 
 
 
 
  57. 
 
 
 
 
58 – 59 
 
 
 
 
 
  60. 
 
 
 
 

Ročník: prvý 
Ekonomika 
 
 
Ekonomická stránka činnosti 
podniku 
 

Vysvetliť a objasniť zásady 
účtovania nákladov 
 
 
Vysvetliť účtovanie  
nákladov na hospodársku 
činnosť 
 
Vysvetliť a objasniť účtovanie 
finančných a mimoriadnych 
nákladov 
 
 
Vysvetliť a objasniť zásady 
účtovania výnosov 
 
Vysvetliť a objasniť účtovanie 
výnosov z hospodárskej 
činnosti 
 
 
Vysvetliť a objasniť účtovanie 
finančných a mimoriadnych 
výnosov 
 
 
Vysvetliť a popísať zisťovanie 
a účtovanie výsledku 
hospodárenia 

Bez problémov vysvetlil 
a objasnil zásady účtovania 
nákladov 
  
 
Bez problémov vysvetlil 
účtovanie nákladov 
na hospodársku činnosť 
 
Bez problémov vysvetlil 
účtovanie finančných 
a mimoriadnych nákladov 
 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil zásady účtovania 
výnosov 
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil účtovanie výnosov 
z hospodárskej činnosti 
 
Správne vysvetlil a objasnil 
účtovanie finančných 
a mimoriadnych výnosov 
 
 
Správne vysvetlil a popísal 
zisťovanie a účtovanie výsledku 
hospodárenia 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Didaktický test 
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Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). 
Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia  frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá 
hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 
Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 
a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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Názov predmetu Administratíva a 
korešpondencia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne – tretí ročník, spolu 66 
vyučovacích hodín 
2 hodiny týždenne – štvrtý ročník, spolu 60 
vyučovacích hodín 
 

Ročník tretí, štvrtý 
Kód a názov študijného odboru 36506 staviteľstvo 

 
Kód a názov zamerania 10 -  stavebný manažment 

 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Stavebný manažment“ ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia 
a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „Administratíva a korešpondencia“. 
Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 126 hodín. Jeho výučba je orientovaná do 3. a  4. ročníka štúdia. 
 
Odborný predmet administratíva a korešpondencia v študijnom odbore 3650600 staviteľstvo, rozširuje a prehlbuje 
učivo z aplikovanej informatiky a slovenského jazyka. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov  (téma 
a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete prispievajú k základnému 
výcviku písania na stroji a počítači desaťprstovou hmatovou metódou.  
 
Obsahová náplň učiva spočíva v metodickom postupe nácviku jednotlivých písmen a predpokladá potrebnú 
zručnosť na prácu s textom, jeho úpravou a spracovaním pomocou korektorských značiek. Poskytuje základňu pre 
prax i pre ďalšie odborné štúdium.  
 
Súčasťou predmetu je písomný styk, normalizovaná úprava obchodných listov, administratívny štýl a sloh úradných 
písomností, štruktúra obchodných listov a postup pri ich tvorbe. Dôraz sa kladie na psychológiu obchodného listu 
a jeho štylizáciu. Žiaci môžu jednotlivé úlohy na základe hardwarového a softwarového vybavenia vypracovávať 
pomocou výpočtovej  techniky. 
 
Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších  predmetoch. Prihliadali sme aj na 
proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie. 
Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu majetku. 
 
Odborný predmet využíva  medzipredmetové vzťahy viažuce sa predovšetkým na aplikovanú informatiku, 
podnikovú ekonomiku, slovenský jazyk, hospodárske právo, účtovníctvo a prax. 
 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich 
cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie, 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 písacím strojom a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne časopisy 
zaoberajúce sa aktuálnymi informáciami z oblasti obchodnej korešpondencie. 
 
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu administratíva 
a korešpondencia proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. Dôležitou súčasťou 
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teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie 
poznatkov je okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, 
úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov. 
 
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu administratíva a korešpondencia patria aj 
rozličné formuláre a iné doklady, originálne názorné pomôcky, ktoré sa používajú v praxi. 
 
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia. 
 
Výučba bude prebiehať v odbornej  učebni s písacími strojmi a výpočtovou technikou. 
 
Ciele vyu čovacieho predmetu  
 
Cieľom vyučovacieho predmetu administratíva a korešpondencia v študijnom odbore 3650600 staviteľstvo je 
určujúca dosiahnutá presnosť písania a poskytnúť žiakom cieľové vedomosti a zručnosti zásad písomného styku 
v rôznych oblastiach hospodárskeho i spoločenského života. Žiaci získajú prehľad o jednotlivých druhoch 
písomností uskutočňovaných pri podnikovej činnosti, budú vedieť vykonávať jednoduché právne písomnosti, 
organizovať pracovnú cestu a poradu.  
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 
Vo vyučovacom predmete administratíva a korešpondencia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Schopnosti riešiť problémy 
 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód           a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii,  

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

k riešeniu daného problému, 
- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému, 
-  korigovať nesprávne riešenia problému, 
-  používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žia- 
       kov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.       

 
 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 
TTRREETTÍÍ  ,,  ŠŠTTVVRRTTÝÝ  RROOČČNNÍÍKK  
Stratégia vyu čovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy  
Úvod Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Nácvik na strednom rade Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Nácvik kombinácie stredného 
radu so susednými radmi 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Nácvik písmen a číslic na 
číselnom rade 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Nácvik znamienok a značiek Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Normalizovaná úprava 
písomností 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Zvyšovanie výkonnosti v písaní 
na stroji 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Písomný styk organizácií Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Úvod do štylizácie Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Súkromné a úradné písomnosti, 
osobné listy 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Písomnosti v oblasti marketingu Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Písomnosti v obchodnom styku Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Jednoduché právne písomnosti Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Pracovné porady a cesty Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Organizácia písomného styku Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Práca s knihou 

Vnútropodnikové písomnosti Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Práca s knihou 

Zamestnanecké písomnosti Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Práca s knihou 

Písomnosti v oblasti platobného 
styku 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov  
Práca s knihou 

  
Učebné zdroje  
 
Názov 
tematického celku  

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Úvod Janošová E., Kuláková M.: 
Technika administratívy pre 
1. ročník obchodných 
akadémií  
SPN Bratislava 1993 
Mesiarová M.:  
Všetkými desiatimi na 
písacom stroji a počítači 
SPN Bratislava 2006 
 

 
Písací stroj 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Nácvik na strednom 
rade 

Janošová E., Kuláková M.: 
Technika administratívy pre 
1. ročník obchodných 
akadémií  
SPN Bratislava 1993 
Mesiarová M.:  
Všetkými desiatimi na 
písacom stroji a počítači 
SPN Bratislava 2006 
 

Písací stroj 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Nácvik kombinácie 
stredného radu so 
susednými radmi 

Janošová E., Kuláková M.: 
Technika administratívy pre 
1. ročník obchodných 
akadémií  
SPN Bratislava 1993 
Mesiarová M.:  

Písací stroj 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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Všetkými desiatimi na 
písacom stroji a počítači 
SPN Bratislava 2006 
 

Nácvik písmen 
a číslic na číselnom 
rade 

Janošová E., Kuláková M.: 
Technika administratívy pre 
1. ročník obchodných 
akadémií  
SPN Bratislava 1993 
Mesiarová M.:  
Všetkými desiatimi na 
písacom stroji a počítači 
SPN Bratislava 2006 
 

Písací stroj 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Nácvik znamienok a 
značiek 

Janošová E., Kuláková M.: 
Technika administratívy pre 
1. ročník obchodných 
akadémií  
SPN Bratislava 1993 
Mesiarová M.:  
Všetkými desiatimi na 
písacom stroji a počítači 
SPN Bratislava 2006 
 

Písací stroj 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Normalizovaná 
úprava písomností 
 
 
 
 
 
 

Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: 
Administratíva 
a korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
EXPOL PEDAGOGIKA, 
s. r. o., Bratislava 2009  
STN 01 6910 Pravidlá 
písania a úpravy písomností 
 

Písací stroj, 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zvyšovanie 
výkonnosti v písaní 
na stroji   

Janošová E., Kuláková M.: 
Technika administratívy pre 
1. ročník obchodných 
akadémií  
SPN Bratislava 1993 
Mesiarová M.:  
Všetkými desiatimi na 
písacom stroji a počítači 
SPN Bratislava 2006 
Odborné časopisy: 
Stenograf 

Písací stroj, 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Písomný styk 
organizácií 

Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: 
Administratíva 
a korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
EXPOL PEDAGOGIKA, 
s. r. o., Bratislava 2009  
STN 01 6910 Pravidlá 
písania a úpravy písomností 
Odborné časopisy: 
Stenograf 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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Úvod do štylizácie Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: 
Administratíva 
a korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
EXPOL PEDAGOGIKA, 
s. r. o., Bratislava 2009  
STN 01 6910 Pravidlá 
písania a úpravy písomností 
Jancíková Ľ., Kotrusová M.: 
Hospodárska 
korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
ELÁN Bratislava 1994 
Odborné časopisy: 
Stenograf 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Súkromné a úradné 
písomnosti, osobné 
listy 
 

Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: 
Administratíva 
a korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
EXPOL PEDAGOGIKA, 
s. r. o., Bratislava 2009  
STN 01 6910 Pravidlá 
písania a úpravy písomností 
Jancíková Ľ., Kotrusová M.: 
Hospodárska 
korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
ELÁN Bratislava 1994 
Odborné časopisy: 
Stenograf 
 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Písomnosti v oblasti 
marketingu 

Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: 
Administratíva 
a korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
EXPOL PEDAGOGIKA, 
s. r. o., Bratislava 2009  
STN 01 6910 Pravidlá 
písania a úpravy písomností 
Jancíková Ľ., Kotrusová M.: 
Hospodárska 
korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
ELÁN Bratislava 1994 
Odborné časopisy: 
Stenograf 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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Písomnosti 
v obchodnom styku  

Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: 
Administratíva 
a korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
EXPOL PEDAGOGIKA, 
s. r. o., Bratislava 2009  
STN 01 6910 Pravidlá 
písania a úpravy písomností 
Jancíková Ľ., Kotrusová M.: 
Hospodárska 
korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
ELÁN Bratislava 1994 
Odborné časopisy: 
Stenograf 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednoduché právne 
písomnosti 

Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: 
Administratíva 
a korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
EXPOL PEDAGOGIKA, 
s. r. o., Bratislava 2009  
STN 01 6910 Pravidlá 
písania a úpravy písomností 
Jancíková Ľ., Kotrusová M.: 
Hospodárska 
korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
ELÁN Bratislava 1994 
Odborné časopisy: 
Stenograf 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pracovné porady a 
cesty 

Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: 
Administratíva 
a korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
EXPOL PEDAGOGIKA, 
s. r. o., Bratislava 2009  
STN 01 6910 Pravidlá 
písania a úpravy písomností 
Jancíková Ľ., Kotrusová M.: 
Hospodárska 
korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
ELÁN Bratislava 1994 
Odborné časopisy: 
Stenograf 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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Organizácia 
písomného styku 

Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: 
Administratíva 
a korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
EXPOL PEDAGOGIKA, 
s. r. o., Bratislava 2009  
STN 01 6910 Pravidlá 
písania a úpravy písomností 
Jancíková Ľ., Kotrusová M.: 
Hospodárska 
korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
ELÁN Bratislava 1994 
Odborné časopisy: 
Stenograf 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vnútropodnikové 
písomnosti 

Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: 
Administratíva 
a korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
EXPOL PEDAGOGIKA, 
s. r. o., Bratislava 2009  
STN 01 6910 Pravidlá 
písania a úpravy písomností 
Jancíková Ľ., Kotrusová M.: 
Hospodárska 
korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
ELÁN Bratislava 1994 
Odborné časopisy: 
Stenograf 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 
 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamestnanecké 
písomnosti 

Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: 
Administratíva 
a korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
EXPOL PEDAGOGIKA, 
s. r. o., Bratislava 2009  
STN 01 6910 Pravidlá 
písania a úpravy písomností 
Jancíková Ľ., Kotrusová M.: 
Hospodárska 
korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
ELÁN Bratislava 1994 
Zákonník práce 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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Písomnosti v oblasti 
platobného styku 

Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: 
Administratíva 
a korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
EXPOL PEDAGOGIKA, 
s. r. o., Bratislava 2009  
STN 01 6910 Pravidlá 
písania a úpravy písomností 
Jancíková Ľ., Kotrusová M.: 
Hospodárska 
korešpondencia pre 3. 
ročník obchodných 
akadémií 
ELÁN Bratislava 1994 
Odborné časopisy: 
Stenograf 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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ROČNÍK: TRETÍ 
Rozpis učiva predmetu:  ADMINISTRATÍVA  A  
                            KOREŠPONDENCIA 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 
  

Názov tematického 
celku   
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod     2  Žiak má:  Žiak:    
 
Oboznámenie sa 
s počítačom  
 
 
 
Zásady bezpečnosti pri 
práci, úprava cvičení, ich 
označovanie, zoraďovanie 

   
   1. 
 
 
 
 
   2. 
 

 
Ročník: prvý 
Aplikovaná informatika 
 
Vonkajšie periférne zariadenia 
 

 
Oboznámiť sa s písacím 
strojom 
 
 
 
Oboznámiť sa so zásadami 
bezpečnosti pri práci, naučiť 
sa úpravu, označovanie a 
zoraďovanie písomností 

 
Bez problémov oboznámil 
sa s písacím strojom 
 
 
Bez problémov oboznámil 
sa so zásadami bezpečnosti 
pri práci. Naučil sa  
upravovať, označovať 
a zoraďovať písomnosti 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 

Nácvik na strednom 
rade 

   9  Žiak má:  Žiak:    

Základná poloha prstov na 
strednom rade 
 
 
Prstokladové cvičenie 
 
 
 
Nácvik písmen a, s, d, f, j, k, 
l, ô 
 
 
Nácvik slov na strednom 
rade 

   3. 
 
 
 
   4. 
   
  
 
5 - 8 
 
 
 
9 - 11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvetliť základnú polohu 
prstov  na strednom rade 
 
 
Vysvetliť podstatu 
prstokladového cvičenia 
 
 
Nacvičiť základnú polohu 
prstov pri písaní jednotlivých 
písmen 
 
Nacvičiť písanie slov na 
strednom rade 
 
 

Správne vysvetlil základnú 
polohu prstov na strednom 
rade 
 
Správne vysvetlil podstatu 
prstokladového cvičenia 
 
Bez problémov nacvičil 
základnú polohu prstov pri 
písaní jednotlivých písmen 
Bez problémov nacvičil 
písanie slov na strednom 
rade 

Ústne frontálne 
skúšanie 
  
  
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Skupinová  
písomná práca 
 
 

Nácvik ko mbinácie 
stredného radu so 
susednými radmi 
 

  26 
 

 Žiak má:  Žiak:    
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Nácvik písmena e a čiarky 
 
 
Precvičovanie prebratých 
písmen a čiarky 
 
 
Nácvik písmen w, x, o, t, n, 
c, i  
 
 
Precvičovanie prebratých  
písmen 
 
Nácvik písmen q, y, p, r, m, 
v, u 
 
 
Precvičovanie 
a upevňovanie hmatovej 
istoty na prebratých 
písmenách 
 
Nácvik písmen z, b, h, g, ú 
a rozdeľovacieho 
znamienka 
 
 
Precvičovanie 
a upevňovanie hmatovej 
istoty na prebratých 
písmenách 
 
Nácvik veľkých písmen 
s pomocou ľavého 
a pravého preraďovača 
 
 
 
Precvičovanie 
a upevňovanie hmatovej 
istoty písania veľkých 
písmen 
 

12 - 14 
 
 
 
15 - 16 
 
 
 
17 - 20 
 
 
  
21 - 22  
 
  
23 - 26 
 
  
 
27 - 28 
 
 
 
 
29 - 31 
 
 
 
 
32 -33 
 
 
 
 
34 – 35 
 
 
 
 
 
36 - 37 

 Nacvičiť písanie písmena e 
a čiarky 
 
 
Precvičiť prebraté písmená 
a čiarku 
 
 
Nacvičiť písanie písmen w, 
x, o, t, n, c, i 
 
 
Precvičiť prebraté písmená  
 
Nacvičiť písanie písmen q, 
y, p, r, m, v, u 
 
 
Precvičiť a upevniť hmatovú 
istotu na prebratých 
písmenách 
 
 
Nacvičiť písanie písmen z, 
b, h, g, ú a rozdeľovacieho 
znamienka 
 
Precvičiť a upevniť hmatovú 
istotu na prebratých 
písmenách 
 
 
Nacvičiť písanie veľkých 
písmen s pomocou ľavého 
a pravého preraďovača 
 
 
Precvičiť a upevniť  
hmatovú istotu písania 
veľkých písmen 

Bez problémov nacvičil 
písanie písmena e a čiarky  
 
Bez problémov precvičil 
prebraté písmená a čiarky  
 
Bez problémov nacvičil 
písanie písmen w, x, o, t, n, 
c, i 
  
Bez problémov precvičil 
prebraté písmená  
 
Bez problémov nacvičil 
písanie písmen q, y, p, r, m, 
v, u 
 
Bez problémov precvičil 
a upevnil hmatovú istotu na 
prebratých písmenách 
 
 
Bez problémov nacvičil 
písanie písmen z, b, h, g, ú 
a rozdeľovacieho 
znamienka 
 
Bez problémov precvičil 
a upevnil hmatovú istotu na 
prebratých písmenách 
 
 
Bez problémov nacvičil 
písanie veľkých písmen 
s pomocou ľavého 
a pravého preraďovača 
 
 
Bez problémov precvičil 
a upevnil hmatovú istotu 
písania veľkých písmen 

Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Písomné  
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 

Nácvik písmen a  číslic 
na číselnom rade 
 

  14  Žiak má:  Žiak:    



   

 913

Nácvik písmen á, ý, ť, č 
 
 
 
Precvičovanie 
a upevňovanie hmatovej 
istoty na číselnom rade 
 
Nácvik písmen š, ľ, é, í  
 
 
Nácvik slovných spojení 
 
 
Nácvik písmen ž, ň, ä 
 
 
Precvičovanie 
a upevňovanie hmatovej 
istoty na číselnom rade 
 
 
Nácvik arabských číslic 0-9 
 
 
Opakovacie cvičenie 

38 - 39 
 
 
 
 40 - 41 
 
 
 
 42 - 43 
 
  
  44. 
 
  
45 - 46 
 
   
47-  48 
 
  
 
 
49 - 50 
 
 
 
  51. 

 Nacvičiť písanie písmen á, 
ý, ť, č  
 
 
Precvičiť a upevniť hmatovú 
istotu na číselnom rade 
 
Nacvičiť písanie písmen š, ľ, 
é, í  
 
Nacvičiť slovné spojenia 
 
 
Nacvičiť písanie písmen ž, 
ň, ä 
 
Precvičiť a upevniť hmatovú 
istotu na číselnom rade 
 
 
Nacvičiť písanie arabských 
číslic 0-9 
 
 
Opakovať písanie 
arabských číslic 

Bez problémov nacvičil 
písanie písmen á, ý, ť, č  
 
 
Bez problémov precvičil 
a upevnil hmatovú istotu na 
číselnom rade 
 
Bez problémov nacvičil 
písanie písmen š, ľ, é, í  
 
Bez problémov nacvičil 
slovné spojenia 
 
Bez problémov nacvičil 
písanie písmen ž, ň, ä 
 
Bez problémov precvičil 
a upevnil hmatovú istotu na 
číselnom rade 
 
 
Bez problémov nacvičil 
písanie arabských číslic 0-9 
 
Bez problémov opakoval 
písanie arabských číslic 

Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 

Skupinová 
písomná práca 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Skupinová 
písomná práca 

Nácvik znamienok a 
značiek 
 

   8  Žiak má:  Žiak:    

Nácvik mäkčeňa a písmena 
ď 
 
 
Nácvik dĺžňa 
 
 
Nácvik slovných spojení 
 
 
Nácvik interpunkčných 
znamienok: otáznik, 
výkričník, úvodzovky, 
zátvorky, dvojbodka  
 

52 - 53 
 
 
 
  54. 
 
 
  55.   
 
 
56 - 57 
 
  
   
 

 Nacvičiť písanie mäkčeňa 
a písmena ď 
 
 
Nacvičiť písanie dĺžňa 
 
 
Nacvičiť slovné spojenia 
 
 
Nacvičiť písanie 
interpunkčných znamienok: 
otáznik, výkričník, 
úvodzovky, zátvorky, 
dvojbodka  

Bez problémov nacvičil 
písanie mäkčeňa a písmena 
ď 
 
Bez problémov nacvičil 
písanie dĺžňa  
 
Bez problémov nacvičil 
slovné spojenia  
 
Bez problémov nacvičil 
písanie interpunkčných 
znamienok: otáznik, 
výkričník, úvodzovky, 
zátvorky, dvojbodka  

Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 

Skupinová 
písomná práca 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
Skupinová 
písomná práca 
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Rímske číslice 
 
 
Súhrnné texty na 
precvičovanie znamienok, 
značiek a rímskych číslic 
 
 

 
  58. 
 
   
  59. 
 
 
 
 

  
Nacvičiť písanie rímskych 
číslic 
 
Zvládnuť napísať súhrnné 
texty na precvičovanie 
znamienok, značiek 
a rímskych číslic 
 
 

 
Bez problémov nacvičil 
písanie rímskych číslic 
 
Bez problémov zvládol 
napísať súhrnné texty na 
precvičovanie znamienok, 
značiek a rímskych číslic 
 
 
 

 
Písomné 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 

 
Skupinová 
písomná práca 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 

Normalizovaná úprava 
písomností 

  7 ENV Žiak má:  Žiak:    

Písanie adries 
 
 
 
Adresy na obálkach 
 
 
Písanie odvolacích 
a prepravných údajov 
 
 
 
Úprava textu podnikového 
listu 
 
 
Záverečný pozdrav, 
odtlačok pečiatky, podpis 
a údaje s ním súvisiace 
 
 
 
Odpis náročného textu 

 60. 
 
 
 
 61. 
 
 
 62. 
 
 
 
 
 63. 
 
 
 
64 – 65 
 
 
 
 
 
 66. 

Ročník: tretí 
 
Slovenský jazyk 
 
Úprava písomností 

Vysvetliť písanie adries 
v písomnostiach 
 
 
Vysvetliť písanie adries na 
obálkach 
 
Vysvetliť písanie odvolacích 
a prepravných údajov 
 
 
Vysvetliť úpravu textu 
podnikového listu 
 
 
Objasniť význam  
záverečného pozdravu, 
odtlačku pečiatky, podpisu 
a údajov s ním súvisiacich 
 
Zvládnuť desaťprstovú 
hmatovú metódu pri 
maximálnej presnosti 
písania 

Správne vysvetlil písanie 
adries v písomnostiach 
 
 
Správne vysvetlil písanie 
adries na obálkach 
 
Správne vysvetlil písanie 
odvolacích a prepravných 
údajov 
 
 
Správne vysvetlil úpravu 
textu podnikového listu 
 
 
Správne vysvetlil význam  
záverečného pozdravu, 
odtlačku pečiatky, podpisu 
a údajov s ním súvisiacich 
 
Bez problémov zvládol 
desaťprstovú hmatovú 
metódu pri maximálnej 
presnosti písania 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
Didaktický test 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
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Hodnotenie 
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). 
Prípravu písomných cvičení, frontálneho skúšania uskutočňuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci cvičenie na overenie komplexných vedomostí a zručností 
žiakov. Cvičenia nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou cvičení. 
Žiaci budú s nimi oboznámení až po ich absolvovaní . Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť cvičenie opakovať, ak bol v prvom preskúšaní 
neúspešný. Termín opakovania sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky sú významnou súčasťou hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Rozpis učiva predmetu:  ADMINISTRATÍVA  A  
                            KOREŠPONDENCIA  

2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích 
hodín 
 

Názov tematického 
celku   
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zvyšovanie výkonnosti 
v písaní 

    2  Žiak má:  Žiak:    

 
Odpisy na rýchlosť   
 
 
 
 
Odpisy na presnosť 

   
   1. 
 
 
 
 
   2. 
 
 
 
   
    

 
Ročník: tretí     
Administratíva a 
korešpondencia 
 
 
Nácvik písania 

 
Zvládnuť odpis textu 
desaťprstovou hmatovou 
metódou 
 
 
Zvládnuť desaťprstovú 
hmatovú metódu pri 
maximálnej presnosti 

 
Bez problémov zvládol 
odpis textu 
desaťprstovou hmatovou 
metódou 
 
Bez problémov zvládol 
desaťprstovú hmatovú 
metódu pri maximálnej 
presnosti 

 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 

 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 

Písomný styk 
organizácií 

    3 ENV Žiak má:  Žiak:    

Písomný styk a jeho 
význam 
 
 
Rozdelenie písomností 
 
 
Organizácia písomného 
styku 

   3. 
 
 
 
   4. 
   
  
    5. 

 Vysvetliť podstatu 
a význam písomného 
styku 
 
Popísať jednotlivé druhy 
písomností  
 
Vysvetliť význam 
organizácie písomného 
styk 
 

Správne vysvetlil 
podstatu a význam 
písomného styku 
 
Správne popísal 
jednotlivé druhy 
písomností  
Bez problémov vysvetlil 
význam organizácie 
písomného styku 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
  
  
Písomné 
skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
Didaktický test 
 
 
Ústne odpovede 
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Úvod do štylizácie  
 

    4 
 

ENV Žiak má:  Žiak:    

Základné znaky 
odborného štýlu 
 
 
Štruktúra listu 
 
 
Zásady správnej 
štylizácie 
 
 
 

 
    6. 
 
 
 7 - 8 
 
  
    9. 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 Vysvetliť základné znaky 
odborného štýlu  
 
 
Vysvetliť a objasniť 
štruktúru listu 
 
Vysvetliť zásady správnej 
štylizácie, ktoré treba 
dodržiavať 
 
 
 

Bez problémov vysvetlil 
základné znaky 
odborného štýlu  
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil štruktúru listu 
 
Správne vysvetlil zásady 
správnej štylizácie, ktoré 
treba dodržiavať 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
 
 
 
 

Súkromné a  úradné 
písomnosti, osobné 
listy 

    8 ENV Žiak má:  Žiak:    



   

 918

Žiadosti občanov 
 
 
 
 
Písomný styk medzi 
podnikmi 
 
 
 
Osobné listy – 
charakteristika, 
rozdelenie, úprava 
 
 
Písanie osobných listov 

10 - 11 
 
 
 
 
12 - 13 
   
 
 
 
  14. 
  
 
 
 
15 - 17 

 Vysvetliť úpravu 
a štylizáciu súkromných 
písomností 
 
 
Vysvetliť úpravu 
a štylizáciu obchodných 
listov 
 
 
Vysvetliť charakteristiku, 
rozdelenie a úpravu 
osobných listov 
 
 
Vysvetliť psychológiu 
osobného listu a jeho 
štylizáciu 
 
 
 
 

Bez problémov vysvetlil 
úpravu a štylizáciu 
súkromných písomností 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
úpravu a štylizáciu 
obchodných listov 
 
 
Správne vysvetlil 
charakteristiku, 
rozdelenie a úpravu 
osobných listov 
 
Správne vysvetlil 
psychológiu osobného 
listu a jeho štylizáciu 
 
 

Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 

Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 

Písomnosti v  oblasti 
marketingu 

    6 ENV Žiak má:  Žiak:    

Zásada a prostriedky 
písomnej propagácie 
 
 
 
Leták, prospekt, katalóg, 
plagát, inzerát 
 
 
 
 
Štylizácia a forma 
reklamných listov 
 

 18. 
 
 
 
  
19 - 21 
 
 
  
 
 
22 - 23  

 Vysvetliť  a objasniť 
zásady a prostriedky 
písomnej propagácie 
 
 
Vysvetliť  a objasniť 
význam tlače letákov, 
prospektov, katalógov, 
plagátov a inzerátov 
 
 
Vysvetliť  štylizáciu 
a formu reklamných listov  
 

Správne vysvetlil 
a objasnil zásady 
a prostriedky písomnej 
propagácie  
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil význam tlače 
letákov, prospektov, 
katalógov, plagátov a 
inzerátov 
 
Správne vysvetlil 
štylizáciu a formu 
reklamných listov  

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 

Písomnosti 
v obchodnom styku 

   10 ENV Žiak má:  Žiak:    

Písomnosti pri prieskume 
trhu 

  24. 
 

Ročník: prvý, druhý 
Ekonomika 

Objasniť význam 
písomností pri prieskume 

Bez problémov objasnil 
význam písomností pri 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Dopyt  a ponuka 
 
 
 
 
Kúpna zmluva – podstata 
a podmienky jej vzniku  
 
 
 
Objednávka  
 
 
 
Dodací list a faktúra 
 
 
 
Reklamácia a urgencia 
 
 

 
 
25 – 26 
 
 
 
 
27 – 28 
 
 
 
 
  29. 
 
 
 
30 – 31 
 
 
 
32 - 33 

 
Trhový mechanizmus 
Kúpno-predajné vzťahy 
a platobný styk 

trhu 
 
Vysvetliť podstatu 
a význam dopytu 
a ponuky v písomnom 
styku 
 
Zopakovať podstatu 
a podmienky vzniku 
kúpnej zmluvy 
 
 
Vysvetliť podstatu 
vystavenia objednávky 
 
 
Vysvetliť podstatu 
vystavenia dodacieho 
listu a faktúry 
 
 
Vysvetliť podstatu a 
význam pri štylizácii 
reklamácie a urgencie 

prieskume trhu 
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu a význam 
dopytu a ponuky 
v písomnom styku 
 
Bez problémov 
zopakoval  podstatu 
a podmienky vzniku 
kúpnej zmluvy 
 
Správne vysvetlil 
podstatu vystavenia 
objednávky 
 
Správne vysvetlil 
podstatu vystavenia 
dodacieho listu a faktúry 
 
 
Správne vysvetlil 
podstatu a význam pri 
štylizácii reklamácie a 
urgencie  

 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 

 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 

Jednoduché právne 
písomnosti 

     4  Žiak má:  Žiak:    

Potvrdenie 
a splnomocnenie 
 
 
 
 
Zmluva o pôžičke 
 
 
 
 
Ďalšie aktuálne 
písomnosti 

  34. 
 
 
 
 
 
  35. 
 
 
 
 
36 - 37 

 Objasniť význam 
zostavovania potvrdenia 
a splnomocnenia 
 
 
 
Vysvetliť štruktúru zmluvy 
o pôžičke 
 
 
 
Vysvetliť štruktúru 
rôznych jednoduchých 
právnych písomností 

Bez problémov objasnil 
význam zostavovania 
potvrdenia 
a splnomocnenia 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
štruktúru zmluvy 
o pôžičke 
 
 
Správne vysvetlil 
štruktúru rôznych 
jednoduchých právnych 
písomností 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
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Pracovné porady a 
cesty 

    8 ENV Žiak má:  Žiak:    

Príprava a organizácia 
porád 
 
 
Pozvánka na poradu 
 
 
 
Prezenčná listina 
 
 
 
Zápisnice z porady 
 
 
 
 
Cestovný príkaz 
 
 
 
 
Správa o pracovnej ceste 
a vyúčtovanie výdavkov 
 

  38. 
 
 
 
  39. 
 
 
 
  40. 
 
 
 
41 – 42 
 
 
 
 
  43. 
 
 
 
 
44 - 45 

 
 

Objasniť postup pri 
príprave a organizácii 
porád 
 
Vysvetliť podstatné 
náležitosti pozvánky na 
poradu 
 
Vysvetliť podstatné 
náležitosti prezenčnej 
listiny 
 
Vysvetliť a objasniť 
náležitosti štylizácie 
a úpravy zápisnice z 
porady 
 
Vysvetliť a objasniť 
podstatné náležitosti 
cestovného príkazu 
 
 
Popísať správu 
o pracovnej ceste 
a vyúčtovanie výdavkov 

Bez problémov objasnil 
postup pri príprave 
a organizácii porád 
 
Správne vysvetlil 
podstatné náležitosti 
pozvánky na poradu 
 
Správne vysvetlil 
podstatné náležitosti 
prezenčnej listiny 
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil náležitosti 
štylizácie a úpravy 
zápisnice z porady 
 
Bez problémov vysvetlil 
a objasnil podstatné 
náležitosti cestovného 
príkazu 
 
Správne popísal správu 
o pracovnej ceste 
a vyúčtovanie výdavkov 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 

Organizácia písomného 
styku 

   3 ENV Žiak má:  Žiak:    

Príjem, triedenie 
a zapisovanie písomností 
 
 
 
 
Obeh a vybavovanie 
písomností 
 
 
 

  46. 
 
 
 
 
 
  47. 
 
 
 
 

 Objasniť postup pri 
prevzatí, triedení 
a zapisovaní písomností 
 
 
 
Vysvetliť a objasniť obeh 
a vybavovanie 
písomností 
 
 

Bez problémov objasnil 
postup pri prevzatí, 
triedení a zapisovaní 
písomností  
 
 
Správne vysvetlil 
a objasnil obeh 
a vybavovanie 
písomností 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
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Ukladanie a vyraďovanie 
písomností 

 
  48. 
 
 
 

 
Vysvetliť postup 
ukladania a vyraďovania 
písomností 
 

 
Správne vysvetlil postup 
ukladania a vyraďovania 
písomností 
 

 
Písomné 
skúšanie 
 
 

 
Didaktický test 
 
 
 

Vnútr opodnikové 
písomnosti 

   3 ENV Žiak má:  Žiak:    

Charakteristika 
a členenie 
vnútropodnikových 
písomností 
 
 
 
Príkazy, obežníky, 
interné oznámenia 

  49. 
 
 
 
 
 
 
50 - 51 

 Oboznámiť sa 
s názvoslovím 
a členením 
vnútropodnikových 
písomností 
 
 
Vysvetliť a objasniť 
štylizáciu a úpravu 
vnútropodnikových 
písomností 
 
 
 

Bez problémov sa 
oboznámil s názvoslovím 
a členením 
vnútropodnikových 
písomností 
 
 
Správne vysvetlil 
a objasnil štylizáciu 
a úpravu 
vnútropodnikových 
písomností 
 
 
 
 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
 
 
 

Zamestnanecké 
písomnosti 

    9 ENV Žiak má:  
 

Žiak:    

Žiadosť o miesto 
 
 
 
Životopis – štylizácia a 
čistopis 
 
 
 
Osobný dotazník 
 
 
 
 
Pracovná zmluva 

52 – 53 
 
 
 
54 – 55 
 
 
 
 
  56. 
 
 
 
 
57 – 58 

 Vysvetliť podstatné 
náležitosti žiadosti 
o miesto 
 
Vysvetliť a objasniť 
štylizáciu a úpravu 
životopisu 
 
 
Vysvetliť a objasniť 
náležitosti osobného 
dotazníka 
 
 
Vysvetliť a objasniť 

Bez problémov vysvetlil 
podstatné náležitosti 
žiadosti o miesto 
 
Správne vysvetlil 
a objasnil štylizáciu 
a úpravu životopisu 
 
 
Správne vysvetlil 
a objasnil náležitosti 
osobného dotazníka 
 
 
Bez problémov vysvetlil 

Písomné 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 

Skupinová 
písomná práca 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Skupinová 
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Skončenie pracovného 
pomeru 

 
 
 
59 - 60 

náležitosti pracovnej 
zmluvy 
 
Vysvetliť štylizáciu 
písomností pri skončení 
pracovného pomeru 
 
 

a objasnil náležitosti 
pracovnej zmluvy 
 
Bez problémov vysvetlil 
štylizáciu písomností pri 
skončení pracovného 
pomeru 
 
 

skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 

písomná práca 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
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Charakteristika predmetu 
 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti Stavebný manažment“ ŠVP 36  Stavebníctvo, geodézia 
a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z výkonových štandardov študijného odboru staviteľstvo.  
Jeho výučba je orientovaná do tretieho ročníka štúdia.  
  
Učebný predmet aplikovaná ekonómia je súčasťou vzdelávacích programov, ktoré prezentuje  Junior Achievement 
Slovensko, n.o. (JASR). Je vhodný najmä pre žiakov, ktorí ekonómiu neštudujú, avšak v živote budú potrebovať 
základnú orientáciu v správaní sa subjektov trhového prostredia. 
 
Úlohou predmetu aplikovaná ekonómia je umožniť žiakom: 
získať základné informácie o trhovej ekonomike, 
osvojiť si odbornú terminológiu používanú v ekonomickej a podnikateľskej praxi 
získať a rozvíjať praktické zručnosti potrebné pre úspešné zapojenie sa do reálnej ekonomickej praxe po 
absolvovaní štúdia 
rovnako tiež podporiť u žiakov  zodpovedné správanie a etické rozhodovanie 
 
 Predmet súčasne formuje a rozvíja schopnosti samostatného rozhodovania, konania a komunikatívnosti žiakov, 
pripravuje žiakov tak, aby sa mohli zaradiť do generácie manažérov, podnikateľov a obchodníkov v systéme 
voľného podnikania. 
 
Predmet aplikovaná ekonómia predstavuje relatívne ucelený výklad základov ekonomickej teórie a jej aplikáciu v 
praxi trhového hospodárstva. 
 
Praktický charakter predmetu sa dosahuje prostredníctvom modelových situácií simulujúcich fungovanie trhu a 
realizáciu vlastných podnikateľských zámerov žiakov. 
 
Obsah predmetu tvoria tri navzájom úzko späté súčasti – ekonomická teória, počítačová simulácia MESE 
(manažérske ekonomické simulačné cvičenie) a prax študentskej spoločnosti. Všetky tri základné časti sú 
doplnené ďalšími počítačovými simuláciami, súťažami a príležitosťami. 
 
Počas vyučovania predmetu a najmä počas realizácie praxe študentskej spoločnosti je potrebná spolupráca s 
miestnym podnikateľom, manažérom, ktorý pôsobí ako konzultant – poradca. 
 
Učivo predmetu aplikovaná ekonómia sa vysvetľuje na praktických príkladoch s využitím podkladov z podnikovej 
praxe, správ z masmédií, štatistických správ a pod. 
 
Tematické celky predmetu sú spracované aj s odporúčaným rozvrhnutím sumárnej časovej dotácie pre jednotlivé 
tematické celky. Pri vypracovávaní tematického plánu sa učiteľ riadi úrovňou vedomostí žiakov z ekonomiky, 
získaných v predchádzajúcom vyučovaní. Pokiaľ sa učebný predmet aplikovaná ekonómia bude vyučovať aj na 
školách, ktoré ekonomické predmety majú v skupine povinných odborných predmetov, obsah voliteľného predmetu 
musí nadväzovať na ekonomické vedomosti žiakov získané v povinných odborných predmetoch. Pri úpravách 
učebnej osnovy predmetu sa musí zachovať jeho celková koncepcia. 
Vyučovanie prebieha v skupinách 15 – 25 študentov.  

. 

.  

Názov predmetu APLIKOVANÁ  EKONÓMIA 
Časový rozsah výu čby  3.roč.:3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích 

hodín 
Ročník  tretí,  
Skupina študi jných odborov  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
Kód a  názov zamerania  10 – stavebný mamažment 
Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 
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Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetmi - matematika, 
ekonomika, administratíva a korešpondencia, účtovnícvo, ekológia  Metódy, formy a prostriedky vyučovania 
predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť 
a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má 
možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo 
najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného 
odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. 
Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s odbornou tematikou z oblasti ekonomiky, podnikateľské zámery 
,odborné exkurzie, výstavy, účasť žiakov na Veľtrhu študentských spoločností.  

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

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

Súčasťou predmetu je aj možnosť získania certifikátu udeleného  JASR, n.o.,  na základe splnenia požadovaných 
kritérií. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 

 

 Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu aplikovaná ekonómia v odbore 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia  je 
poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 
a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote. Žiaci získajú 
poznatky o založení spoločnosti, vytvorení podnikateľského zámeru, vedení účtovníctva , spracovaní záverečnej 
správy a daňového priznania.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovani a 

Metódy  Formy práce  

3.ročník    
Teoretická časť 
On-line učebnica 
Celky 1.-8. 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Problémové vyučovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s on-line učebnicou  

Praktická časť 
Študentská spoločnosť 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Spolupráca s konzultantom 
z praxe 
Podnikateľské aktivity študentov 
Práca s PC 

Simulačné hry 
MESE, Banky v akcii, TITAN 
( podľa zadania JASR,n.o. ) 

Informačnoreceptívna -  výklad 
 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
simulačná 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s PC 

 
Učebné zdroje 
 
 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

3.ročník      
Teoretická časť 
On-line učebnica 
Celky 1.-8. 

On- line ekonomia –učebnica 
JASR,n.o. 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Podnikateľský 
plán 

Internet 
CD  

Praktická časť 
Študentská 
spoločnosť 

Manuál JASR, n.o. 
Cvičebnica študentskej 
spoločnosti 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Podnikateľský 
plán 
Stanovy 
št.spoločnosti 
Zmluva o 
združení 

Internet 
CD 

Simulačné hry 
MESE, Banky v akcii, 
TITAN 

Manuál k simulačným hrám 
JASR,n.o. 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

manuály Internet 
CD 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre 
jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové 
práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov – Podľa podkladov on-
line učebnice APE  spracovanej JASR , n.o.  Po každom tematickom celku žiaci absolvujú on-lin test .Po ukončení 
posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete žiaci absolvujúi súborný záverečný test na overenie 
komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak 
má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 
didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. Žiaci po úspešnom absolvovaní záverečného testu 
a splnení podmienok stanovených  JASR , n.o. SR získajú certifikát o absolvovaní predmetu Aplikovaná ekonómia. 
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ROČNÍK: TRETÍ 
 

Rozpis učiva predmetu:  aplikovaná ekonómia 3 hod. týždenne,  spolu 99 vyuč. hodín     
 

Názov tematického celku, 
Témy 

Hodin
y 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
T.Č.1. Čo je ekonómia? 6 ENV     

Základné ekonomické problémy 
Vzácnosť, alternatívne náklady, 
Substitučné vzťahy 

1.-3. Ekonomika  
Ročník: 1.-2. 

Charakterizovať 
funkciu, základné 
delenie, popísať 
jednotlivé typy 

Charakterizoval 
funkciu, základné 
delenie  Uviedol 
požiadavky na 
jednotlivé typy 

Individuálne 
ústne 
skúšanie. 

Ústne 
odpovede 

Výrobné faktory, ekonomické 
systémy. 

4.-6. Ekonomika 
Ročník : 1.-2 

Definovať 
a charakterizovať druhy 
výrobných faktorov , 
popísať ekonomické 
systémy 

Definoval 
a charakterizoval druhy 
výrobných faktorov 
a ekonomických 
systémov 

test On-line 
hodnotenie 
testu 

P.Č. Činnosť  študentskej 
spoločnosti - STUCO 

 
7.-9. 

Ekonomika 
Ročník: 1.-2. 

Zvládnuť prieskum 
trhu, 
Výber podnikateľských 
aktivít 

Zvládol prieskum trhu, 
navrhol podnikateľské 
činnosti 

Individuálne 
ústne 

Ústne 
odpovede 

T.Č. 2. Systém 
svobodného trhu  

6 ENV  .   

Piliere voľného podnikania, 
súkromné vlastníctvo 

10.-12. Ekonomika 
Ročník: 1.-2. 

Charakterizovať piliere 
voľného podnikania, 
definovať súkromné 
vlastníctvo 

Charakterizoval piliere 
voľného podnikania, 
definoval súkromné 
vlastníctvo 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Cenový systém,konkurencia,, 
ekon.stimuly , kolobeh peňazí, 
tovaru 

13.-15. Ekonomika 
Ročník: 1.-2. 

Charakterizovať   
cenový 
systém,definovať 
ekonomické stimuly 
a kolobeh peňazí. 

Charakterizoval   
cenový 
systém,definoval 
ekonomické stimuly 
a kolobeh peňazí. 

test On-line 
hodnotenie 
testu 
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P.Č. Činnosť  študentskej 
spoločnosti - STUCO 

16.-18. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 
Administratíva 
a korešpondencia  
Ročník: 3. 

Zvládnuť prípravu 
podnikateľského plánu 
a prípravu 
ustanovujúceho 
valného zhromaždenia 
 

Zvládol prípravu 
podnikateľského plánu 
a prípravu 
ustanovujúceho 
valného zhromaždenia 

Individuálne 
ústne 

Ústne 
odpovede 

T.Č.  3. Ponuka, dopyt 
a trhová cena 

6      

Trh a trhový mechanizmus, 19.-21. Ekonomika 
Ročník: 1.-2. 

Definovať trh a systém 
 trhového mechanizmu  

Definovať trh a systém 
 trhového mechanizmu 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
 

Dopyt, ponuka a trhová 
rovnováha 

22.-24. Ekonomika 
Ročník: 1.-2. 

Definovať dopyt, 
správne 
charakterizovať trhovú 
rovnováhu 
 

Definovať dopyt, 
správne 
charakterizovať trhovú 
rovnováhu 

 test On-line 
hodnotenie 
testu 

P.Č. Činnosť  študentskej 
spoločnosti - STUCO 

25.-30. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 
Administratíva 
a korešpondencia  
Účtovníctvo 
Ročník: 3. 
 

Zvládnuť výber vedenia 
spoločnosti, názvu 
spoločnosti , výber 
výrobku, odhad výšky 
potrebného kapitálu 
a predaj akcii 

Zvládol výber vedenia 
spoločnosti, názvu 
spoločnosti , výber 
výrobku, odhad výšky 
potrebného kapitálu 
a predaj akcii 

Ústne 
skúšanie  

Ústne 
odpovede 
 

S.H. – simulačná hra MESE 
(TITAN )  - cena 
 
 

30.-33. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

 Správne definovať 
zásady navrhovania 
ceny výrobku. 

Správne definoval 
zásady  navrhovania  
ceny výrobku  

PC simulácia.  PC simulácia 

T.Č.  4. Spotrebiteľ 
v našej ekonomike 

6 ENV . .   

Osobné financie,zdroje príjmov, 
úspory, úver a druhy úverov 

34.-36 Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

Definovať osobné 
financie, 
charakterizovať zdroje 
príjmov,úspory a úvery  

Definovať osobné 
financie, 
charakterizovať zdroje 
príjmov,úspory a úvery 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Poistenie, druhy poistenia,  
Reklama a spotrebiteľ 

37.-39. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

Definovať funkciu 
poistenia, 
charakterizovať druhy, 
špecifikovať postavenie 
reklamy na trhu 

Definoval funkciu 
poistenia, 
charakterizoval druhy, 
špecifikoval postavenie 
reklamy na trhu 

. test On-line 
hodnotenie 
testu 

S.H. – simulačná hra MESE 
(TITAN )  - cena, výroba 

40.-42 Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

Správne definovať 
zásady navrhovania 
ceny výrobku a 
kapacity výroby 

Správne definoval 
zásady navrhovania 
ceny výrobku a 
kapacity výroby 

 PC simulácia . PC simulácia 
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T.Č.  5 Založenie podniku 6      

ako sa stať podnikateľom, 

Ekonomický význam malých 
podnikov. 

43.-45. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

Osvojiť si princíp 
podnikania, definovať 
malé podniky 

Osvojil si princíp 
podnikania, definoval 
malé podniky 

Ústne 
skúšanie 
individuálne. 
 

Ústne 
odpovede 

Formy podnikania 

Organizácia veľkých 
korporácii 

46.-48. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

Definovať formy 
podnikania, 
charakterizovať 
korporácie 

 Definoval formy 
podnikania, 
charakterizoval 
korporácie 

. test On-line 
hodnotenie 
testu 

S.H. – simulačná hra MESE 
(TITAN )  - cena, 
výroba,marketing 

49.-51 Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

Správne definovať 
zásady navrhovania 
ceny výrobku a 
kapacity 
výroby,marketingu 

Správne definoval 
zásady navrhovania 
ceny výrobku a 
kapacity výroby a 
marketingu 
 

 PC simulácia PC simulácia 

 P.Č. Činnosť  študentskej 
spoločnosti - STUCO 

52.-54. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 
Administratíva 
a korešpondencia  
Účtovníctvo 
Ročník: 3. 
 

Zvládnuť výkazy 
o výrobe a predaji 
Zvládnuť prípravu na 
súťaže a účasť na nich 

Zvládol výkazy 
o výrobe a predaji 
Zvládol prípravu na 
súťaže a účasť na nich 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

T.Č. 6 Financovanie 
podniku 

6      

Zdroje financovania, finančné 
trhy 

55.-57. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

Definovať zdroje 
financovania, 
charakterizovať 
finančné trhy 

Definoval zdroje 
financovania, 
charakterizoval 
finančné trhy 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Finančné správy. 58.-60. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

Zvládnuť spracovať 
finančné správy 

Zvládol spracovať 
finančné správy 

test On-line 
hodnotenie 
testu 

S.H. – simulačná hra MESE 
(TITAN )  - cena, 
výroba,marketing, kapitálové 
investície 

61.-63 Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

Správne definovať 
zásady navrhovania 
ceny výrobku a 
kapacity 
výroby,marketingu 
a kap.investícií 

Správne definoval 
zásady navrhovania 
ceny výrobku a 
kapacity 
výroby,marketingu 
a kap.investícií 

 PC simulácia PC simulácia 

T.Č. 7 Výroba a marketing 6 ENV .    
Výroba a produktivita 
Fixné a variabilné náklady 

64.-66. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

Charakterizovať výrobu 
a produktivitu, popísať  

Charakterizoval výrobu 
a produktivitu, popísal  

Individuálne 
ústne 

Ústne 
odpovede. 
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fixné a variabilné 
náklady 

fixné a variabilné 
náklady 

skúšanie. 
 

 

Význam kapitálových invastícií 
Marketing, marketingový mix 

67.-69. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

Charakterizovať 
význam kapitálových 
investícií, definovať 
marketingový mix 

Charakterizoval 
význam kapitálových 
investícií, definoval 
marketingový mix 

test On-line 
hodnotenie 
testu 

P.Č. Činnosť  študentskej 
spoločnosti - STUCO 

70.-75. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 
Administratíva 
a korešpondencia  
Účtovníctvo 
Ročník: 3. 
 

Zvládnuť prípravu na 
súťaže, prezentáciu 
študentskej 
spoločnosti, 

Zvládol prípravu na 
súťaže, prezentáciu 
študentskej 
spoločnosti, 

Individuálne 
ústne 
skúšanie. 
PC 
prezentácie 

Ústne 
odpovede. 
PC 
prezentácie. 

S.H. – simulačná hra MESE 
(TITAN )  - cena, 
výroba,marketing, kapitálové 
investície,výskum a vývoj 

76.-81. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

Správne definovať 
zásady navrhovania 
ceny výrobku a 
kapacity 
výroby,marketingu 
a kap.investícií, 
výskumu a vývoja 

Správne definoval 
zásady navrhovania 
ceny výrobku a 
kapacity 
výroby,marketingu 
a kap.investícií, 
výskumu a vývoja 

PC simulácia 
súťaž 

PC simulácia 

T.Č. 8  Ako si firmy 
konkurujú 

6      

Štruktúra trhu ,význam 
konkurencie, dokonalá 
a monopolistická konkurencia 

82.-87. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 

Definovať štruktúru 
trhu, charakterizovať 
význam konkurencie, 
popísať dokonalú 
a monopolistickú 
konkurenciu 

Definoval štruktúru 
trhu, charakterizoval 
význam konkurencie, 
popísal dokonalú 
a monopolistickú 
konkurenciu 

Ústne 
skúšanie, test 

Ústne 
odpovede 
On-line 
hodnotenie 
testu 

P.Č. Činnosť  študentskej 
spoločnosti - STUCO 

88.-99. Ekonomika 
Ročník: 1.-2 
Administratíva 
a korešpondencia  
Účtovníctvo 
Ročník: 3. 
 

Zvládnuť ukončenie 
činnosti, výroby 
a predaja, uzavretie 
dokladov spoločnosti 
a likvidáciu spoločnosti, 
vypracovanie 
záverečnej správy, 
zvolanie likvidačného  
valného zhromaždenia   

Zvládol ukončenie 
činnosti, výroby 
a predaja, uzavretie 
dokladov spoločnosti 
a likvidáciu spoločnosti, 
vypracovanie 
záverečnej správy, 
zvolanie likvidačného  
valného zhromaždenia   

Záveračná 
správa 

Záverečné 
vyhodnotenie, 
certifikáty        
( JASR) 
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Názov predmetu marketing 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, štvrtý ročník, spolu 60 

vyučovacích hodín 
Ročník štvrtý 
Kód a názov študijného odboru 3650 6  staviteľstvo 

 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Stavebný manažment“ ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia 
a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „Marketing“. Na túto vzdelávaciu 
oblasť ŠVP vyčlenil 60 hodín. Jeho výučba je orientovaná do  4. ročníka štúdia. 
 
Odborný predmet marketing v študijnom odbore 3650600 staviteľstvo, rozširuje a prehlbuje učivo náuky 
o spoločnosti. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov  (téma a podtémy). Učivo vyučovacieho 
predmetu umožňuje žiakom získať potrební vedomosti o trhu, ako mieste podnikania, spoznať špecifiká trhu 
a možnosti vstupu doň. Získajú vedomosti a zručnosti potrebné pri presadzovaní sa vo svojom odbore. Naučia sa 
riešiť jednoduché prípady postavenia podniku a výrobku na trhu a analyzovať trh vo svojej oblasti podnikania.  
 
Obsah predmetu je koncipovaný tak, aby poskytol žiakom základné, predovšetkým praktické zručnosti 
z marketingu ako podnikateľskej filozofie. Žiaci sa naučia navrhovať reklamu na výrobky, vykonávať prieskum trhu, 
určovať životný cyklus výrobku, stanovovať stratégiu firmy v konkurenčnom prostredí, zásady predaja a stanovenia 
ceny výrobku, vymedzovať vzťah marketingu k spoločnosti a životnému prostrediu. Poskytuje základňu pre prax 
i pre ďalšie odborné štúdium.  
 
Súčasťou predmetu sú cvičenia, na ktorých si žiaci priamo na zadaniach a príkladoch precvičia  výpočet 
jednotlivých druhov kalkulácií, výpočet nákladov a výpočet daní. Oboznámia sa so spracovaním podnikateľského 
plánu a  s vybranými typmi zmlúv. Žiaci môžu jednotlivé zadania na základe hardwarového a softwérového 
vybavenia vypracovávať pomocou výpočtovej  techniky. 
 
Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch. Prihliadali sme 
aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie. 
Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu majetku. 
 
Odborný predmet je medzipredmetovo  previazaný s vyučovacími predmetmi ekonomika, administratíva 
a korešpondencia, účtovníctvo a prax. 
 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich 
cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie, 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. Odporúčajú sa aj rôzne časopisy zaoberajúce sa marketingom. 
 
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu marketing proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je okrem iného aj riešenie 
kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré 
umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. 
 
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu marketing patria aj rozličné formuláre a iné 
doklady, originálne názorné pomôcky, ktoré sa používajú v praxi. 
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Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia. 
 
Výučba bude prebiehať v bežnej učebni. 
 
Ciele vyu čovacieho predmetu  
 
Cieľom vyučovacieho predmetu marketing v študijnom odbore 3650600 staviteľstvo je umožniť žiakom na 
primeranej úrovni pomenovať a vysvetliť základné pojmy a zákony marketingu v podmienkach trhovej ekonomiky. 
Žiaci sa naučia aplikovať získané poznatky pri praktických zručnostiach. 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 
Vo vyučovacom predmete marketing využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Schopnosti riešiť problémy 
 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód           a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii,  

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
- orientovať sa pri rozbore situácie, 
- vytvárať dobré vzťahy na pracovisku, 
- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému, 
- korigovať nesprávne riešenia problému, 
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žia- 
      kov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.       

 
 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 
 
Stratégia vyu čovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy  
Podstata a úlohy marketingu Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Podnik v marketingovom 
prostredí 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Organizácia marketingového 
oddelenia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Analýza trhu, prieskum trhu, 
hľadanie trhových možností, 
spotrebitelia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Obchodné operácie v 
marketingu 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Cenová stratégia podniku 
 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Propagácia a reklama Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Technika predaja 
 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
 
 
 
Učebné zdroje  
 
Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Podstata a úlohy 
marketingu 

Štefan Rajt, Oľga Čížková: 
Marketing pre obchodné 
akadémie  
SPN Bratislava 1993 
Darina Orgánová, Ľudmila 
Velichová: Maturujem z 
ekonomiky 
SPN Bratislava 2006 
Odborné časopisy 
Profit, Trend 

 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Podnik 
v marketingovom 
prostredí 

Štefan Rajt, Oľga Čížková: 
Marketing pre obchodné 
akadémie  
SPN Bratislava 1993 
Darina Orgánová, Ľudmila 
Velichová: Maturujem z 
ekonomiky 
SPN Bratislava 2006 
Odborné časopisy 
Profit, Trend 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Organizácia 
marketingového 
oddelenia 

Štefan Rajt, Oľga Čížková: 
Marketing pre obchodné 
akadémie  
SPN Bratislava 1993 
Darina Orgánová, Ľudmila 
Velichová: Maturujem z 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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ekonomiky 
SPN Bratislava 2006 
Odborné časopisy  
Profit, Trend 

Analýza trhu, 
prieskum trhu, 
hľadanie trhových 
možností, 
spotrebitelia 

Štefan Rajt, Oľga Čížková: 
Marketing pre obchodné 
akadémie  
SPN Bratislava 1993 
Darina Orgánová, Ľudmila 
Velichová: Maturujem z 
ekonomiky 
SPN Bratislava 2006 
Odborné časopisy (tlač) 
Hospodárske noviny 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Obchodné operácie v 
marketingu 
 
 
 
 
 
 

Štefan Rajt, Oľga Čížková: 
Marketing pre obchodné 
akadémie  
SPN Bratislava 1993 
Darina Orgánová, Ľudmila 
Velichová: Maturujem z 
ekonomiky 
SPN Bratislava 2006 
Odborné časopisy  

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cenová stratégia 
podniku 

Štefan Rajt, Oľga Čížková: 
Marketing pre obchodné 
akadémie  
SPN Bratislava 1993 
Darina Orgánová, Ľudmila 
Velichová: Maturujem z 
ekonomiky 
SPN Bratislava 2006 
Odborné časopisy : 
Profit, Trend 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propagácia a 
reklama  

Štefan Rajt, Oľga Čížková: 
Marketing pre obchodné 
akadémie  
SPN Bratislava 1993 
Darina Orgánová, Ľudmila 
Velichová: Maturujem z 
ekonomiky 
SPN Bratislava 2006 
Odborné časopisy  
Profit, Trend 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Technika predaja Štefan Rajt, Oľga Čížková: 
Marketing pre obchodné 
akadémie  
SPN Bratislava 1993 
Darina Orgánová, Ľudmila 
Velichová: Maturujem z 
ekonomiky 
SPN Bratislava 2006 
Odborné časopisy  
Profit,Trend 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Rozpis učiva predmetu:  MARKETING  2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích 

hodín 
 

Názov tematického 
celku   
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Podstata a  úlohy 
marketingu 

    4  Žiak má : Žiak:    

 
Marketing – pojem, vznik 
a vývoj 
 
 
 
Úlohy a formy 
marketingu 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  1 - 2 
 
 
 
 
  3 - 4 
 
 
 
   
    
 

 
Ročník: druhý     
Ekonomika 
 
 
 
Odbyt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vysvetliť  pojem , vznik 
a vývoj marketingu 
 
 
 
Vysvetliť a objasniť úlohy 
a formy marketingu 
 
 
 

 
Bez problémov vysvetlil 
pojem , vznik a vývoj 
marketingu 
 
 
Správne vysvetlil 
a objasnil úlohy a formy 
marketingu 
 
 
 
 
 

 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 

 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
 
Neštandardný 
didaktický test 
 
 
 
 
 

Podnik 
v marketingovom 
prostredí 

  14 ENV Žiak má:  Žiak:    

 
Marketingové riadenie 
podniku 
 
 
Marketingová filozofia 
podniku 
 
Marketingová stratégia 
 
 

 
   5. 
 
 
 
  6 – 7 
 
 
 8 – 9 
 
 

 
  

 
Vysvetliť marketingové 
riadenie podniku 
 
 
Vysvetliť podstatu 
marketingovej filozofie  
 
Vysvetliť podstatu 
marketingovej stratégie 
 

 
Správne vysvetlil 
marketingové riadenie 
podniku 
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu marketingovej  
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu marketingovej 
stratégie  

 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 
Ústne 
odpovede 
 
 
Didaktický test 
 
 
Ústne 
odpovede 
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Marketingový mix 
 
 
 
Kontraktačná politika 
podniku 
 
 
 
Výrobková politika 
podniku 
 
 
 
Komunikačná politika 
podniku 
 
 
 
 
Distribučná politika 
podniku 
 
 

 
   10. 
 
 
 
11 – 12 
 
 
 
 
13 – 14 
 
 
 
 
15 – 16 
 
 
 
 
 
17 - 18 

 
Vysvetliť podstatu  
marketingového mixu 
 
 
Vysvetliť podstatu 
a význam kontraktačnej 
politiky podniku 
 
 
Vysvetliť podstatu 
a význam výrobkovej 
politiky podniku 
 
 
Vysvetliť podstatu 
a význam komunikačnej 
politiky podniku 
 
 
 
Vysvetliť podstatu 
a význam distribučnej 
politiky podniku 
 

 
Správne vysvetlil l 
podstatu 
marketingového mixu  
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu a význam 
kontraktačnej politiky 
podniku 
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu a význam 
výrobkovej politiky 
podniku 
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu a význam 
komunikačnej 
politiky podniku 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu a význam 
distribučnej politiky  
podniku 
 
 

 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 

 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
 
Didaktický test 
 
 
 
 

Organizácia 
marketingového 
oddelenia 

   4 
 

 Žiak má:  Žiak:    

 
Štruktúra 
marketingového 
oddelenia 
 
 
 
Profil marketingového 
pracovníka 
 
 
 
Ekonomika prevádzky 

 
19 - 20 
 
 
 
 
  
  21. 
 
 
 
 
  22. 

 
 

 
Objasniť štruktúru 
marketingového 
oddelenia  
 
 
 
Vysvetliť profil 
marketingového 
pracovníka 
 
 
Vysvetliť a objasniť 

 
Správne objasnil 
štruktúru 
marketingového 
oddelenia  
 
 
Správne vysvetlil profil 
marketingového 
pracovníka 
 
 
Bez problémov vysvetlil 

 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 

 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
Skupinová 
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ekonomiku prevádzky a objasnil ekonomiku 
prevádzky 

skúšanie 
 
 
 

písomná práca 
 
 
 
 

Analýza trhu, prieskum 
trhu, h ľadanie trhových 
možností, spotrebitelia 

  15 
 

ENV Žiak má:  Žiak:    

Podstata a vývoj trhu 
 
 
 
Trh – pojem a členenie 
 
 
 
 
Analýza a prognóza trhu 
 
 
 
Charakteristika 
a členenie prieskumu 
trhu 
 
 
Životný cyklus výrobku 
 
 
 
 
Spotrebiteľ – 
charakteristika 
 
 
Psychológia zákazníka 

  23. 
 
 
 
24 – 26 
 
 
 
 
27 – 28 
 
 
 
29 – 31 
 
 
 
 
32 – 34 
 
 
 
 
  35. 
 
 
 
36 - 37 

 Vysvetliť podstatu 
a vývoj trhu 
 
 
Vysvetliť pojem trh 
a hľadiská členenia trhu 
 
 
 
Objasniť analýzu 
a prognózu trhu 
 
 
Vysvetliť a objasniť 
prieskum trhu a jeho 
členenie 
 
 
Vysvetliť podstatu 
životného cyklu výrobku 
a jeho fáz 
 
 
Popísať význam 
charakteristiky 
spotrebiteľa 
 
Objasniť úlohu 
psychológie zákazníka 

Bez problémov vysvetlil 
podstatu a vývoj trhu 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
pojem trh a hľadiská 
členenia trhu  
 
 
Správne objasnil analýzu 
a prognózu trhu 
 
 
Správne vysvetlil 
a objasnil prieskum trhu 
a jeho členenie 
 
 
Správne vysvetlil 
podstatu životného cyklu 
výrobku a jeho fáz 
 
 
Bez problémov popísal 
charakteristiku 
spotrebiteľa  
 
Správne objasnil úlohu 
psychológie zákazníka 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Ústne  
frontálne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
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Obchodné operácie v 
marketingu 

   8 
 

ENV Žiak má:  Žiak:    

Obchod, obchodný 
podnik 
 
 
Odbytové cesty 
 
 
 
Veľkoobchod – základné 
znaky a členenie 
 
 
 
 
 
Maloobchod- základné 
znaky a členenie 

  38. 
 
 
 
  39. 
 
 
 
40 – 42 
 
 
 
 
 
 
43 - 45 

 Vysvetliť pojem obchod 
a obchodný podnik 
 
 
Popísať odbytové cesty 
 
 
 
Popísať základné znaky 
veľkoobchodu 
a vymenovať hľadiská 
členenia veľkoobchodu 
 
 
 
Popísať základné znaky 
maloobchodu 
a vymenovať hľadiská 
členenia maloobchod 
 
 

Bez problémov vysvetlil 
pojem obchod 
a obchodný podnik  
 
Správne popísal 
odbytové cesty 
 
 
Bez problémov popísal 
základné znaky 
veľkoobchodu 
a vymenoval hľadiská 
členenia veľkoobchodu 
 
 
Bez problémov popísal 
základné znaky 
maloobchodu 
a vymenoval hľadiská 
členenia maloobchodu 
 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
Ústne  
odpovede 
 
 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 

Cenová stratégia 
podniku 

   3 
 

 Žiak má:  Žiak:    

Cena – charakteristika 
 
 
Cenové stratégie 

46 – 47 
 
 
  48. 

Ročník: prvý     
Ekonomika 
 
Ekonomická stránka 
činnosti podniku 
 

Vysvetliť pojem cena 
a jej význam v trhovej 
ekonomike 
Popísať cenové stratégie 

Bez problémov vysvetlil 
pojem cena a jej význam 
v trhovej ekonomike 
Správne popísal cenové 
stratégie 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústne  
odpovede 
 
Skupinová 
písomná práca 
 

Propagácia a reklama     8 
 

ENV Žiak má:  Žiak:    

Propagácia – objasnenie 
pojmu a druhy 
propagácie 
 
 
Reklama – objasnenie 
pojmu  

49 – 50 
 
 
 
 
  51. 
 

 Objasniť pojem 
propagácia a vymenovať 
druhy propagácie 
 
 
Objasniť pojem reklama 
 

Bez problémov objasnil 
pojem propagácia 
a vymenoval druhy 
propagácie 
 
Bez problémov objasnil 
pojem reklama  

Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne 
frontálne 

Ústne 
odpovede 
 
 
 
Ústne  
odpovede 
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Prostriedky reklamy 
a podpora predaja 
 
 
 
 
Reklamné agentúry 

 
 
52 – 54 
 
 
 
 
 
55 - 56 
 
   
 

 
 
Vymenovať prostriedky 
reklamy a vysvetliť 
podporu predaja 
 
 
 
Vymenovať reklamné 
agentúry 

 
 
Správne vymenoval 
prostriedky reklamy 
a vysvetlil podporu 
predaja 
 
 
Bez problémov 
vymenoval reklamné 
agentúry  
 

skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 

 
 
Skupinová 
písomná práca 
 
 
 
 
Ústne  
odpovede 
 

Technika predaja     4 
 

 Žiak má:  Žiak:    

Význam techniky predaja 
 
 
 
Komunikácia - význam a 
druhy 

57 – 58 
 
 
 
59 - 60 

 Objasniť význam 
techniky predaja 
 
 
Vysvetliť význam 
komunikácie 
a vymenovať jej druhy 

Správne objasnil význam 
techniky predaja 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
význam komunikácie 
a vymenoval jej druhy 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústne  
odpovede 
 
 
Neštandardný 
didaktický test 
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Názov predmetu manažment 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne – štvrtý ročník, spolu 60 

vyučovacích hodín 
 

Ročník štvrtý 
Kód a názov študijného odboru 3650 6 staviteľstvo 

 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie 
predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „Manažment“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 60 
hodín. Jeho výučba je orientovaná do 4. ročníka štúdia. 
 
Odborný predmet manažment v študijnom odbore 3650 6 staviteľstvo, rozširuje a prehlbuje učivo z ekonomiky 
a administratívy a korešpondencie. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). 
Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete prispievajú k praktickým návykom pri 
vybavovaní základnej, podnikateľskej agendy.  
 
Obsah učiva je koncipovaný tak, aby poskytol žiakom základné vedomosti z podnikania z pohľadu podnikateľa aj 
zamestnanca, informácie o ekonomickom a právnom prostredí, ktoré sú potrebné pre podnikanie predovšetkým 
v malých a stredných podnikoch. Poskytuje základňu pre prax i pre ďalšie odborné štúdium.  
 
Súčasťou predmetu je podstata a vývoj manažmentu, manažment podniku, personálny manažment, povolenie 
podnikania, dane. Dôraz sa kladie na psychológiu zamestnávateľa (podnikateľa) a zamestnanca. 
 
Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších  predmetoch. Prihliadali sme aj na 
proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie. 
Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu majetku. 
 
Odborný predmet využíva medzipredmetové vzťahy viažuce sa predovšetkým na ekonomiku, právnu náuku a prax. 
 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich 
cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie, 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 počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne časopisy zaoberajúce sa aktuálnymi informáciami z oblasti 
manažmentu. 
 
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu manažment proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je okrem iného aj riešenie 
kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré 
umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. 
 
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu manažment patria aj rozličné formuláre a iné 
doklady, originálne názorné pomôcky, ktoré sa používajú v praxi. 
 
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia. 
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Výučba bude prebiehať v štandardnej učebni. 
 
Ciele vyu čovacieho predmetu  
 
Cieľom vyučovacieho predmetu manažment v študijnom odbore 3650 6 staviteľstvo je  dosiahnuť určité 
manažérske minimum potrebné pre vedenie malých pracovných kolektívov. Umožniť žiakom na primeranej úrovni 
pomenovať a vysvetliť základné pojmy a vzťahy, posilniť u žiakov rozvíjanie morálneho úsudku a zmyslu pre 
zodpovednosť. Žiaci si osvoja samostatné vystupovanie v kontakte s inými podnikateľskými subjektmi a štátnou 
správou pri riešení jednoduchých problémov podnikania.  
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 
Vo vyučovacom predmete manažment využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Schopnosti riešiť problémy 
 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód           a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii,  

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

k riešeniu daného problému, 
- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému, 
- korigovať nesprávne riešenia problému, 
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.       
 
 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 
 
Stratégia vyu čovania 
 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy  
Podstata a vývoj manažmentu Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným 
materiálom 

Manažment ako proces Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom  
(PZ-1): Manažment podniku 
(PZ-2): Manažérske funkcie 
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Stratégia a taktika v 
manažmente 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom 
(PZ-1): Manažment podniku 

Organizácia a organizačná 
štruktúra 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Manažéri a vedenie ľudí 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Manažment ľudských zdrojov Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom   
(PZ-3): Úvod do manažmentu 
ľudských zdrojov  

Dane 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom   
(PZ-4): Dane 

 
Učebné zdroje  
Názov tematického 
celku 

Odbo rná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Podstata a vývoj 
manažmentu 

Ing. Jana Kubančoková: 
Ekonomika pre 3. ročník 
SPŠ stavebných, PROXIMA 
PRESS, Bratislava 2001 
Jozef Papula – Emília 
Papulová: Manažérstvo pre 
obchodné akadémie  
SPN Bratislava 1993 
 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
Kresby 
USB 

Internet 
 

Manažment ako 
proces 

Ing. Jana Kubančoková: 
Ekonomika pre 3. ročník 
SPŠ stavebných, PROXIMA 
PRESS, Bratislava 2001 
Jozef Papula – Emília 
Papulová: Manažérstvo pre 
obchodné akadémie  
SPN Bratislava 1993 
 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
Práca 
s pracovným 
zošitom   
(PZ-1): 
Manažment 
podniku 
a (PZ-2): 
Manažérske 
funkcie 

Stratégia a taktika v 
manažmente 

Ing. Jana Kubančoková: 
Ekonomika pre 3. ročník 
SPŠ stavebných, PROXIMA 
PRESS, Bratislava 2001 
Jozef Papula – Emília 
Papulová: Manažérstvo pre 
obchodné akadémie  

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
Práca 
s pracovným 
zošitom 
(PZ-1): 
Manažment 
podniku 
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SPN Bratislava 1993 
 

Odborné 
časopisy: 
Profit, Trend 
 

Organizácia 
a organizačná 
štruktúra 

Ing. Jana Kubančoková: 
Ekonomika pre 3. ročník 
SPŠ stavebných, PROXIMA 
PRESS, Bratislava 2001 
Jozef Papula – Emília 
Papulová: Manažérstvo pre 
obchodné akadémie  
SPN Bratislava 1993 
 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
Kresby 
USB 

Internet 
 

Manažéri a vedenie 
ľudí 

Ing. Jana Kubančoková: 
Ekonomika pre 3. ročník 
SPŠ stavebných, PROXIMA 
PRESS, Bratislava 2001 
Jozef Papula – Emília 
Papulová: Manažérstvo pre 
obchodné akadémie  
SPN Bratislava 1993 
 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
Odborné 
časopisy: 
Profit, Trend 
 

 
 



   

 943

ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Rozpis učiva predmetu:  MANAŽMENT                      2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 

  
Názov tematického 
celku   
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Podstata a  vývoj 
manažmentu 

    7  Žiak má:  Žiak:    

 
Vymedzenie pojmu 
manažment 
 
 
Základné teórie 
manažmentu 
 
 
Moderné teórie 
manažmentu 

 
    1. 
 
 
 
 2 - 4  
  
 
  
 5 - 7 

  
Vysvetliť pojem 
manažment 
 
 
Vysvetliť a objasniť 
základné teórie 
manažmentu 
 
Vysvetliť a objasniť 
moderné teórie 
manažmentu 

 
Bez problémov vysvetlil 
pojem  manažment 
 
 
Vedel vysvetliť a objasniť 
základné teórie 
manažmentu 
 
Vedel vysvetliť a objasniť 
moderné teórie 
manažmentu 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 

Manažment ako proces      10  Žiak má:  Žiak:   

 
Podstata a obsah 
procesu manažmentu 
 
 
 
Manažérske funkcie 
 
 
Podstata a obsah 
rozhodovania 
 
 
Charakteristické znaky 
rozhodovacieho procesu 
 
 
Podstata informácie 

   
    8. 
 
 
   
   
 9 - 12 
     
 
  13. 
 
 
 
14 - 15 
 
 
 
  16. 

 
 
 
 
 
 
Ročník: tretí 
Ekonomika 
 
Právne formy podnikania 
 
 
 
 

 
Vysvetliť podstatu 
a obsah procesu 
manažmentu 
 
Vysvetliť a popísať 
jednotlivé manažérske 
funkcie 
 
Objasniť podstatu 
a obsah rozhodovania 
 
 
Vysvetliť charakteristické 
znaky rozhodovacieho 
procesu 
 
Objasniť podstatu 

 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu a a obsah 
procesu manažmentu 
 
Bez problémov vysvetlil 
a popísal  jednotlivé 
manažérske funkcie 
 
Správne objasnil 
podstatu a obsah 
rozhodovania 
 
Bez problémov vysvetlil 
charakteristické znaky 
rozhodovacieho procesu 
 
Bez problémov objasnil 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
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Druhy informácií 
 

 
 
  17. 

informácie 
 
Popísať jednotlivé druhy 
informácií 

podstatu informácie  
 
Správne popísal 
jednotlivé druhy 
informácií 

skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

 
 
Didaktický test 
 

Stratégia a  taktika v 
manažmente 
 

    7 
 

 Žiak má:  Žiak:    

 
Stratégia – pojem 
 
 
Taktika – pojem 
 
 
Strategické ciele podniku 
 
 
Kontrola v strategickom 
manažmente 
 

 
   18. 
 
 
   19. 
 
  
20 - 22 
 
 
23 - 24   
 

 
Ročník: tretí 
Ekonomika 
 
Podnikové činnosti 
 
 
 
 
 

 
Vysvetliť  a objasniť 
pojem stratégia 
 
Vysvetliť a objasniť 
pojem taktika 
 
Popísať strategické ciele 
podniku 
 
Popísať kontrolu 
v strategickom 
manažmente 

 
Správne vysvetlil  a 
objasnil pojem stratégia 
 
Správne vysvetlil 
a objasnil pojem taktika 
 
Bez problémov popísal 
strategické ciele podniku 
 
Správne popísal kontrolu 
v strategickom 
manažmente 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

 
Ústne odpovede 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Didaktický test 
(PZ – 1) 
 

Organizácia 
a organiza čná štruktúra 

    9  Žiak má : Žiak:    
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Organizácia – vysvetlenie 
pojmu 
 
 
Organizačná štruktúra – 
pojem 
 
 
Tvorba organizačných 
štruktúr 
 
 
Typy organizačných 
štruktúr 
 
 
Riadiaci aparát podniku 
 
 

  25. 
 
 
 
  26. 
 
 
 
27 - 28    
  
   
 
29 - 32 
   
 
 
  33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvetliť pojem 
a význam organizácie 
 
 
Vysvetliť pojem 
organizačná štruktúra 
 
 
Popísať postup pri tvorbe 
organizačných štruktúr 
 
 
Popísať jednotlivé typy 
organizačných štruktúr 
 
 
Popísať a vysvetliť 
riadiaci aparát podniku 
 

Bez problémov vysvetlil 
pojem a význam 
organizácie 
 
Správne popísal pojem 
organizačná štruktúra  
 
 
Bez problémov popísal 
postup pri tvorbe 
organizačných štruktúr  
 
Bez problémov popísal 
jednotlivé typy 
organizačných štruktúr 
 
Správne popísal 
a vysvetlil riadiaci aparát 
podniku 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 

Manažéri a  vedenie ľudí     10  Žiak má:  Žiak:    

Manažéri – osobitná 
kategória  
 
 
Vlastnosti manažéra 
 
 
 
Úrovne manažérov 
v podniku 
 
 
Štýly vedenia ľudí 
 
 

   34. 
 
 
 
35 - 36 
   
 
 
37 - 39 
 
 
 
40 - 43 

 Vysvetliť úlohu 
a postavenie manažéra 
 
 
Vysvetliť a popísať 
jednotlivé vlastnosti 
manažéra 
 
Charakterizovať úrovne 
manažérov v podniku 
 
 
Vysvetliť a popísať štýly 
vedenia ľudí  

Správne vysvetlil úlohu 
a postavenie manažéra 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
a popísal jednotlivé 
vlastnosti manažéra  
 
Správne charakterizoval 
úrovne manažérov 
v podniku 
 
Správne vysvetlil 
a popísal štýly vedenia 
ľudí 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová 
písomná práca 
 

Manažment ľudských 
zdrojov 

   10  Žiak má:  Žiak:    

Riadenie ľudských 
zdrojov 
 

   44. 
 
 

Ročník: štvrtý 
 
Administratíva 

Objasniť význam riadenia 
ľudských zdrojov 
 

Bez problémov objasnil 
význam riadenia 
ľudských zdrojov 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 

Ústne odpovede 
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Procesy získavania 
pracovníkov 
 
 
Vznik pracovného 
pomeru 
 
Pracovné podmienky 
a pracovné prostredie 
 
 
Skončenie pracovného 
pomeru 

 
45 – 46 
 
 
 
47 – 49 
 
 
50 – 51 
 
 
 
52 - 53 

a korešpondencia 
 
 
Zamestnanecké písomnosti 

 
Vymenovať procesy 
získavania pracovníkov 
 
 
Vysvetliť vznik 
pracovného pomeru 
 
Popísať pracovné 
podmienky a pracovné 
prostredie 
 
Vysvetliť a popísať 
jednotlivé spôsoby 
skončenia pracovného 
pomeru 

 
Správne vymenoval 
procesy získavania 
pracovníkov 
 
Správne vysvetlil vznik 
pracovného pomeru 
 
Bez problémov popísal 
pracovné podmienky 
a pracovné prostredie 
 
Bez problémov vysvetlil 
a popísal jednotlivé 
spôsoby skončenia 
pracovného pomeru 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Didaktický test 
PZ - 3 
 
 

Dane     7  Žiak má:  Žiak:    

Daň – pojem 
a klasifikácia daní 
 
 
Daňová sústava 
Slovenskej republiky 
 
 
Štátny rozpočet – pojem 
 
 
 
Daňové zásady 
 
 
Základné daňové 
náležitosti 

  54. 
 
 
 
55 – 57 
 
 
 
  58. 
 
 
 
  59. 
 
 
  60. 

 Vysvetliť pojem daň 
a popísať klasifikáciu 
daní  
 
Objasniť daňovú sústavu 
Slovenskej republiky 
 
 
Vysvetliť pojem a úlohu 
štátneho rozpočtu  
 
 
Vymenovať a popísať 
daňové zásady 
 
Vymenovať a popísať 
základné daňové 
náležitosti 

Správne vysvetlil pojem 
daň a popísal klasifikáciu 
daní 
 
Bez problémov objasnil 
daňovú sústavu 
Slovenskej republiky 
 
Bez problémov vysvetlil 
pojem a úlohu štátneho 
rozpočtu 
 
Bez problémov 
vymenoval a popísal 
daňové zásady 
Správne vymenoval 
a popísal základné 
daňové náležitosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Didaktický test 
PZ - 4 

 

 
 



   

 947

 
HODNOTENIE 
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). 
Prípravu didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá 
hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 
Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 
a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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Názov predmetu výchova k podnikaniu 
Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne- štvrtý ročník, spolu 60 

vyučovacích hodín 
 

Ročník štvrtý 
Kód a názov študijného odboru 3650 6  staviteľstvo 

 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie 
predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „Výchova k podnikaniu“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP 
vyčlenil 60 hodín. Jeho výučba je orientovaná do  4. ročníka štúdia. 
 
Odborný predmet výchova k podnikaniu v  študijnom odbore 3650 6 staviteľstvo, rozširuje a prehlbuje učivo 
manažmentu a ekonomiky. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti 
a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete prispievajú k orientácii v základných poznatkoch 
z oblastí vybraných ekonomických pojmov, javov, procesov a vzťahov so zákonitosťami fungovania trhového 
mechanizmu v rámci trhovej ekonomiky a k dôslednému rešpektovaniu zásad racionalizácie a ich efektívnemu 
uplatňovaniu.  
Predmet výchova k podnikaniu svojou tematikou úzko nadväzuje na predmet ekonomika, svojím charakterom je 
však odlišný. Kým ekonomika vysvetľuje teoretické základy výrobnej 
a spotrebiteľskej aktivity na trhu, predmet podnikanie je praktického zamerania. Zaoberá sa 
praktickými otázkami založenia a úspešného prevádzkovania súkromného podniku 
v podmienkach trhovej ekonomiky. 
V priebehu štúdia sa žiaci oboznámia s formami súkromného podnikania a s metodikou sebahodnotenia, ktorá 
umožní záujemcovi o takúto činnosť vopred odhadnúť svoje predpoklady k závažnému kroku, najefektívnejšou 
metódou vypracovania a oživovania strategického plánu pre úspešnú podnikateľskú činnosť, otázkami finančného 
zabezpečenia súkromného podnikania, metódami odhadnutia miery rizika a cestami jeho minimalizovania, 
postupmi pri investičných činnostiach, hodnotení efektívnosti investícií, zodpovednosťou podnikateľa voči 
spotrebiteľom a štátu, ako aj so základmi podnikateľskej etiky a umenia jednať s ľuďmi. 
 
Obsahová náplň učiva postupne prechádza na podnikovú úroveň. Žiaci sa oboznámia s predpokladmi a 
podmienkami na podnikateľskú činnosť, s osobnosťou ideálneho podnikateľa, príčinami ekonomického úpadku 
podnikateľov a s formami podpory malého a stredného podnikania zo strany štátnych orgánov. 
Venuje sa konkrétnym podnikovým činnostiam. Sú to najmä činnosti v oblasti majetkového hospodárstva, 
personálnej činnosti, daňovej sústavy. Poskytuje základňu pre prax i pre ďalšie odborné štúdium.  
Oboznámia sa so spracovaním podnikateľského plánu a  s vybranými typmi zmlúv. Žiaci môžu jednotlivé zadania 
vypracovávať pomocou výpočtovej  techniky. 
 
Pri výbere učiva sme prihliadali aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 
 
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie. 
Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu majetku. 
 
Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s vyučovacími predmetmi manažment a ekonomika. 
 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich 
cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie, 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 počítačom.  
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Súčasťou metód vyučovania predmetu výchova k podnikaniu je zabezpečenie názornosti a priblíženia sa k praxi.  
 
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu výchova k podnikaniu 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. Dôležitou súčasťou teoretického poznávania 
a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je okrem iného aj 
riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného 
charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva. 
 
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu výchova k podnikaniu patria aj rozličné 
formuláre, výkazy a iné doklady, originálne názorné pomôcky, príslušné právne normy, ktoré sa používajú v praxi. 
 
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia. 
 
Výučba bude prebiehať v bežnej učebni, ale aj v odbornej  učebni s výpočtovou technikou. 
 
Ciele vyu čovacieho predmetu  
 
Cieľom vyučovacieho predmetu výchova k podnikaniu v študijnom odbore 3650 6 staviteľstvo je získanie 
špeciálnych praktických poznatkov pre podnikateľskú činnosť. Predmet poskytne žiakom rad možností  ako 
objavovať vlastné schopnosti a rozvíjať ich. Umožní získať zručnosti a schopnosti potrebné pre podnikateľov, ako 
je riešenie problémov, správne rozhodovanie, komunikácia, plánovanie, riadenie, prevzatie a preukázanie 
iniciatívy, vyrovnanie sa s chybami. 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 
Vo vyučovacom predmete výchova k podnikaniu využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Schopnosti riešiť problémy 
 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód           a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii,  

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
- orientovať sa pri rozbore situácie, 
- riešiť problémy logickou analýzou, 
- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

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

 
 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Stratégia vyu čovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy  
Základy výchovy k podnikaniu Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným 
materiálom 

Právne formy podnikania 
v Slovenskej republike 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným 
materiálom 

Podnikové činnosti Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pripraveným 
materiálom 

Daňová sústava Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Malé podniky 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

  
  
Učebné zdroje  
 
Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Základy výchovy k 
podnikaniu 

Kolektív autorov: 
Podnikateľské vzdelávanie, 
Štart podnikania 
Vydavateľ: Združenie 
podnikateľov Slovenska, 
Bratislava 2008  
M. Kozlovská: Ako úspešne 
riadiť malú stavebnú firmu 
EUROSTAV, Bratislava 
2003 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Právne formy 
podnikania 
v Slovenskej 
republike 

Kolektív autorov: 
Podnikateľské vzdelávanie, 
Štart podnikania 
Vydavateľ: Združenie 
podnikateľov Slovenska, 
Bratislava 2008  

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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Podnikové činnosti Kolektív autorov: 
Podnikateľské vzdelávanie, 
Štart podnikania 
Vydavateľ: Združenie 
podnikateľov Slovenska, 
Bratislava 2008  

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Daňová sústava Kolektív autorov: 
Podnikateľské vzdelávanie, 
Štart podnikania 
Vydavateľ: Združenie 
podnikateľov Slovenska, 
Bratislava 2008  

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
 

Malé podniky 
 
 
 
 
 
 

Kolektív autorov: 
Podnikateľské vzdelávanie, 
Štart podnikania 
Vydavateľ: Združenie 
podnikateľov Slovenska, 
Bratislava 2008  
M. Kozlovská: Ako úspešne 
riadiť malú stavebnú firmu 
EUROSTAV, Bratislava 
2003 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Rozpis učiva predmetu:  VÝCHOVA K PODNIKANIU  2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích 

hodín 
Názov tematického celku   
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky 
hodnotenia 

Základy výchovy k 
podnikaniu 

    25 ENV  Žiak má:  Žiak:    

 
Vymedzenie pojmu podnikanie 
a zamestnanie 
 
 
 
Vlastnosti podnikavých ľudí 
 
 
Manažment a marketing 
 
 
Podnikateľský plán – účel, 
štruktúra 
 
 
 
Rokovanie s bankárom 
 
 
 
 
Úvod do manažmentu ľudských 
zdrojov 
 
Etika v podnikaní, korupcia 
 
 
 
 
Podniková kultúra 
 
 
 
Konflikt 
 
 
 
 
 

   
    1. 
 
 
 
 
    
    2. 
 
 
   
 3 - 4    
 
 
 5 - 11 
 
 
 
 
12 - 14 
 
 
 
 
15 – 18 
 
 
19 – 21 
 
 
 
 
 
22 - 24 
 
 
 
  25. 

 
Ročník: tretí 
 
Ekonomika 
 
Podnikanie 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vysvetliť pojem podnikanie 
a zamestnanie 
 
 
 
Vysvetliť a objasniť vlastnosti 
podnikavých ľudí 
 
Vysvetliť pojmy manažment 
a marketing 
 
Vysvetliť a popísať postup pri 
tvorbe podnikateľského plánu 
 
 
Vysvetliť, čo je potrebné si 
pripraviť pred rokovaním s 
bankárom  
 
 
Vysvetliť podstatu manažmentu 
ľudských zdrojov 
Vysvetliť podstatu etiky 
a korupcie v podnikaní  
 
 
 
 
Objasniť podnikovú kultúru 
v podnikaní 
 
 
Vysvetliť pojem konflikt a jeho 
dôsledky v podnikaní 

 
Bez problémov vysvetlil pojem  
podnikanie a zamestnanie  
 
 
 
Vedel vysvetliť a objasniť 
vlastnosti podnikavých ľudí 
 
Vedel vysvetliť pojmy 
manažment a marketing  
 
Bez problémov vedel vysvetliť 
a popísať postup pri tvorbe 
podnikateľského plánu 
 
Bez problémov vedel vysvetliť, 
čo je potrebné si pripraviť pred 
rokovaním s bankárom  
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu manažmentu ľudských 
zdrojov 
Správne vysvetlil podstatu etiky 
a korupcie v podnikaní  
 
 
 
Správne objasnil podnikovú 
kultúru v podnikaní 
 
Bez problémov vysvetlil pojem 
konflikt a jeho dôsledky v 
podnikaní 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
Neštandardný 
didaktický test 
 
 
Ústne odpovede 
 
  
Skupinová písomná 
práca 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
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Právne formy 
podnikania 
v Slovenskej republike 

    7  Žiak má:  Žiak:    

 
Podstata a klasifikácia právnych 
foriem podnikania 
 
 
 
Podnik jednotlivca 
 
 
 
 
 
Obchodné spoločnosti – pojem 
a formy 

   
    26. 
 
 
  . 
   
  
    27. 
 
 
 
 
 
28 - 32 
 

 
 
 
 
 
 
Ročník: tretí 
Ekonomika 
 
Právne formy podnikania 
 
 
 
 

 
Vysvetliť podstatu a klasifikáciu 
právnych foriem podnikania 
 
 
Vysvetliť význam podniku 
jednotlivca 
 
 
 
 
 
Vysvetliť pojem - obchodné 
spoločnosti a vymenovať ich 
formy 
 
 

 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu a klasifikáciu právnych 
foriem podnikania 
 
Bez problémov vysvetlil význam 
podniku jednotlivca 
 
 
 
 
Správne vysvetlil pojem - 
obchodné spoločnosti 
a vymenoval ich formy 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
 
 
Písomné skúšanie 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
 
 
 

Podnikové činnosti      15 
 

ENV Žiak má:  Žiak:    

 
Podnik 
 
 
 
Druhy podnikov 
 
 
 
 
Výroba – pojem a ciele  
 
 
 
 
Typy výroby 
 
 
 
 
Zákonitosti organizácie 
výrobného procesu 
 
 
 
Výrobný plán – podstata 
a faktory ovplyvňujúce tvorbu 
výrobný plán 
 

 
   33. 
 
 
 
34 - 36 
 
 
  
 
37 - 39 
 
 
  
   
 40 - 42 
 
 
 
  
 43 - 44 
 
   
  
 
45 - 47 
   
 
 

 
Ročník: tretí 
Ekonomika 
 
Podnikové činnosti 
 
 
 
 
 

 
Objasniť pojem podnik 
 
 
 
Vysvetliť podstatu jednotlivých 
druhov podnikov 
 
 
Objasniť pojem výroba a jej 
ciele 
 
 
 
Vymenovať a popísať typy 
výroby 
 
 
 
Vysvetliť, v čom spočívajú 
zákonitosti výrobného procesu  
 
 
Objasniť podstatu výrobného 
plánu a charakterizovať faktory 
ovplyvňujúce tvorbu výrobného 
plánu 

 
Správne objasnil pojem  podnik 
 
 
Správne vysvetlil význam 
strategických cieľov podniku 
 
 
Objasnil pojem výroba a jej 
ciele 
 
 
 
Správne vymenoval a popísal 
typy výroby 
 
 
 
Bez problémov vysvetlil, v čom 
spočívajú zákonitosti výrobného 
procesu  
 
Bez problémov objasnil 
podstatu výrobného plánu 
a charakterizoval faktory 
ovplyvňujúce tvorbu výrobného 
plánu 
 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
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Daňová sústava  
 

    8  Žiak má:  Žiak:    

Daň – pojem a klasifikácia daní 
 
 
 
Daňová sústava Slovenskej 
republiky 
 
 
 
Daňové zásady 

48 - 50 
 
 
 
 
51 - 54 
 
 
 
 
   55. 

 
 
 
 
 
 

Vysvetliť pojem a význam daní 
a rozdeliť ich podľa kritérií 
 
 
Popísať daňovú sústavu 
Slovenskej republiky 
 
 
 
Vymenovať a charakterizovať 
daňové zásady 

Bez problémov vysvetlil pojem 
a význam daní a rozdelil ich 
podľa kritérií 
 
 
Správne popísal daňovú 
sústavu Slovenskej republiky 
 
 
Bez problémov vymenoval 
a charakterizoval daňové 
zásady 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Didaktický test 

Malé podniky      5 ENV Žiak má:  Žiak:    

Realizácia malého podnikania 
 
 
 
Likvidácia malého podnikania 
 

 56 - 58 
 
 
 
 
59 - 60 
   

 Vysvetliť postup pri realizácii 
malého podnikania  
 
 
Vysvetliť postup pri likvidácii 
malého podnikania 

Správne vysvetlil postup pri 
realizácii malého podnikania  
 
 
Správne vysvetlil postup pri 
likvidácii malého podnikania 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
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Charakteristika predmetu 
 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Pozemné staviteľstvo a Stavebný manažment“ ŠVP 36  
Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z výkonových štandardov študijného 
odboru staviteľstvo.  Jeho výučba je orientovaná do štvrtého ročníka štúdia.  
 
Odborný predmet cvičenia z architektúry v oblasti 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje žiakom  
vedomosti o z oblasti antropológie človeka, plošných a priestorových nárokov človeka, prehĺbenie vedomosti 
a zručnosti v kompozícii plochy a priestoru, ako aj z hľadiska bývania.  
Súčasťou predmetu je aj výkresová časť, na ktorej  žiaci majú možnosť zdokonaliť sa v grafickom  vyjadrení 
v kolmom premietaní, zdokonaliť sa v grafickom vyjadrovaní pri použití priestorových premietaní, rozvíjať 
priestorové cítenie, architektonickú kompozíciu a formovať estetické cítenie. 
 
Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného vertikálneho a horizontálneho rozširovania. 

 Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú 2 hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť 
učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti architektúry.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacím predmetom -  ekológia  a odbornými 
vyučovacími predmetmi – stavebné materiály, pozemné staviteľstvo, konštrukčné cvičenia, architektúra a odborné 
kreslenie .    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých 
žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 
povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 
aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe sa kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov, 
aktívnu spoluprácu žiaka na rozvoji vlastného poznania, ďalšieho sebavzdelávania a rozvoja schopnosti riešenia 
problémov. Praktické cvičenia umožňujú v plnej miera diferencovať individuálne schopnosti žiakov a podľa nich 
stanoviť náročnosť zadanej práce.V predmete používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu 
s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s odbornou tematikou z oblasti architektúry, 
odborné exkurzie, výstavy, účasť žiakov na firemných dňoch spojených s odbornými prednáškami. 

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

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu cvičenia z architektúry patria grafické 
a farebné spracovania návrhu plošných aj priestorových prvkov v interiéri, riešenie typologického návrhu zariadenia 
obytného priestoru v kolmom a priestorovom premietaní, za použitia najmodernejších materiálov a technológií 

Názov predmetu Cvičenia z architektúry 
Časový rozsah výu čby  4.roč.,2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín 
Ročník  štvrtý  
Skupina študijných odborov  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
Kód a  názov zamerania  01 – pozemné staviteľstvo 
Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 
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v stavebníctve. Mnohé stavby sú  zaznamenané na  CD nosičoch alebo na internete, preto využitie počítačov 
a internetu tiež predstavuje možnosti simulácie experimentov.  

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

 

 Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu architektúra v odbore 36  Stavebníctvo, geodézia a kartografia  je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií u oblasti antropológie človeka, plošných a priestorových 
nárokov človeka, rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej 
praxi a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky v oblasti bývania, prehĺbia si vedomosti a zručnosti v kompozícii 
plochy a priestoru.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Vo vyučovacom predmete cvičenia z architektúry využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

4.ročník    
Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Demonštračná 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC 

Človek – plošné a priestorové 
nároky 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
Demonštračná 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC 
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Základné plošné a priestorové 
požiadavky na jednotlivé funkcie 
bývania 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
Demonštračná 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC 

Typologický návrh zariadenia 
obytného priestoru v kolmom 
premietaní 
 
 
 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
Demonštračná 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC 

Priestorové zobrazovacie metódy 
a priestorová predstavivosť 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
Demonštračná 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
 Práca s PC 

Typologický návrh zariadenia 
obytného priestoru v priestorovom 
premietaní 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
Demonštračná 
 

Skupinová práca žiakov 
Individuálna práca žiakov 
Práca s reálnymi prvkami 

Priestorové overenie 
typologického návrhu 

Heuristická – rozhovor , riešenie 
Demonštračná 

Skupinová práca žiakov 
Individuálna práca žiakov 
Práca s reálnymi prvkami 
Práca s PC 

Architektonická kompozícia Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
Demonštračná 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca s PC 

 
Učebné zdroje 
 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdr oje 
(internet, 
knižnica,... 

4.ročník      
Úvod do predmetu Ľ. Mičinská – Architektúra 

V. Cibulka – Odborné 
kreslenie 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 

Učebnica 
Modely 
 

Internet 
CD   
Knižnica 

Človek – plošné 
a priestorové nároky 

Ľ. Mičinská – Architektúra 
V. Cibulka – Odborné 
kreslenie 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Sp. projektor 

Učebnica 
Modely 
Priesvitky 
Katalógy, STN 

Internet 
CD 
 Knižnica 

Základné plošné 
a priestorové 
požiadavky na 
jednotlivé funkcie 
bývania 

Ľ. Mičinská – Architektúra 
V. Cibulka – Odborné 
kreslenie 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Sp. projektor.  

Učebnica 
Modely 
priesvitky 
Katalógy, STN 

Internet 
CD 
 Knižnica 

Typologický návrh 
zariadenia obytného 
priestoru v kolmom 
premietaní 

Ľ. Mičinská – Architektúra 
V. Cibulka – Odborné 
kreslenie 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Sp. projektor 

Učebnica 
Modely 
priesvitky 
Katalógy, STN 

Internet 
CD 
 Knižnica 

Priestorové Ľ. Mičinská – Architektúra Dataprojektor Učebnica Internet 
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zobrazovacie metódy 
a priestorova 
predstavivosť 

V. Cibulka – Odborné 
kreslenie 

PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Sp. projektor 

Modely 
priesvitky 
Katalógy, STN 

CD  
Knižnica 

Typologický návrh 
zariadenia obytného 
priestoru 
v priestorovom 
premietaní 

Ľ. Mičinská – Architektúra 
V. Cibulka – Odborné 
kreslenie 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Sp. projektor 

Učebnica 
Modely 
priesvitky 
Katalógy, STN 

Internet 
CD 
 Knižnica 

Priestorové overenie 
typologického návrhu 

Ľ. Mičinská – Architektúra 
V. Cibulka – Odborné 
kreslenie 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Sp. projektor 

Učebnica 
Modely 
priesvitky 
Katalógy, STN 

Internet 
CD 
 Knižnica 

Architektonická 
kompozícia 

Ľ. Mičinská – Architektúra 
V. Cibulka – Odborné 
kreslenie 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 
Sp. projektor 

Učebnica 
Modely 
priesvitky 
Katalógy, STN 

Internet 
CD 
 Knižnica 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
 

Rozpis učiva predmetu: cvičenia z architektúry 2 hod. týždenne,  spolu 60 vyuč. hodín     
 

Názov tematického celku, 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
Úvod do predmetu  8 ENV     

Charakteristika a zaradenie 
predmetu. Požiadavky a nároky 
na pomôcky. Zopakovanie 
základných kompozičných 
kategórií a zložiek, plošná 
kompozícia, členenie plochy, 
uplatňovanie kompozičných 
prvkov. 

1.-4. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Odborné kreslenie 
Ročník : 1 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
 

Zopakovať základné 
kompozičné kategórie 
a zložky. 

Zopakoval základné 
kompozičné kategórie 
a zložky. 

Individuálne 
ústne 
skúšanie. 

Ustne 
odpovede 

Zadanie č. 1 – Grafické 
a farebné spracovanie návrhu 
v ploche ( dlažba, mozaika, 
koberec ) 

5.-6. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Odborné kreslenie 
Ročník : 1 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
 

Vypracovať výkres - 
návrh v ploche ( 
dlažba, mozaika, 
koberec ) 

Vypracoval výkres - 
návrh v ploche ( 
dlažba, mozaika, 
koberec ) 

Individuálne 
grafické 
skúšanie 

Gragická 
práca 

Zadanieč. 2 – Grafické 
spracovanie zelene, 
dopravných prostriedkov, 
postáv  ( aplikácia na ročníkový 
projekt rodinného domu ) 

7.-8. Odborné kreslenie 
Ročník : 1 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
 

Vypracovať výkres - 
návrh zelene, 
dopravných 
prostriedkov, zelene. 

Vypracoval výkres - 
návrh zelene, 
dopravných 
prostriedkov, zelene. 

Individuálne 
grafické 
skúšanie 

Gragická 
práca 

Človek – plošné 
a priestorové nároky 

4 ENV     

Základné rozmery človeka, Le 
Corbusier „Modulor“ : väzba na 
zlatý rez. Základné požiadavky 
na rozmery zariaďovacích 
predmetov a nábytku. 

9.-12. Odborné kreslenie 
Ročník : 1 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 3 

Poznať základné 
rozmery človeka, 
z ktorých vychádzajú 
základné požiadavky 
na zariaďovacie 
predmety. 

Poznal základné 
rozmery človeka, 
z ktorých vychádzajú 
základné požiadavky 
na zariaďovacie 
predmety.Definoval 
stavby a spôsob života 
v praveku 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ustne 
odpovede 
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Základné plošné a 
priestorové požiadavky 

na jednotlivé funkcie 
bývania 

8 ENV     

Požiadavky na obytné priestory 
( obývacie miestnosti, spálne ). 
 

13.-14. Odborné kreslenie 
Ročník : 1 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4.Pozemné 
staviteľstvo 
Ročník : 3 

Oboznámiť sa 
s požiadavkami na 
obytné miestnosti 

Oboznámil sa 
s požiadavkami na 
obytné miestnosti  

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Požiadavky na kuchynské 
priestory ( pracovná kuchyňa, 
stolovanie, uskladnenie 
potravín) 
 

16.-17. Odborné kreslenie 
Ročník : 1 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4.Pozemné 
staviteľstvo 
Ročník : 3 

Oboznámiť sa 
s požiadavkami na 
kuchynské priestory 

Oboznámil sa 
s požiadavkami na 
kuchynské priestory 

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Požiadavky hygienicko – 
sociálne ( kúpelňa, WC, 
predsieň, šatník ) 

18.-19. Odborné kreslenie 
Ročník : 1 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Pozemné staviteľstvo 
Ročník :3  

Oboznámiť sa 
s požiadavkami na 
hygienické priestory 

Oboznámil sa 
s požiadavkami na 
hygienické priestory 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie – písomná práca 20.-21. Odborné kreslenie 
Ročník : 1 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Pozemné staviteľstvo 
Ročník : 3 

Zopakovať základné 
plošné a priestorové 
požiadavky na obytné, 
kuchynské 
a hygienické priestory 

Zopakoval základné 
plošné a priestorové 
požiadavky na obytné, 
kuchynské 
a hygienické priestory 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný 
didaktický test 

Typologický návr h 
zariadenia obytného 
priestoru v kolmom 

premietaní 

6. ENV     

Zadanie č. 3 – Vyriešenie 
obytných miestností, kuchyne, 
a hygienického zariadenia 
rodinného domu ( aplikácia na 
ročníkový projekt ) 

22.-27. Odborné kreslenie 
Ročník : 1 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Pozemné staviteľstvo 
Ročník :  

Rozvíjať zručnosť 
v grafickom prejave, na 
základe 
nadobudnutých 
vedomostí. 

Rozvíjal zručnosť 
v grafickom prejave, na 
základe 
nadobudnutých 
vedomostí. 

Individuálne 
grafické 
skúšanie 

Gragická 
práca 

Priestorové 
zobrazovacie metódy 

4      
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Spôsoby axonometrického 
a perspektívneho zobrazovania 

28.-31. Odborné kreslenie 
Ročník : 1 
 

Zopakovať spôsoby 
axonometrického 
a perspektívneho 
zobrazovania 

Oboznámil sa 
s históriou 
predrománskej 
architektúry 

Ústne 
frontálne 
skúšanie. 
  

Ústne 
odpovede 
 

Typologický návrh 
zariadenia obytného 

priestoru v priestorovom 
premietaní 

8 ENV     

Zadanie č. 4 –Vyriešenie 
obytných miestností, kuchyne a 
hygienického zariadenia ( 
aplikácia na ročníkový projekt ) 

32.-39. Odborné kreslenie 
Ročník : 1 
Konštrukčné cvičenia 
Ročník : 3.-4. 
Pozemné staviteľstvo 
Ročník :3 

Rozvíjať zručnosť 
v grafickom prejave, na 
základe 
nadobudnutých 
vedomostí. 

Rozvíjal zručnosť 
v grafickom prejave, na 
základe 
nadobudnutých 
vedomostí. 

Individuálne 
grafické 
skúšanie 

Gragická 
práca 

Priestorové overenie 
typologického návrhu 

4 ENV     

Spracovanie modelu určenej 
časti interiéru 

40.-43. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Odborné kreslenie 
Ročník : 1 
 
 

Rozvíjať zručnosť 
a predstavivosť 
v priestorovom videní 

Rozvíjal zručnosť 
a predstavivosť 
v priestorovom videní 

Individuálne 
skúšanie 
zručnosti 

Model 

Architektonická 
kompozícia 

18 ENV     

Osobitosti kompozície 
v architektúre - činitele 

44.-45. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Odborné kreslenie 
Ročník : 1 

Definovať základné 
činitele architektonickej 
kompozície 

Definoval základné 
činitele architektonickej 
kompozície  

Ústne 
skúšanie 
individuálne 
 
 

Ústne 
odpovede 

Základné kategórie arch. 
kompozície – symetria, 
asymetria, rytmus, gradácia, 
mierka, proporcia, kontrast, 
zhoda, farba, štruktúra 
povrchov, tektonika 

46.-53. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Odborné kreslenie 
Ročník : 1 

Oboznámiť sa so 
základnými kategóriami 
architektonickej 
kompozície  

Oboznámiť sa so 
základnými kategóriami 
architektonickej 
kompozície   

Individuálne 
ústne 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Opakovanie učiva 54.-55. Stavebné materiály 
Ročník : 1. 
Odborné kreslenie 
Ročník : 1 

Zopakovať základné 
kategórie 
architektonickej 
kompozície 

Zopakoval základné 
kategórie 
architektonickej 
kompozície 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizo
vaný 
didaktický test 

Cvičenie z arch . kompozície - 56.- 60. Stavebné materiály Rozvíjať zručnosť Rozvíjal zručnosť Individuálne Model 
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spracovanie modelu Ročník : 1. 
 Odborné kreslenie 
Ročník : 1 
 

a predstavivosť 
v priestorovom videní 
pri uplatňovaní 
nadobudnutých 
vedomostí. 

a predstavivosť 
v priestorovom videní 
pri uplatňovaní 
nadobudnutých 
vedomostí. 

skúšanie 
zručnosti 

 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov.Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí 
vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Názov predmetu Právna náuka 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne – štvrtý ročník, spolu 30 

vyučovacích hodín 
 

Ročník štvrtý 
Kód a názov študijného odboru 3650 6  staviteľstvo 

               
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie 
predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „Právna náuka“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil jednu 
hodinu týždenne vo štvrtom ročníku. 
 
Odborný voliteľný predmet právna náuka rozširuje a prehlbuje učivo z ekonomiky. Jeho obsah je štruktúrovaný do 
tematických celkov  (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete, sú 
v súčasnej dobe pre absolventov stredných odborných škôl nevyhnutné. Právna náuka poskytuje žiakom 
vedomosti o právnom systéme a o jednotlivých právnych odvetviach.  
 

Vzdelávací okruh právo je zameraný na budovanie právneho vedomia žiakov súvisiaceho s výkonom 
ekonomických a obchodných činností. Žiaci získavajú prehľad o právnom systéme Slovenskej republiky, učia sa 
orientovať v platnom právnom poriadku a ustanoveniach obchodného, občianskeho, rodinného, trestného práva. 

Predmet právna náuka buduje právne vedomie žiakov súvisiace s výkonom ekonomických a obchodných činností. 
Žiaci sa učia sledovať a využívať dostupné informačné prostriedky na rozšírenie vlastných poznatkov Učivo sa 
ďalej zameriava na obchodné záväzkové vzťahy, základy záväzkového práva. Žiaci získajú vedomosti o význame 
zákona o ochrane spotrebiteľa a jeho spôsoboch uplatňovania v praxi. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti v uvedených oblastiach. Právna náuka je 
medzipredmetovo naviazaná na odborné vyučovacie predmety ekonomika.          

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich 
cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny 
subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 
povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity. Pri výučbe používame formu 
výkladu, riadeného rozhovoru, prácu s učebnicou,  aktuálnymi právnymi normami, internetom. 

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

  
Ciele vyu čovacieho predmetu  
 

Cieľom vyučovacieho predmetu právna náuka v študijnom odbore 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia je 
poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o právnom systéme a o jednotlivých právnych 
odvetviach. Formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj 
v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch. Žiaci nadobudnú 
presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a ich význame aj pre osobnostný rast.  

  
Prehľad výchovných a  vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete právna náuka využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
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Schopnosti riešiť problémy 
 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód           a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, grafické prostriedky a pod.),  

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

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

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

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 
-  získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
 
 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

      
-   preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie    
        a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku. 
-       používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žia- 
        kov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.       

 
 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

  
  
Stratégia vyu čovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy  
Základné pojmy teórie práva Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Ústavné právo Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Obchodné právo Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Občianske právo Informačnoreceptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Rodinné právo 
 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Trestné právo 
 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

  
  
Učebné zdroje  
 
Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Základné pojmy 
teórie práva 

I. Schultz, A. Schultzová: 
Právna náuka pre obchodné 
a hotelové akadémie 
SPN – Mladé letá 2008 
Mikuláš Sabo a kolektív: 
Základy práva pre 
ekonómov 
IURA EDITION 1997 

 
PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
Knižnica 
Právne 
normy 
 

Ústavné právo I. Schultz, A. Schultzová: 
Právna náuka pre obchodné 
a hotelové akadémie 
SPN – Mladé letá 2008 
Mikuláš Sabo a kolektív: 
Základy práva pre 
ekonómov 
IURA EDITION 1997 
Ústava SR  

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
Knižnica 
Právne 
normy 
 

Obchodné právo I. Schultz, A. Schultzová: 
Právna náuka pre obchodné 
a hotelové akadémie 
SPN – Mladé letá 2008 
Mikuláš Sabo a kolektív: 
Základy práva pre 
ekonómov 
IURA EDITION 1997 
Obchodný zákonník 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
Knižnica 
Právne 
normy 
 

Občianske právo I. Schultz, A. Schultzová: 
Právna náuka pre obchodné 
a hotelové akadémie 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
Knižnica 
Právne 
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SPN – Mladé letá 2008 
Mikuláš Sabo a kolektív: 
Základy práva pre 
ekonómov 
IURA EDITION 1997 
Občiansky zákonník 

normy 
 

Rodinné právo 
 
 
 
 
 
 

I. Schultz, A. Schultzová: 
Právna náuka pre obchodné 
a hotelové akadémie 
SPN – Mladé letá 2008 
Mikuláš Sabo a kolektív: 
Základy práva pre 
ekonómov 
IURA EDITION 1997 
Zákon o rodine 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
Knižnica 
Právne 
normy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trestné právo I. Schultz, A. Schultzová: 
Právna náuka pre obchodné 
a hotelové akadémie 
SPN – Mladé letá 2008 
Mikuláš Sabo a kolektív: 
Základy práva pre 
ekonómov 
IURA EDITION 1997 
Trestný zákon 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Pedagogické  
kresby 

Internet 
Knižnica 
Právne 
normy 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Rozpis učiva predmetu:  PRÁVNA NÁUKA  1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích 

hodín 
Názov tematického 
celku   
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané vzdelávacie 
výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné pojmy teórie 
práva 

   3  Žiak má: Žiak:   

 
Právo – pojem a funkcie práva 
 
 
 
Pramene práva 
 
 
 
 
Právne normy – štruktúra a 
druhy 
 
 

   
   1. 
 
 
 
 
   2. 
 
 
 
   
   3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vysvetliť  pojem právo 
a funkcie práva 
 
 
 
Vysvetliť a objasniť materiálne 
a formálne pramene 
 
 
Vysvetliť štruktúru a druhy 
právnych noriem 

 
Bez problémov vysvetlil pojem 
právo a funkcie práva 
 
 
Správne vysvetlil a objasnil 
materiálne a formálne pramene 
 
 
Správne vysvetlil štruktúru 
a druhy právnych noriem 
 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
Neštandardný 
didaktický test 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
 

Ústavné právo     4  Žiak má: Žiak:   

 
Ústava Slovenskej republiky – 
história a štruktúra 
 
Štátna moc 
 
 
 
 
Štátna a verejná správa 
 
 
 

  
   4.    
 
 
 
  5. 
 
 
 
 
 6 - 7   

  
Vysvetliť históriu a štruktúru 
Ústavy SR 
 
 
Vysvetliť podstatu 
zákonodarnej, výkonnej 
a súdnej štátnej moci  
 
 
Objasniť podstatu štátnej 
a verejnej správy  
 

 
Správne vysvetlil históriu a 
štruktúru Ústavy SR 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu zákonodarnej, 
výkonnej a súdnej štátnej moci  
 
Bez problémov objasnil 
podstatu štátnej a verejnej 
správy  
  

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
  
Písomné skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 

 
Ústne odpovede 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 

Obchodné právo     7 
 

 Žiak má: Žiak:   

 
Obchodné právo – pojem a 
pramene 
 
 
 
Obchodné meno 
 
 
 

 
  8. 
 
 
 
 
  9. 
 
   
 

 
Ročník: prvý, tretí  
Ekonomika 
 
 
 
Právne formy podnikania 
 
 
 

 
Vysvetliť pojem a pramene 
obchodného práva 
 
 
Vysvetliť pojem a význam 
obchodného mena 
 
Vysvetliť a objasniť podstatu 
obchodného registra 

 
Správne vysvetlil 
 pojem a pramene obchodného 
práva 
 
 
Správne vysvetlil pojem 
a význam obchodného mena 
 
Správne vysvetlil 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 

 
Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
Ústne odpovede 
 



   

 968

Obchodný register 
 
 
 
Podnikanie – pojem, právne 
formy podnikania 
 
 
 
 
Obchodné spoločnosti – 
podstata, založenie, vznik, 
zrušenie a zánik 

10. 
 
 
   
11. 
 
 
 
 
 
12 - 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vysvetliť pojem podnikanie 
a jeho cieľ a vymenovať právne 
formy podnikania 
 
 
Vysvetliť podstatu obchodných 
spoločností  a popísať ich 
založenie, vznik, zrušenie a 
zánik  

a objasnil podstatu 
obchodného registra 
 
Bez problémov vysvetlil pojem 
podnikanie a jeho cieľ a 
vymenoval právne formy 
podnikania 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu obchodných 
spoločností  a popísal ich 
založenie, vznik, zrušenie a 
zánik 

 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 

 
Skupinová písomná 
práca 
 
 
 
 
Ústne  
odpovede 
 
 
 

Občianske právo     5 
 

ENV Žiak má: Žiak:   

Občianske právo – pojem a 
pramene 
 
 
 
Vlastnícke právo a jeho 
ochrana 
 
 
 
 
Nadobúdanie vlastníctva 
 
 
 
 
Spoluvlastníctvo – podstata a 
druhy 
 
 

15. 
 
 
 
 
16. 
 
 
 
 
 
17. 
 
 
 
 
18 - 19 

 Vysvetliť pojem a pramene 
občianskeho práva 
 
 
Popísať podstatu a význam 
vlastníckeho práva a jeho 
ochranu 
 
 
 
Popísať spôsoby nadobúdania 
vlastníctva 
 
 
 
Popísať podstatu a druhy 
spoluvlastníctva 
 
 

Bez problémov vysvetlil pojem 
a pramene občianskeho práva 
 
  
Správne popísal podstatu 
a význam vlastníckeho práva 
a jeho ochranu 
 
 
Bez problémov popísal 
spôsoby nadobúdania 
vlastníctva 
 
 
Bez problémov popísal 
podstatu a druhy 
spoluvlastníctva 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne  
odpovede 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
 

Rodinné právo    6 
 

 Žiak má: Žiak:   

Podstata a funkcia rodinného 
práva 
 
 
 
Zákon o rodine 
 
 
 
Manželstvo a rodičovstvo 
 
 
 
 
 

20. 
 
 
 
 
21. 
 
 
 
22 – 23 
 
 
 
 
 

 Vysvetliť podstatu a funkciu 
rodinného práva 
 
 
Vysvetliť význam zákona 
o rodine 
 
 
Vysvetliť a objasniť podstatu 
a význam manželstva 
a rodičovstva 
 
 
Vysvetliť jednotlivé náhradné 
rodinné vzťahy 

Bez problémov vysvetlil 
podstatu a funkciu rodinného 
práva 
 
 
Správne vysvetlil význam 
zákona o rodine  
 
 
Bez problémov vedel vysvetliť 
a objasniť podstatu a význam 
manželstva a rodičovstva 
 
Správne vysvetlil jednotlivé 
náhradné rodinné vzťahy 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 

Ústne  
odpovede 
 
 
 
Skupinová písomná 
práca 
 
 
Ústne  
odpovede 
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Náhradné rodinné vzťahy 24 - 25   Skupinová písomná 
práca 
 

Trestné právo    5 
 

 Žiak má: Žiak:   

Trestné právo – pojem 
a pramene 
 
 
 
 
Trestné právo hmotné 
 
 
 
 
Trestné právo procesné 
 
 
 

26. 
 
 
 
 
 
27 – 28 
 
 
 
 
29 - 30 

 Objasniť pojem a pramene 
trestného práva 
 
 
 
Vysvetliť podstatu trestného 
práva hmotného 
 
 
Vysvetliť podstatu trestného 
práva procesného 

Bez problémov objasnil pojem 
a pramene trestného práva 
 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu trestného práva 
hmotného 
 
 
Bez problémov vysvetlil 
podstatu trestného práva 
procesného   
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 

Ústne odpovede 
 
 
 
 
Ústne  
odpovede 
 
 
 
Neštandardný 
didaktický test 
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Názov predmetu Kresby a maľby 
Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu  33 vyučovacích 

hodín,  
Ročník prvý 
Kód a názov študijného odboru 3650 M staviteľstvo 
Kód a názov zamerania architektúra a interiérový dizajn 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
Charakteristika predmetu 
 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Pozemné staviteľstvo a stavebný manažment“ ŠVP 36  
Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z výkonových štandardov 
študijného odboru staviteľstvo. Na túto vzdelávaciu oblasť  ŠVP vyčlenil 1 hodinu, týždenne. Jeho výučba je 
orientovaná do prvého a druhého ročníka štúdia. 

 

Odborný predmet Kresba a maľba v oblasti 36  stavebníctvo, geodézia a kartografia poskytuje žiakom odborné 
vedomosti a zručnosti. Pre stavebníka je výkres, kresba, náčrt vyjadrovacím a dorozumievacím prostriedkom. 
Stavebný technik potrebuje preto kresliarsku prípravu, aby získal potrebnú priestorovú predstavivosť, zmysel pre 
proporcie, zručnosť v grafickom a farebnom vyjadrení plošných, hmotových a priestorových útvarov, aby vedel 
názorne vyjadriť a odovzdať myšlienku alebo zámer ďalším spolupracovníkom, kolektívu. 

Poznatky žiaka majú tvoriť otvorený systém s možnosťou pružného vertikálneho a horizontálneho rozširovania. 
Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú súčasťou vyučovania, 
a preto sa s nimi vyučujúci zaoberať v príslušných súvislostiach. 

Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť 
učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti staviteľstva.  

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetom ekológia  a odbornými 
vyučovacími predmetmi – odborné kreslenie, deskriptívna geometria a architektúra.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri 
ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 
povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, 
ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci učebného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu preferujeme 
prácu podľa modelu a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s odbornou tematikou z oblasti 
stavebníctva, odborné exkurzie, výstavy, účasť žiakov na firemných dňoch spojených s odbornými prednáškami. 

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

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

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu Kresba a maľba v odbore 36  stavebníctvo, geodézia a kartografia  je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií, oboznámiť sa s kresliacimi technikami, formovať logické 
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myslenie, predstavivosť, kreativitu a zmysel pre proporcie. Zručnosti v grafickom a farebnom vyjadrení, 
plošných, hmotových a priestorových útvarov využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom 
živote. Žiaci získajú poznatky o rôznych kresliarskych technikach, pojmoch a ich využití  v stavebnej praxi.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

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

Schopnosti riešiť problémy 

� rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

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

� hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť 
k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

� posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 
základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

� korigovať nesprávne riešenia problému, 

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

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

� získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

� zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do predmetu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s materiálom 

Linia a kontúra Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s materiálom 

Priestor a tvar Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s materiálom 

Proporcie a vzťahy 
 

 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s materiálom 

Svetelné hodnoty 
 
 
 
 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s materiálom 
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Učebné zdroje 
Na podporu s aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovne zdroje: 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod do 
predmetu 

Ondrej Bartko, Rudolf Fila, 
Zlatica Reištetterová: 
Výtvarná príprava pre 1 
a 2 ročník SUPŠ, SPN 1986 
 
Betty Edwards: Naučte se 
kresliť pravou mozgovou 
hemisferou, Zoner Press 
2011 
 
Martin Kosek: Kresba jako 
nástroj poznání dítete, 
Portál 2008 
 
Kurz kreslenia pre 
každého, Svojtka CO, 2005 
 
Diana a Nick Meglin: 
Kreslení jako cesta 
k sebevyjadrení , Portál 
2001 

D ataprojektor 
PC 
 

Kresliace pomôcky 
(papiere, 
ceruzky,perá) 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy 
 

Linia a kontúra Ondrej Bartko, Rudolf Fila, 
Zlatica Reištetterová: 
Výtvarná príprava pre 1 
a 2 ročník SUPŠ, SPN 1986 
 
Betty Edwards: Naučte se 
kresliť pravou mozgovou 
hemisferou, Zoner Press 
2011 
 
Martin Kosek: Kresba jako 
nástroj poznání dítete, 
Portál 2008 
 
Kurz kreslenia pre 
každého, Svojtka CO, 2005 
 
Diana a Nick Meglin: 
Kreslení jako cesta 
k sebevyjadrení , Portál 
2001 

D ataprojektor 
PC 
 

Kresliace pomôcky 
(papiere, skicák, 
ceruzky, pero, 
fixk,a model) 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy,  
 

Priestor a tvar Ondrej Bartko, Rudolf Fila, D ataprojektor Kresliace pomôcky Internet , 

Povrch a textúra Informačnoreceptívna-  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s materiálom 

 
Teória farieb 
 
 

Informačnoreceptívna-  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 
Farebná kompozícia 
 

Informačnoreceptívna-  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Zlatica Reištetterová: 
Výtvarná príprava pre 1 
a 2 ročník SUPŠ, SPN 1986 
 
Betty Edwards: Naučte se 
kresliť pravou mozgovou 
hemisferou, Zoner Press 
2011 
 
Martin Kosek: Kresba jako 
nástroj poznání dítete, 
Portál 2008 
 
Kurz kreslenia pre 
každého, Svojtka CO, 2005 
 
Diana a Nick Meglin: 
Kreslení jako cesta 
k sebevyjadrení , Portál 
2001 

PC 
 

(papiere, skicák, 
ceruzky, pero, 
fixka, hladáčik, 
model) 

Odborná 
literatúra, 
časopisy 
 
 

Proporcie a 
vzťahy 
 

Ondrej Bartko, Rudolf Fila, 
Zlatica Reištetterová: 
Výtvarná príprava pre 1 
a 2 ročník SUPŠ, SPN 1986 
 
Betty Edwards: Naučte se 
kresliť pravou mozgovou 
hemisferou, Zoner Press 
2011 
 
Martin Kosek: Kresba jako 
nástroj poznání dítete, 
Portál 2008 
 
Kurz kreslenia pre 
každého, Svojtka CO, 2005 
 
Diana a Nick Meglin: 
Kreslení jako cesta 
k sebevyjadrení , Portál 
2001 

D ataprojektor 
PC 
 

Kresliace pomôcky 
(papiere, skicák, 
ceruzky, pero, 
fixka, hladáčik, 
model) 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy,  
 
 

Svetelné 
hodnoty 
 

Ondrej Bartko, Rudolf Fila, 
Zlatica Reištetterová: 
Výtvarná príprava pre 1 
a 2 ročník SUPŠ, SPN 1986 
 
Betty Edwards: Naučte se 
kresliť pravou mozgovou 
hemisferou, Zoner Press 
2011 
 
Martin Kosek: Kresba jako 
nástroj poznání dítete, 
Portál 2008 
 
Kurz kreslenia pre 
každého, Svojtka CO, 2005 
 
Diana a Nick Meglin: 
Kreslení jako cesta 
k sebevyjadrení , Portál 
2001 

D ataprojektor 
PC 
 

Kresliace pomôcky 
(papiere, skicák, 
ceruzky, pero, 
fixka, hladáčik, 
plastická guma, 
fixatív, model) 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy 
 

Povrch 
a textúra 

Ondrej Bartko, Rudolf Fila, 
Zlatica Reištetterová: 
Výtvarná príprava pre 1 

Dataprojektor 
PC 
 

Kresliace pomôcky 
(papiere, skicák, 
ceruzky, pero, 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 



   

 974 

a 2 ročník SUPŠ, SPN 1986 
 
Betty Edwards: Naučte se 
kresliť pravou mozgovou 
hemisferou, Zoner Press 
2011 
 
Martin Kosek: Kresba jako 
nástroj poznání dítete, 
Portál 2008 
 
Kurz kreslenia pre 
každého, Svojtka CO, 2005 
 
Diana a Nick Meglin: 
Kreslení jako cesta 
k sebevyjadrení , Portál 
2001 

 fixka, hladáčik, 
model)) 
 
 

časopisy,  
 

Teória farieb 
 

Ondrej Bartko, Rudolf Fila, 
Zlatica Reištetterová: 
Výtvarná príprava pre 1 
a 2 ročník SUPŠ, SPN 1986 
 
Betty Edwards: Naučte se 
kresliť pravou mozgovou 
hemisferou, Zoner Press 
2011 
 
Martin Kosek: Kresba jako 
nástroj poznání dítete, 
Portál 2008 
 
Kurz kreslenia pre 
každého, Svojtka CO, 2005 
 
Diana a Nick Meglin: 
Kreslení jako cesta 
k sebevyjadrení , Portál 
2001 

D ataprojektor 
PC 
 

Kresliace pomôcky 
(papiere, skicák, 
ceruzky, 
progresso, 
tempera, akvarel, 
štetce, paleta, 
model) 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy  
 

Farebná 
kompozícia 
 

Ondrej Bartko, Rudolf Fila, 
Zlatica Reištetterová: 
Výtvarná príprava pre 1 
a 2 ročník SUPŠ, SPN 1986 
 
Betty Edwards: Naučte se 
kresliť pravou mozgovou 
hemisferou, Zoner Press 
2011 
 
Martin Kosek: Kresba jako 
nástroj poznání dítete, 
Portál 2008 
 
Kurz kreslenia pre 
každého, Svojtka CO, 2005 
 
Diana a Nick Meglin: 
Kreslení jako cesta 
k sebevyjadrení , Portál 
2001 

D ataprojektor 
PC 
 

Kresliace pomôcky 
(papiere, skicák, 
ceruzky, 
progresso, 
tempera, akvarel, 
štetce, paleta, 
model) 

Internet , 
Odborná 
literatúra, 
časopisy 
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ROČNÍK: PRVÝ 
Rozpis učiva predmetu: Kresby a maľby 
 

1 hodiny týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   
1.Úvod do predmetu  
 
 

   1      

 
Účel a obsah predmetu, 
materiál 
 
 

 
 1. 
 
 

 
Odborné kreslenie 
Ročník : prvý, druhý  

 
Poznať zásady 
kresliacich techník, 
základné kresebné 
zručnosti a základy práce 
s farbou a kresliacich 
pomôcok  

 
Ovláda zásady 
kresliacich techník, 
základné kresebné 
zručnosti a základy práce 
s farbou a kresliacich 
pomôcok 

 
 

 
Grafické 
zadanie 
 

2. Linia a kontúra 
 

   4      

 
Slepá kontúra 
Modifikovaná kontúra 

 
 2.-3. 
4.-5. 
 

 
Odborné kreslenie 
Ročník : prvý, druhý 

 
Získať základnú kresebnú 
zručnosť práce s líniou 
a kontúrou ( slepá 
a modifikovaná línia) 

 
Ovláda základnú 
kresebnú zručnosť práce 
s líniou a kontúrou ( 
slepá a modifikovaná 
línia) 

 
Praktické 
hodnotenie 
individuálneho 
zadania 

 
Individuálna 
práca  
Grafické 
zadanie 
 

3. Priestor a tvar 
 

   4 ENV     

 
Vonkajší negatívny 
priestor 
Vnútorný priestor 

 
6.-7. 
8.-9. 

 
Odborné kreslenie 
Ročník : prvý, druhý 

Získať základnú kresebnú 
zručnosť vnímania 
a znázornenia priestoru 
ako tvaru  a možnosť 
práce s ním ( pozitívny 
a negatívny priestor) 

Ovláda základnú 
kresebnú zručnosť 
vnímania a znázornenia 
priestoru ako tvaru  
a možnosť práce s ním ( 
pozitívny a negatívny 
priestor) 

 
Praktické 
hodnotenie 
individuálneho 
zadania 

 
Individuálna 
práca  
Grafické 
zadanie 
 

5. Proporcie a vzťahy    5 ENV     
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Pomery a vzťahy 
Hrany a vzťahy 
Smery a vzťahy 

10. 
11.-12. 
13.-14. 

 
Odborné kreslenie 
Ročník : prvý, druhý  
 

Získať základnú kresebnú 
zručnosť vnímania  
a znázornenia proporcií a 
vzťahov  a možnosť 
práce s nimi  
(pomery, hrany a smery) 

Ovláda základnú 
kresebnú zručnosť 
vnímania  a znázornenia 
proporcií a vzťahov  
a možnosť práce s nimi  
 

Praktické 
hodnotenie 
individuálneho 
zadania 

 
Individuálna 
práca  
Grafické 
zadanie 
 
 
 

6. Svetelné hodnoty 
 
 

   5 
 

     

Svetlo a tieň 
Vlastný tieň a vrhaný 
tieň 
 

 
15.-19. 

 
Odborné kreslenie 
Ročník : prvý, druhý 

Získať základnú kresebnú 
zručnosť vnímania 
a znázornenia  
svetelných hodnôt. 

Ovláda základnú 
kresebnú zručnosť 
vnímania a znázornenia  
svetelných hodnôt. 

 
Praktické 
hodnotenie 
individuálneho 
zadania 

Individuálna 
práca  
Grafické 
zadanie 
 

7. Povrch a textúra    4 ENV     

Hladanie a vyjadrovanie 
rôznych druhov textúr 
a povrchov od hladkých 
po drsné 

20.-23. Odborné kreslenie 
Ročník : prvý, druhý 
 

Získať základnú kresebnú 
zručnosť vnímania 
a znázornenia  rôznych 
povrchov a textúr. 
Oboznámiť sa 
s možnosťou použitia 
šrafúry.  

Ovláda základnú 
kresebnú zručnosť 
vnímania a znázornenia  
rôznych povrchov 
a textúr. Oboznámiť sa 
s možnosťou použitia 
šrafúry. 

Praktické 
hodnotenie 
individuálneho 
zadania 

Individuálna 
práca  
Grafické 
zadanie 
 

8. Teória farieb 
 

5 ENV     

Primárne farby, 
sekundárne farby a  
komplementárne farebné 
páry 
7 farebných kontrastov 
Farba tieňa , svetla a 
predmetu 
 

24. 
25.-26. 
27.-28. 

Odborné kreslenie 
Ročník : prvý, druhý 
 

Získať základné 
vedomosti teórie 
miešania farieb 
Oboznámiť sa 
s možnosťou využitia 
farebných kontrastov.  

Ovláda základné 
vedomosti teórie 
miešania farieb 
Oboznámiť sa 
s možnosťou využitia 
farebných kontrastov. 

Praktické 
hodnotenie 
individuálneho 
zadania 

Individuálna 
práca  
Grafické 
zadanie 
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9. Farebná kompozícia 
 

 5 ENV     

Vytváranie harmonických 
farebných kompozícií 
podľa individuálneho 
zadania 
 

29.-33. Odborné kreslenie 
Ročník : prvý, druhý 
 

Oboznámiť sa 
s možnosťami  farebnej 
kompozície.  

Oboznámil sa 
s možnosťami farebnej 
kompozície. 

Praktické 
hodnotenie 
individuálneho 
zadania 

Individuálna 
práca  
Grafické 
zadanie 
 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov a pre praktické práce). 
Didaktické testy pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. Praktické zadania sa hodnotia priebežne. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci.  
 
Odporúčaná literatúra:  
1. Ondrej Bartko, Rudolf Fila, Zlatica Reištetterová: Výtvarná príprava pre 1 a 2 ročník SUPŠ, SPN 1986 
2. Betty Edwards: Naučte se kresliť pravou mozgovou hemisferou, Zoner Press 2011 
3. Martin Kosek: Kresba jako nástroj poznání dítete, Portál 2008 
4. Kurz kreslenia pre každého, Svojtka CO, 2005 
5. Diana a Nick Meglin: Kreslení jako cesta k sebevyjadrení , Portál 2001 
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                                          UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy  

odborných predmetov pre odbor 

3692 6 geodézia, kartografia a   
kataster 

 

 
Názov a adresa školy  Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, 

Lermontovova 1,  041 72 Košice 
Názov školského vzdelávacieho programu  Stavby, pozemky a ich manažment 
Kód a názov ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3692 6  geodézia, kartografia a kataster 
Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia  4 roky 
Forma štúdia  denná 
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Názov predmetu Geografia 
Časový rozsah výu čby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a  názov študijného odboru  3692 M    geodézia, kartografia a kataster    

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu  

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ ŠVP 63. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP 
vyčlenil 1 hodinu týždenne v prvom ročníku štúdia. 

Náplňou vyučovacieho predmetu je poznávanie prírodného prostredia, v ktorom človek žije a tvorí. Ďalej sa 
venuje poznávaniu obyvateľstva a jeho aktivít z priestorového, časového a ekologického hľadiska. 

Predmet geografia umožňuje žiakom získať poznatky o základných zákonitostiach stavu a vývoja krajinnej 
sféry a jej diferenciácie v priestore. Dôležité je chápať problematiku krajinnej sféry, ktorá je výsledkom vývoja fyzicko 
– geografickej a socio – ekonomickej sféry, spolu s uvedomovaním si problémov zásahov človeka a jeho aktivít do 
krajinnej sféry Zeme. K tomu je potrebné, aby si žiaci osvojili vybrané fakty, pojmy o stave a procesoch v krajinnej 
sfére Zeme, o rozmiestnení a základných charakteristikách obyvateľstva a učili sa žiť v priestore. 

Spôsob výučby  predmetu, v nadväznosti  na príbuzné  odborné aj všeobecno-vzdelávacie  predmety dáva 
žiakovi  možnosť pochopiť dôležité vzťahy, súvislosti  a nadväznosti jednotlivých poznatkov ako celku. Predmet tvorí 
základnú osnovu vedomostí, ktoré sa rozširujú ďalšími  odbornými predmetmi. / kartografia, geodézia, mapovanie / 

Vo výučbe  predmetu je potrebné  trvale uplatňovať najnovšie vedeckotechnické poznatky  z odboru a podľa 
možností ho  dopĺňať organizovaním odborných exkurzií / planetárium, technické múzeum, hydrometrologický ústav /.  
Učivo  je potrebné žiakom predkladať v názornej forme, vždy zásadne v prepojení na praktické využitie. 

Predmet geografia v študijnom odbore 3692 M  svojím obsahom nepriamo nadväzuje na učivo základnej školy 
( fyzika a zemepis, prírodopis), rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov 
(téma a pod témy).   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania geografie 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. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu geografia 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať 
kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálne interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo 
riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je 
dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých 
tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí 
učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet geografia je veľmi úzko previazaný s predmetmi geodézia, 
kartografia, mapovanie takmer vo všetkých tematických celkoch, ale aj s  ďalšími prírodovednými („geovednými“) 
predmetmi je možné nájsť vzájomnú súvislosť.  

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

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede. 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu geografia v študijnom odbore 369 2 600 je umožniť žiakom získať vedomosti 
o postavení geografie v systéme vied a jej význame, naučiť sa vnímať Zem ako vesmírne teleso v Slnečnej sústave 
a osvojiť si dôsledky pohybov Zeme na diferenciáciu krajinnej sféry. V rámci fyzickej geografie vedieť vyvodiť vzťahy 
medzi čiastkovými sférami krajiny na Zemi a ich vzájomné ovplyvňovanie. Na ich základe vedieť sledovať javy 
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a procesy prebiehajúce v prírode, zhodnotiť príčiny a následky poškodenia prírodnej časti Zeme. V rámci humánnej 
geografie sa oboznámiť so základnými zložkami humánnogeografického systému. Vedieť vzájomné súvislosti pri 
osídľovaní územia, pri rozmiestnení obyvateľstva a jeho pohybe, poznať súčasné tendencie urbanizácie sveta. Mať 
základný prehľad o stave a vývoji odvetví , hospodárstva v jednotlivých regiónoch sveta. 

 Predmet umožňuje žiakom získať vedomosti, ktoré sú všeobecným východiskom pri vyučovaní niektorých 
tematických celkov, odborných predmetov, geodézia a mapovanie a všeobecnovzdelávacích predmetov, ekológia 
a občianska náuka. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom DVD, text, hovorené slovo, diagram) tak, aby každý každému 
porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich geografického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, fyzikálne prostriedky, grafické prostriedky 
a pod.), 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 

a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia geografických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú 

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom 
okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

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

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov t ematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Úvod do geografie Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Vypracovanie projektov 

Zem ako vesmírne teleso 
Fyzická geografia 
Humánna geografia 

 

 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná liter atúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, 
... 

Všetky 1. MIČIAN A  KOL..: GEOGRAFIA PRE 
1.ROČNÍK GYMNÁZIÍ I,II. . SPN 
Bratislava 1993 6208/1993-30    

                                1994 547/1994 - 213 
2. GAJDOŠ A KOL.: HOSPODÁRSKA 

GEOGRAFIA I . SPN  
Bratislava1991, 80-08-01705-8 

3. MAZÚREK., .: HOSPODÁRSKA 
GEOGRAFIA 2.DIEL . SPN 
Bratislava 1994, 80-08-02169-1 

 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Whiteboard 
Meotar 
(PC) Dataprojektor   
Spätný projektor 

Tematické mapy 
glóbus 

Internet  
Knižnica 
Prírodopisné filmy 
 
 

     

 

 
Referáty: 
 

1. Fyzická geografia – vybraná téma 
2. Humánna geografia 
3. Moje sídlo / rodisko, miesto bývania / 
4. Životné prostredie – vybraná téma 
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ROČNÍK: PRVÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   GEOGRAFIA 1 hodina týždenne,  

spolu 33 vyu čovacích hodín 
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do geografie  1   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Geografia ako veda, predmet geografie 
1 GEOÉZIA – 

poznať základné 
pojmy 

 

 Definovať predmet 
geografia 

 Vysvetliť praktické úlohy, 
ktoré rieši geografia 

 Vysvetlil význam 
a praktické úlohy 
geografie 

 

Ústne, frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Zem ako vesmírne teleso  
3  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Tvar a veľkosť Zeme 
1 FYZIKA – poznať 

Keplerove 
zákony 

 Ovládať základné pojmy: 
geoid, rotačný elipsoid, 
Gausova guľa, 

 Dokáže vysvetliť 
základné pojmy 
a vzťahy medzi nimi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 Pohyby Zeme okolo Slnka 
  

1 
 Pochopiť základné pohyby 

Zeme a ich geografické 
dôsledky 

 

 Dokáže vysvetliť pohyby 
Zeme a na príkladoch 
vysvetlí ich dôsledky 

 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová práca 

 Pohyby Zeme okolo osi 
 

1 
 Pochopiť základné pohyby 

Zeme a ich geografické 
dôsledky 

 

 Dokáže vysvetliť pohyby 
Zeme a na príkladoch 
vysvetlí ich dôsledky 

 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Fyzická geografia  
15 ENV  

Žiak má:  Žiak:  
  

 Úvod, geosféry 
 

2 Fyzika, 
meteorologické 
prvky 

 Definovať a opísať 
geosféry a zloženie 
krajinnej sféry 

 Nakresliť geosféry 
a zloženie krajinnej sféry 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Atmosféra 2 
 Poznať vertikálne členenie 

atmosféry, vysvetliť 
základy meteorológie a 
klomatografie 

 Dokáže nakresliť 
vertikálne členenie 
atmosféry, pozná 
meterologiské procesy 
a klimatvorné činitele 

Ústne skúšanie Referát 

 

 

 

 

 

 

 

 Hydrosféra 2  
 Charakterizovať 

hydrosféru, oceány  Dokáže opísať význam Ústne, frontálne Ústne odpovede 
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a vodstvo súše 
 Zdôrazniť význam vodných 

zdrojov v budúcnosti 

hydrosféry pre 
budúcnosť ľudstva 
a pochopí základné 
zákonitosti oceánov 
a vodstva súše 

skúšanie 

 Litosféra 2  
 Charakterizovať litosféru 

ako časť zemského telesa, 
popísať stavbu zemského 
telesa, vnútorné procesy 
Zeme, vznik a rozdelenie 
hornín 

 Pochopí základné 
poznatky o stavbe 
zemského telesa, vznik 
a rozdelenie hornín a ich 
význam v krajine 

Frontálne skúšanie, 
písomné skúšanie 

Písomná práca 

 Georelief 1 Mapovanie, tvary 
zemského 
povrchu 

 Vysvetliť základné 
poznatky o georeliefe, 
geomorfologické procesy 

 Má predstavu 
o georeliefe 
a geomorfologických 
procesoch 

Ústne skúšanie Úsne odpovede, 
referát 

 Pedosféra 3 Kataster 
nehnuteľností – 
bonita pôd 

 Vysvetliť základné 
poznatky o pedosfére o jej 
význame a ochrane 

 Vie načrtnúť 
schematické 
znázornenie pedosféry 
a trojrozmerný výrez 
z pedosféry. Pochopí 
potrebu ochrany pôdy 

Ústne skúšanie, 
test 

Test, referát 

 Biosféra 3  
 Vysvetliť základné 

poznatky o biosfére, 
o ekologických činiteľoch 
a bioklimatických pásmach 

 Pochopí význam 
biogeografie, vie opísať 
vplyv človeka   
a následky ľudskej 
aktivity na biosféru 

Frontálne skúšanie Ústne odpovede 

Humánna geografia  
14 ENV  

Žiak má:  Žiak:  
  

 Obyvateľstvo 3  

 

 

 

Dejepis, 
stredoveké 
mestá a sídla 

 

 

 

 

 

Dejepis, 

priemyselná 
revolúcia 

 Vysvetliť vývoj 
obyvateľstva a prognózy 
jeho ďalšieho vývoja 

 Objasniť štruktúru 
obyvateľstva 

 Vie nakresliť 
demografickú krivku 
rastu obyvateľstva 
a vyvodiť dôsledky 
a opatrenia pre 
budúcnosť 

Frontálne, ústne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 Sídla 
 

2  Vysvetliť štruktúru sídiel 

 Objasniť proces 
urbanizácie 

 Ovláda základné 
termíny a štruktúru sídiel 

 Pochopí vývoj procesu 
urbanizácie a jej vplyv 
na obyvateľstvo 

Frontálne, ústne 
skúšanie 

referát 

 Poľnohospodárstvo 
 

3 
 Vysvetliť význam 

poľnohospodárstva 
v dnešnej dobe  

 Objasniť typy 
poľnohospodárskej krajiny 

 Pochopí význam 
poľnohospodárstva pre 
budúcnosť ľudstva 

Ústne skúšanie 

Písomná práca 

 

 Priemysel 
 
 

3 
 Vysvetliť vznik 

a vývoj moderného 
priemyslu  

 Načrtnúť lokalizačné 
činitele priemyselnej 

 Prognostizuje tendencie 
vývoja tendencie vývoja 
priemyselnej výroby, 
dopravy a energie 

Ústne skúšanie, 
test 

Ústne odpovede, test 
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výroby 

 Cestovný ruch, služby 3  
 Načrtnúť význam 

cestovného ruchu 
v dnešnej dobe 

 Vysvetliť štruktúru služieb 

 Ovláda formy 
cestovného ruchu 

 Pochopí vývoj a význam 
služieb 

Frontálne, ústne 
skúšanie 

Písomná práca, 
referát 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Názov predmetu Náuka o teréne 
Časový rozsah výu čby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a  názov študijného odboru  3692 M geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Odborné vzdelávanie“ ŠVP. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠkVP 
vyčlenil 1 hodinu týždenne v prvom ročníku štúdia. 

Obsah predmetu je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci 
získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so zákonitosťami stavu a vývoja zemského povrchu. Učivo 
sa skladá z poznatkov o vývoji terénneho reliéfu, jeho tvorby pomocou prírodných a umelých síl, jeho rozboru 
a zobrazovania v mapách. Pri výbere učiva sme brali ohľad k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby získali prehľad o problematike tvorby terénneho reliéfu ako výsledku pôsobenia 
vnútorných a vonkajších síl spolu s uvedomovaním si umelých zásahov človeka a jeho aktivít do krajinnej sféry 
Zeme, aby si osvojili odborné pojmy a terminológiu týkajúcu sa terénneho reliéfu,   teoretické vedomosti a zručnosti  
v oblasti spôsobu vyjadrovania terénneho reliéfu, aby tieto mohli využiť v ďalších odborných predmetoch. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania náuky o teréne 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. 

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

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

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu náuka o teréne  je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí o teréne a vnímať ho ako 
časť pevniny so všetkými objektami a javmi na ňom a pod ním, naučiť žiakov vnímať terén ako priestor a rozvíjať 
priestorovú predstavivosť, ktorá ja potrebná pri tvorbe a čítaní máp, plánov a technických výkresov. Pri 
zobrazovaní objektov treba žiakov viesť k systematickému postupu v práci, k úhľadnému a presnému grafickému 
vyjadrovaniu.   Žiak sa naučí zobrazovať terén so všetkými objektami a javmi na ňom a pod ním aj pomocou 
mapových značiek.      

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Vo vyučovacom predmete náuka o teréne využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (makety, text, hovorené slovo) tak, aby každý každému 
porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
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 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich  vzdelávania o teréne s využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému s ohľadom na terén z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia  problémov o teréne aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú 

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania o teréne s využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich  vzdelávania o teréne s využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

Stratégia vyu čovania 

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Vznik a vývoj terénu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Rozbor terénu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Zobrazovanie terénu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Učebné zdroje 

 

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

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, 
knižnica, ... 

Vznik a vývoj terénu Václavíková M a kol. Mapovanie 
pre 2. a3. ročník SPŠ stavebných, 
vydavateľstvo Elán 1993 

Tabuľa 
 

 Internet  
 

Rozbor terénu Václavíková M a kol. Mapovanie 
pre 2. a3. ročník SPŠ stavebných, 
vydavateľstvo Elán 1993 

Tabuľa 
Tabuľa 
Magnetická 
tabuľa 
Whiteboard 
Meotar 
(PC) 
Dataprojektor   
Spätný 
projektor 

Makety 
terénnych 
tvarov 
Mapy veľkých, 
stredných 
a malých 
mierok 

Internet  
 

Zobrazovanie terénu Václavíková M a kol. Mapovanie 
pre 2. a3. ročník SPŠ stavebných, 
vydavateľstvo Elán 1993 
 

Tabuľa 
Mapy veľkých, 
stredných 
a malých 
mierok 

Mapy veľkých, 
stredných 
a malých 
mierok 

Internet  
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ROČNÍK: PRVÝ                 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Náuka o teréne 
 

1 hodina týždenne,  spolu 33 vyu čovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Vznik a  vývoj terénu  3 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Terén, terénny reliéf, 
terénne tvary 

1 Geografia 1. ročník  Charakterizovať 
terén a terénny reliéf 

 Opísať terénne tvary 
 Poznať význam 

pojmov:  
        terén a terénny 
reliéf  

 Vysvetliť vzťah 
medzi terénom 
a terénnymi tvarmi 

 

 Správne 
charakterizoval terén 
a terénny rerliéf 

 Opísal terénne tvary 
 Poznal význam 

pojmov  
        terén a terénny 
reliéf 

 Vysvetlil vzťah 
medzi  
terénom a terénnym 
reliéfom 

 

Ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Pôsobenie vnútorných 
síl 

1  Poznať druhy 
vnútorných síl 

 Opísať ich 
pôsobenie vo vnútri 
Zeme 

 Vysvetliť zdvíhanie 
a klesanie 
zemského povrchu 

 Charakterizoval 
druhy vnútorných síl 

 Opísal ich 
pôsobenie vo vnútri 
Zeme 

 Vysvetlil zdvíhanie 
a klesanie 
zemského povrchu 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Pôsobenie vonkajších 
síl 

1 
         

 Poznať druhy 
vonkajších      síl 

 Opísať ich 
pôsobenie na 
povrch Zeme 

 Vysvetliť pojem     
geomorfológia 

 Charakterizoval 
druhy vonkajších síl 

 Opísal ich 
pôsobenie na 
povrch Zeme 

 Vysvetlil  pojem 
geomorfológia 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Rozbor terénu  
15 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Čiastkové plochy 

 

1 MAP, KRY  Definovať čiastkové 
plochy 

 Vysvetliť časti 
vyvýšeniny 

 Popísať ich 
umiestnenie na 
vyvýšenine 

 Charakterizovall 
čiastkové plochy 

 Vysvetlil časti 
vyvýšeniny 

 Popísal ich 
umiestnenie na 
vyvýšenine 

Frontálne 
ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Body a čiary terénnej 
kostry 

 

 

 

 

1  Popísať body a čiary 
terénnej kostry 

 Vysvetliť 
umiestnenie 
a priebeh v teréne 

 Ovládať ich grafický 
nákres  

 Popísal body a čiary 
terénnej kostry 

 Vysvetlil ich 
umiestnenie 
a priebeh v teréne 

 Prezentoval ich 
grafický nákres 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Vyjadrenie terénneho 
reliéfu v mapách 

4  Poznať klasifikáciu 
vyjadrenia 
terénneho reliéfu 
v mapách  

 Ovládať jednotlivé 
spôsoby vyjadrenia 
terénneho reliéfu 

 Poznal klasifikáciu 
vyjadrenia 
terénneho reliéfu v 
mapách 

 Uviedol jednotlivé 
spôsoby vyjadrenia 
terénneho reliéfu 

Ústne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

Tvary na vrcholovej 
časti vyvýšeniny 

2  Charakterizovať 
tvary na vrcholovej 
časti vyvýšeniny 

 Vysvetliť ich 
jednotlivé druhy 

 Ovládať ich grafický 
nákres 

 Charakterizoval 
tvary na vrcholovej 
časti vyvýšeniny 

 Vysvetlil ich 
jednotlivé druhy 

 Prezentoval ich 
grafický nákres 

Ústne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 
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Tvary na úbočí  2  Charakterizovať 
tvary na úbočí 

 Vysvetliť ich 
jednotlivé druhy 

 Ovládať ich grafický 
nákres 

 Charakterizoval 
tvary na úbočí 

 Vysvetlil ich 
jednotlivé druhy 

 Prezentoval ich 
grafický nákres 

Ústne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Tvary na úpätí 1  Charakterizovať 
tvary na úpätí 

 Vysvetliť ich 
jednotlivé druhy 

 Ovládať ich grafický 
nákres 

 Charakterizoval 
tvary na úpätí 

 Vysvetlil ich 
jednotlivé druhy 

 Prezentoval ich 
grafický nákres 

Ústne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Tvary údolia 1  Charakterizovať 
tvary údolia 

 Vysvetliť ich 
jednotlivé druhy 

 Ovládať ich grafický 
nákres 

 Charakterizoval 
tvary údolia 

 Vysvetlil ich 
jednotlivé druhy 

 Prezentoval ich 
grafický nákres 

Písomné 
skúšanie 

 

Didaktický test 

 

Typy terénu 3  Uviesť jednotlivé 
typy terénu 

 Poznať ich 
charakteristické 
prejavy 

 Ovládať zákonitosti 
priebehu terénu  

 Uviedol jednotlivé 
typy terénu 

 Vysvetlil ich 
charakteristické 
prejavy 

 Prezentoval 
zákonitosti priebehu 
terénu 

 
 
 

Ústne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Zobrazovanie terénu  
15  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Metódy merania 
výškopisu 

3 
MAP, KRY 

 Vysvetliť jednotlivé 
metódy merania 
výškopisu 

 Vysvetlil jednotlivé 
metódy merania 
výškopisu 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 
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Voľba podrobných 
bodov pri meraní 
výškopisu 

1  Charakterizovať 
podrobné body 
výškopisu 

 Uviesť ich 
umiestnenie 
v jednotlivých typoch 
terénu 

 Charakterizoval 
podrobné body 
výškopisu 

 Uviedol umiestnenie 
podrobných bodov 
v jednotlivých typoch 
terénu 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Postup merania 
výškopisu 
v pravidelnom teréne 

1  Popísať postup 
merania výškopisu 
v pravidelnom 
teréne 

 Uviesť  možnosti  pri 
meraní jednotlivých 
terénnych tvaroch 

 Popísal postup 
merania výškopisu 
v pravidelnom 
teréne 

 Uviedol možnosti  
pri meraní 
jednotlivých 
terénnych tvaroch 

Písomné 
skúšanie 

 

Didaktický test 

 

Postup merania 
výškopisu 
v nepravidelnom teréne 

1  Popísať postup 
merania výškopisu v 
nepravidelnom 
teréne 

 Uviesť  možnosti  pri 
meraní jednotlivých 
terénnych tvaroch 

 Popísal postup 
merania výškopisu v 
nepravidelnom 
teréne 

 Uviedol  možnosti  
pri meraní 
jednotlivých 
terénnych tvaroch 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Vedenie výškopisného 
náčrtu 

2 
 Opísať postup pri 

vedení 
výškopisného náčrtu 

 Uviesť obsah 
výškopisného náčrtu 

 
 

 Opísal postup 
postup pri vedení 
výškopisného náčrtu 

 Uviedol obsah 
výškopisného náčrtu 

 
  

Písomné 
skúšanie 
 

 

Didaktický test 
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Konštrukcia vrstevníc 3  Uviesť metódy 
konštrukcie 
vrstevníc 

 Opísať postup 
konštrukcie 
vrstevníc pri 
jednotlivých 
metódach 

 Uviedol metódy 
konštrukcie 
vrstevníc 

 Opísal postup 
konštrukcie 
vrstevníc pri 
jednotlivých 
metódach 

 

Písomné 
skúšanie 

 

Didaktický test 

Výškopisný plán 

 

3  Vysvetliť obsah 
výškopisného plánu 

 Opísať postup pri 
tvorbe výškopisného 
plánu 

 Vysvetliť obsah 
výškopisného plánu 

 Opísal postup pri 
tvorbe výškopisného 
plánu 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
odpovede 

 

 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou 
sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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Názov predmetu Deskriptívna geometria 
Časový rozsah výu čby  1. roč.:3 hodiny týždenne,  

           spolu 99 vyučovacích hodín 
2.. roč.:2 hodiny týždenne, spolu  
            66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 
Skupina študijných odborov  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3692 M geodézia, kartografia a kataster 

3692 6 geodézia, kartografia a kataster                  
Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

  

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „ Deskriptívna geometria “ ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a 
kartografia. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠkVP 
vyčlenil 3 hodiny pre 1. ročník a 2 hodiny pre 2. ročník.  

V rámci vyučovania jednotlivých tematických celkov sa v súlade s teóriou zaraďuje do vyučovacieho procesu 
praktické precvičovanie získaných vedomostí.  

Vo výučbe učiteľ využíva všetky dostupné moderné vyučovacie metódy a pomôcky – PC, dataprojektor, 
interaktívnu tabuľu, výukový program: Deskriptívna geometria, prezentácie a materiály stiahnuté z internetu, 
pracovné zošity, USB kľúč, laserové ukazovátko a to v súlade s charakterom preberaného  učiva.   . 
Odborný predmet deskriptívna geometria v študijnom odbore 3692 6 geodézia, kartografia a kataster rozvíja, 
rozširuje a prehlbuje učivo matematiky  ZŠ -poznatky z planimetrie, stereometrie a analytickej geometrie. Jeho 
obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Učivo sa skladá z poznatkov o základných 
geometrických útvaroch a vzťahoch medzi nimi, z poznatkov o metódach zobrazovania rovinných a priestorových 
geometrických útvarov z priestoru do roviny, z poznatkov o riešení úloh pomocou geometrických konštrukcií, 
kartografických projekcií aj s využitím grafického programu CABRI GEOMETRIA 

Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete úzko súvisia s ich priestorovou 
predstavivosťou, ktorá je charakterizovaná schopnosťami vytvárať adekvátne obrazy priestorových útvarov a v 
predstavách s nimi operovať. Zahŕňajú schopnosť priestorovej orientácie, vizualizácie (chápanie vzťahov medzi 
predmetmi).  

Pri výbere učiva sme pristupovali vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na 
vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností 
žiakov.  

Deskriptívna geometria patrí medzi predmety, v ktorom žiaci získavajú a osvojujú si  teoretické vedomosti 
a zručnosti  v oblasti priestorového videnia a vizualizácie, rozvíjajú priestorovú predstavivosť, získavajú zručnosť 
grafickej komunikácie pomocou čítania a tvorby technickej dokumentácie. Vedomosti získané v tomto predmete 
umožňujú žiakom aplikovať ich v nadväzujúcich predmetoch, čím sa výrazne zvýši ich technická gramotnosť.  

Predmet vedie žiakov k presnej, svedomitej a dôslednej práci, vychováva ich k poriadku, uvedomelej pracovnej 
disciplíne, vytrvalosti k systematickému postupu v práci, k úhľadnému a presnému grafickému vyjadrovaniu tak, 
aby všetky výkresy mali charakter technickej dokumentácie.  

Predmet je medzi predmetovo previazaný so všeobecnovzdelávacími predmetmi - matematika, ekológia a s 
odbornými vyučovacími predmetmi – náuka o teréne, fotogrametria, geodézia, geodetické výpočty, kartografické 
rysovanie, mapovanie a spolu s odbornými predmetmi pomáha deskriptívna geometria rozvíjať priestorovú 
predstavivosť, ktorá je potrebná pri čítaní máp, plánov ako aj stavebných výkresov.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu 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 klasického výkladu 
(základné pojmy, postupy riešenia príkladov), individuálneho prístupu pri riešení úloh, problémového vyučovania, 
preferujeme aj prácu s učebnicou, názornými pomôckami (3D modely), pracovnými zošitmi a výpočtovou technikou 
(výukový program: Deskriptívna geometria, prezentácie v Power – pointe, internet).  
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Stimulovať poznávacie činnosti žiaka sa predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové 
kompetencie - tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti, využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou 
teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie 
poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, 
úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzi 
predmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu deskriptívna geometria patria aj ukážky 
vybraných druhov modelov. Niektoré postupy riešenia sú zaznamenané v počítačových programoch, preto využitie 
počítačov a internetu tiež predstavuje možnosti simulácie experimentov.  

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

 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovacieho predmetu  deskriptívna geometria v študijnom odbore 3692 M geodézia, kartografia a 
kataster je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií pri konštruktívnom  zobrazovaní rovinných 
a priestorových útvarov, formovať schopnosť vytvárať obrazy priestorových útvarov a v predstavách s nimi 
operovať, rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, či v praktickom  
živote.  

Výchovno-vzdelávacie ciele majú ťažisko vo výchove žiakov k presnej, svedomitej a dôslednej práci, vo výchove k 
poriadku, uvedomelej pracovnej disciplíne, k systematickému postupu v práci. Žiakov treba viesť k úhľadnému a 
presnému grafickému vyjadrovaniu tak, aby všetky výkresy mali charakter technickej dokumentácie.  

Získané vedomosti a zručnosti sa vzájomne dopĺňajú a prehlbujú s vedomosťami a zručnosťami z predmetov 
matematika, náuka o teréne, fotogrametria, geodézia, geodetické výpočty, kartografické rysovanie, mapovanie a 
žiak ich bude uplatňovať vo väčšine odborných predmetov. 

Spolu s odbornými predmetmi pomáha deskriptívna geometria rozvíjať priestorovú predstavivosť, ktorá je potrebná 
pri čítaní máp, plánov a technických výkresov. Žiaci získajú poznatky, ktoré spolu s ďalšími odbornými 
a všeobecnovzdelávacími predmetmi umožňujú dosiahnuť ciele študijného odboru. 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

 

Vo vyučovacom predmete deskriptívna geometria využívame pre vytváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Schopnosti riešiť problémy 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie ), 

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

k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
- korigovať nesprávne riešenia problému, 
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  
 
 
 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 
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- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 
 
 
 

Stratégia vyu čovania 
 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy  
1. ročník   

Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov – 
predstavy, pojmy, vzťahy 
Informačno-receptívna -  
výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC, výukový program: 
Deskriptívna geometria 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická metóda –riešenie 
úloh 

 
Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 
Práca na PC 
Skupinová práca 
Práca s predlohami 

 
1. Úvod do predmetu 

2. Pravouhlé premietanie I . Informačno-receptívna  -  
výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC, výukový program: 
Deskriptívna geometria 
Individuálny prístup pri riešení 
úloh 
Problémové vyučovanie 
Heuristická metóda 
Priebežné motivačné metódy 
Fixačná metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s pracovným zošitom: 
Pravouhlé premietanie (PZ-5) 
Práca na PC 
 
Práca s knihou 

3. Kužeľosečky  
 
 
 
 
 

Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Informačno-receptívna – 
výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická metóda 
Kooperatívna metóda 
Fixačná metóda 

Frontálna - kombinovaná 
Práca na PC 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca 
 
Práca s knihou 

4. Pravouhlé premietanie II.  
 
 
 
 
 

Informačno-receptívna -  
výklad 
Problémové vyučovanie 
3D modelovanie – 
demonštračná 
Heuristická metóda 
Expozičná metóda - výukový 
program: Deskriptívna 
geometria  
Priebežné motivačné metódy 
Fixačná  metóda 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Skupinová práca žiakov 
Práca na PC 
Práca s pracovným zošitom: 
Pravouhlé premietanie (PZ-5) 
Práca s knihou 
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2. ročník   

 

Kontrolná metóda 
Informačno-receptívna -  
výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC, program Cabri geometria 
Individuálny prístup pri riešení 
úloh 
Problémové vyučovanie 
Heuristická metóda 
Priebežné motivačné metódy 
3D modelovanie – 
demonštračná 
Fixačná metóda 

 
 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca na PC 
 
Skupinová práca žiakov 
 
Motivačný rozhovor 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s pracovným zošitom: 
Kótované premietanie (PZ-6) 
 
Práca s knihou 
Práca s pracovným zošitom 
(PZ) a pracovnými listami:  
PZ - Stopník priamky v KP 
PZ - Plošný útvar v KP 
 
Práca s príkladmi z 
PowerPoint- Prezentácie: 
Kótované premietanie 
 

1. Kótované premietanie  
 
 
 
 
 
 

2. Topografické plochy  Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Informačno-receptívna – 
výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická metóda 
Fixačná metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca na PC 
 
Formy grafických prác 
Práca s predlohami 

3. Rotačné telesá  
 

Kontrolná metóda 
Informačno-receptívna -  
výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC 
Problémové vyučovanie 
3D modelovanie – 
demonštračná 
Heuristická metóda  
Priebežné motivačné metódy 
Fixačná  metóda 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Práca na PC 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
 
Formy grafických prác 
Práca s pracovným zošitom: 
Pravouhlé premietanie (PZ-5) 
 

4. Základy kartografických    
    projekcií 
 
 
 
 
 

Informačno-receptívna -  
výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC 
Problémové vyučovanie 
Demonštračná metóda 
Heuristická metóda  
Priebežné motivačné metódy 
Fixačná  metóda 

Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Práca na PC 
Skupinová práca žiakov 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s atlasom 
Práca s pracovným zošitom: 
Základy kartografických 
projekcií (PZ-7) 
Formy grafických prác 
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5. Základy stredového  
    premietania 
 

Informačno-receptívna -  
výklad 
Kontrolná metóda 
Expozičná – prezentácia na 
PC 
Individuálny prístup pri riešení 
úloh 
Problémové vyučovanie 
Heuristická metóda 
Fixačná metóda 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca na PC - 
demonštrácia a pozorovanie 
 
Skupinová práca žiakov 
Práca s pracovným zošitom: 
Základy stredového 
premietania (PZ-8) 
 

6. Lineárna perspektíva  
 

Metóda utvárania vedomostí 
a racionálnych postojov 
Informačno-receptívna – 
výklad 
Expozičná – prezentácia na 
PC 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická metóda 
Fixačná metóda 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca na PC 
Demonštrácia a pozorovanie 
Práca s pracovným zošitom: 
Lineárna perspektíva (PZ-9) 
Formy grafických prác 

 
 
 
Učebné zdroje 

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

 
 
Názov 
tematického celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

1. ročník  - Korch, J., Mészárosová, 
K.: Deskriptívna 
geometria pre 1. ročník 
SPŠS, Alfa, Bratislava 
1985 
- Mészárosová, K.: 
Deskriptívna geometria 
v príkladoch, Alfa, 
Bratislava 1990 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa  
USB kľúč 
Laserové 
ukazovátko 

Chemické 
tabuľky 
Rysovacie 
pomôcky 

Internet  
Výukový 
program: 
Deskriptívna 
geometria 

1. Úvod do   
    predmetu 

2. Pravouhlé   
    premietanie I. 
 
 
 
 
 
 

- Korch, J., Mészárosová, 
K.: Deskriptívna 
geometria pre 1. ročník 
SPŠS, Alfa, Bratislava 
1985 
- Mészárosová, K.: 
Deskriptívna geometria 
v príkladoch, Alfa, 
Bratislava 1990 
- Stanová E., Olejníková 
T.: Zobrazovacie metódy 
v Deskriptívnej geometrii, 
Equilibria, Košice 2009 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
USB kľúč 
Laserové 
ukazovátko 

Model 
priemetní 
3D modely 
Rysovacie 
pomôcky 
Pracovný 
zošit: 
Pravouhlé 
premietanie 
(PZ-5) 

Internet  
Prezentácie 
v Power 
pointe 
Cabri 
geometria 
Výukový 
program: 
Deskriptívna 
geometria 
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3. Kužeľosečky  - Korch, J., Mészárosová, 
K.: Deskriptívna 
geometria pre 1. ročník 
SPŠS, Alfa, Bratislava 
1985 
- Mészárosová, K.: 
Deskriptívna geometria 
v príkladoch, Alfa, 
Bratislava 1990 
- Stanová E., Olejníková 
T.: Zobrazovacie metódy 
v Deskriptívnej geometrii, 
Equilibria, Košice 2009 

Tabuľa 
Dataprojektor  
PC 
USB kľúč 
Laserové 
ukazovátko 
 

Rysovacie 
pomôcky 
Grafické 
dvojrozmerné 
práce 
Pracovný 
zošit: 
Pravouhlé 
premietanie 
(PZ-5) 

Internet 

3. Pravouhlé  
    premietanie II. 
 
 
 
 

- Korch, J., Mészárosová, 
K.: Deskriptívna 
geometria pre 1. ročník 
SPŠS, Alfa, Bratislava 
1985 
- Mészárosová, K.: 
Deskriptívna geometria 
v príkladoch, Alfa, 
Bratislava 1990 
- Stanová E., Olejníková 
T.: Zobrazovacie metódy 
v Deskriptívnej geometrii, 
Equilibria, Košice 2009 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
USB kľúč 
Interaktívna 
tabuľa 
Laserové 
ukazovátko 

3D modely 
Model 
priemetní 
Rysovacie 
pomôcky 
Grafické 
dvojrozmerné 
práce 
Pracovný 
zošit: 
Pravouhlé 
premietanie 
(PZ-5) 

Internet  
Prezentácie 
v Power 
pointe 
Cabri 
geometria 
Výukový 
program: 
Deskriptívna 
geometria 

2. ročník   
Deskriptívna geometria 
pre 2. ročník SPŠS, Alfa, 
Bratislava 1985 
- Mészárosová, K.: 
Deskriptívna geometria 
v príkladoch, Alfa, 
Bratislava 1990 
- Stanová E., Olejníková 
T.: Zobrazovacie metódy 
v Deskriptívnej geometrii, 
Equilibria, Košice 2009 

 
Dataprojektor  
PC 
USB kľúč 
Laserové 
ukazovátko 
 

 
Rysovacie 
pomôcky 
Grafické 
dvojrozmerné 
práce 
Pracovný 
zošit: 
Kótované 
premietanie 
(PZ-6) 
Pracovné 
zošity (PZ) 
s pracovnými 
listami: 
PZ - stopník 
priamky v KP 
PZ - plošný  
útvar v KP 

 
Internet  
Prezentácie 
v Power 
pointe 
Cabri 
geometria 
 
USB 
 
PowerPoint- 
Prezentácia: 
Kótované 
premietanie 
 

1. Kótované    
    premietanie 
 
 

2. Topografické    
    plochy 
 

Deskriptívna geometria 
pre 2. ročník SPŠS, Alfa, 
Bratislava 1985 
- Mészárosová, K.: 
Deskriptívna geometria 
v príkladoch, Alfa, 
Bratislava 1990 
- Stanová E., Olejníková 
T.: Zobrazovacie metódy 
v Deskriptívnej geometrii, 
Equilibria, Košice 2009 

Tabuľa 
Dataprojektor  
PC 
USB kľúč 
Interaktívna 
tabuľa 
Laserové 
ukazovátko 

Rysovacie 
pomôcky 
Predlohy 

Internet  
Prezentácie 
v Power 
pointe 
 
CD 
USB 
 

3. Rotačné telesá  - Stanová E., Olejníková 
T.: Zobrazovacie metódy 
v Deskriptívnej geometrii, 
Equilibria, Košice 2009 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
USB kľúč 

Rysovacie 
pomôcky 
3D modely 
Pracovný 

Internet  
Prezentácie 
v Power 
pointe 
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Laserové 
ukazovátko 
 

zošit: 
Pravouhlé 
premietanie 
(PZ-5) 

Cabri geom. 
CD 
USB 
 

4. Základy  
    kartografických   
    projekcií 
 
 

 
 
 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
USB kľúč 
Laserové 
ukazovátko 

Rysovacie 
pomôcky 
Pracovný 
zošit: Základy 
kartografických 
projekcií  
(PZ-7) 

Internet  
Atlas sveta 
CD 
USB 
 

5. Základy  
    stredového   
    premietania 
 

- Stanová E., Olejníková 
T.: Zobrazovacie metódy 
v Deskriptívnej geometrii, 
Equilibria, Košice 2009 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
USB kľúč 
Laserové 
ukazovátko 
 

Rysovacie 
pomôcky 
Pracovný 
zošit: Základy 
stredového 
premietania 
(PZ-8) 

Internet  
Prezentácie 
v Power 
pointe 
CD 
USB 
 

6. Lineárna    
    perspektíva  

- Stanová E., Olejníková 
T.: Zobrazovacie metódy 
v Deskriptívnej geometrii, 
Equilibria, Košice 2009 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
USB kľúč 
Laserové 
ukazovátko 
 

Rysovacie 
pomôcky 
Pracovný 
zošit: Lineárna 
perspektíva 
(PZ-8) 

Internet  
Prezentácie 
v Power 
pointe 
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ROČNÍK: PRVÝ 
Študijný odbor: 3692 M geodézia, kartografia a kataster                    

Rozpis učiva predmetu:  DESKRIPTÍVNA  GEOMETRIA  3 hodiny týždenne,  
 
spolu 99 vyučovacích hodín 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

1. Úvod do predmetu  5  Žiak má:  
 

Žiak:   
 

 
 

- predmet DEG, jej úloha    
  a význam    
  v stavebníctve, učebné   
  pomôcky 

1. Matematika  
Analytická geometria 
Staviteľstvo 
Kartografické rysovanie 

Poznať  
a charakterizovať 
základné geometrické 
útvary 

Bez problémov popísal a 
charakterizoval základné 
geometrické útvary 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede 
 
Didaktický 
neštandardizova
ný test - základné geometrické   

  útvary,  
2. 
 

- axiómy, definície, vety 3.-4. 
- princípy a druhy   
  premietania 

5. 

2. Pravouhlé       
    premietanie I. 

48  Žiak má:  
 

Žiak:  
 

  

- kvadranty 6.  
 
Analytická geometria 
Staviteľstvo 
Geodézia 
Kartografické rysovania 
 
 
 
 
 

 

Poznať, definovať a 
rozlišovať metódy 
zobrazovania základných 
geometrických útvarov z 
priestoru do roviny 

 

Vysvetliť riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií a aj s využitím 
grafického programu 
Cabri geometria 

 

Bez problémov 
charakterizoval, definoval 
a rozlíšil metódy 
zobrazovania základných 
geometrických útvarov 

 

Vysvetlil riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií a grafického 
programu Cabri 
geometria 

 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia 
na modeloch 
 
 
 
 
 
 
 
Písomné 
grafické a 
teoretické 

 
 
 
 
Ústne odpovede 
a prezentácia na 
modeloch 
 
Súťažné príklady 
 
 
 
 
 
 
Individuálna 
písomná práca 

- osi súradníc 7. 
- súradnice, združené    
  priemety bodov 

8. 

- určenie bodu v priestore 9. 
- pravouhlé priemety   
  úsečky 

10. 

- skutočná dĺžka úsečky 11.-12. 
- bod a priamka 13. 
- priamka v obecnej  
  polohe,stopníky priamky 

14.-16. 

- odchýlky priamky od  
  priemetní 

17.-19. 

- zvláštne polohy priamky 20. 
- vzájomná poloha dvoch 
  priamok 

21.-22. 

- opakovanie učiva 23. 
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- rovina a jej určenie,     
  stopa roviny 

24.-25.  

Objasniť najvhodnejšie  
riešenie konkrétnych úloh  
v pracovných listoch 
z pracovného zošita (PZ-
5): Pravouhlé 
premietanie 

 

 
 
Preukázať a rozvíjať 
priestorovú predstavivosť 

 

Objasnil najvhodnejšie  
riešenie konkrétnych úloh 
v pracovných listoch 
z pracovného zošita (PZ-
5): Pravouhlé 
premietanie 

 

 

 

Preukázal priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťami vytvárať 
adekvátne obrazy 
rovinných útvarov a v 
predstavách i názorne s 
nimi operovať. 

 

skúšanie  
 
 
Písomné 
grafické 
skúšanie  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súťažné príklady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didaktický 
neštandardizova
ný test 

- osobitné polohy rovín 26. 
- hlavné priamky roviny 27.-28. 
- spádové priamky roviny 29.-30. 
- odchýlky roviny od       
  priemetní 

31.-32. 

- priesečnica dvoch rovín 33.-34. 
- priesečník priamky s   
  rovinou 

35.-36. 

- priamka kolmá na   
  rovinu 

37.-38. 

- opakovanie 
 

39. 

- stredová, osová   
  súmernosť    
- otáčanie, posunutie 

40. 

- priemet rovinného 
  obrazca 
  a skutočná veľkosť 
  n- uholníka v rovine      
  kolmej na priemetňu    
       - sklápaníe 

 
 
 
 

41. 

       - otáčanie 42. 
       - osová afinita 43.-44. 
- mnohouholník vo vše- 
  obecnej rovine 

45.-46. 
 

- opakovanie 47. 
- priemet hranola vo vše- 
  obecnej rovine 

48.-49. 
 

- priemet ihlana vo     
  všeobecnej rovine 

50.-51. 
 

- polročné opakovanie,       
  hodnotenie 

52.-53. 

3. Kužeľosečky  16  Žiak má:  
 

Žiak:  
 

  

- elipsa – základné  
  pojmy, konštrukcie    
  elipsy 

54.-61. 
 

 
 
 
 

 

Poznať, definovať a 

 

Bez problémov definoval 

 
 
 
Písomné 

 
 
 
 - dotyčnica k elipse 62.-63. 
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- parabola - definícia,   
  konštrukcia 

64.-65.  
 

rozlišovať metódy 
zobrazovania 
 kužeľosečiek 

 

 

a rozlíšil metódy 
zobrazovania 
kužeľosečiek 

 

 

 

teoretické 
skúšanie  
 
Písomné 
grafické 
skúšanie 

- hyperbola -definícia                  66. 
- konštrukcia hyperboly 67.-68 
- opakovanie učiva 69. 

4. Pravouhlé  
    premietanie II. 

30  
 

Žiak má:  Žiak:    
 

- priemet kružnice 
v rovine   
  kolmej na priemetňu 

70.-72. 
 

 
 
 
Matematika  
Základy geometrie 
Staviteľstvo 
Geodetické výpočty 
 

Poznať, definovať a 
rozlišovať metódy 
zobrazovania 
 priestorových 
geometrických útvarov z 
priestoru do roviny 

Vysvetliť riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií. 

Objasniť najvhodnejšie  
riešenie konkrétnych úloh 
v pracovnom liste 
pracovného zošita (PZ-
5): Pravouhlé 
premietanie  

Preukázať priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťami vytvárať 
adekvátne obrazy 
priestorových útvarov 

Bez problémov 
charakterizoval a rozlíšil 
metódy zobrazovania 
základných 
geometrických útvarov z 
priestoru do roviny 

Vysvetlil riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií. 

Objasnil najvhodnejšie 
riešenie konkrétnych úloh 
v pracovnom liste 
pracovného zošita (PZ-
5): Pravouhlé 
premietanie 

Preukázal priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťami vytvárať 
adekvátne obrazy 
priestorových útvarov a v 
predstavách s nimi 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia 
na modeloch 
 
 
 
Písomné 
teoretické 
skúšanie  
 
 
Písomné 
grafické 
skúšanie  

 
Ústne skúšanie 
a prezentácia na 
modeloch 
 
 
 
 
 
 
Individuálna 
grafická písomná 
práca 
 
 
 
 
 
 
 
Didaktický 
neštandarizovan
ý test 
 

- priemet kružnice 
v rovine  
  všeobecnej 

73.-75. 
 

- priemet rotačného valca 76.-78. 
- priemet rotačného 
kužeľa 

79.-81. 

- rez a sieť rotačného 
valca  
  rovinou kolmou na  
  priemetňu 

82.-87. 
 

 

- rezy rotačného kužeľa  
  rovinou kolmou na   
  priemetňu 

88. 
 

 
- eliptický rez a sieť  
   rotačného kužeľa 

89.-91. 
 

- parabolický rez a sieť   
  rotačného kužeľa  

92.-94. 
 

- hyperbolický rez   
  rotačného kužeľa  

95.-96. 
 

- opakovanie 
  tematického  
  celku 

97. 
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- celoročné opakovanie 98.-99. 
 

   
     
 
 

a v predstavách s nimi 
operovať  
Rozvíjať priestorovú 
predstavivosť 

operovať. 

Preukázal  schopnosť 
priestorovej orientácie, 
vizualizácie   

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia, súťažné príklady a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci 
v rámci tematických pracovných listov pracovného zošita: Pravouhlé premietanie. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá 
hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 
Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 
a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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ROČNÍK: DRUHÝ 
ODBOR: 3692 6  geodézia, kartografia a kataster   

Rozpis učiva predmetu:  DESKRIPTÍVNA  GEOMETRIA 
 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 
hodín 
 
 

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
1. Kótované premietanie 
(KP)                

 
17 

  
Žiak má: 
 

 
Žiak: 
 

  

- priemet bodu, úsečky a   
  priamky 

1. - 2.  
 
 
 
 
 
Deskriptívna geometria 
1. ročník 
Náuka o teréne 1.ročník 
Kartografické rysovanie  
2. ročník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznať, definovať a 
rozlišovať metódy 
zobrazovania 
 priestorových geom. 
útvarov z priestoru do 
jednej roviny – pôdorysne. 

Vysvetliť rozdiel medzi 
P2P a KP pomocou  
výukového programu 
Deskriptívna geometria 

Vysvetliť riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií  

Objasniť najvhodnejšie  
riešenie konkrétnych úloh. 

Preukázať priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťami vytvárať 
adekvátne obrazy 
priestorových útvarov a v 
predstavách s nimi 
operovať.  
Rozvíjať priestorovú 

Bez problémov 
charakterizoval a rozlíšil 
metódy zobrazovania 
základných geom. 
útvarov z priestoru do 
jednej roviny – pôdorysne 

Vysvetliť rozdiel medzi 
P2P a KP pomocou  
výukového programu 
Deskriptívna geometria 

Vysvetlil riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií  

Objasnil najvhodnejšie  
riešenie konkrétnych 
úloh. 

Preukázal priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťami vytvárať 
adekvátne obrazy 
priestorových útvarov a v 
predstavách s nimi 
operovať.Preukázal  

 
 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia 
na modeloch 
 
 
 
 
 
 
Písomné 
grafické 
skúšanie  
 
 
 
 
 
 

 
Písomné 
grafické 
skúšanie 

 
Ústne skúšanie 
a prezentácia na 
modeloch 
 
Práca 
s pracovnými 
listami 
Pracovných 
zošitov (PZ):  
PZ - Stopník 
priamky v KP 
PZ - Plošný útvar 
v KP 
 
Individuálna 
grafická písomná 
práca 
 
Príklady z 
PowerPoint- 
Prezentácie: 
Kótované 
premietanie 
 
Súťažné príklady 
 

- stupňovanie a spádové   
  priamky, stopník priamky,   
  odchýlka a interval priamky 

 
 

3. 
- priemet roviny, stopa    
  roviny 

5. 

- hlavné a spádové priamky   
  roviny, odchýlka roviny   
  od priemetne 

 
6 .- 7. 

- vzájomná poloha priamky      
  a roviny, priamka kolmá  
  na rovinu 

 
8. - 9. 

- priamka a rovina daného   
  spádu 

10.  

- vzájomná poloha a  
  priesečnica dvoch  rovín 

11. 

- priesečník priamky    
  s rovinou 

12. 

- mnohouholník v rovine, 
  afinita 

13. 
 

- priemet kružnice 14. 
- priemet rotačného telesa 15. - 16.  
- opakovanie tematického  
  celku 

 
17. 
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predstavivosť.  schopnosť priestorovej 
orientácie, vizualizácie.  

Grafické zadania 

 
2. Topografické plochy (TP) 
 

 
14 

 
ENV 

 
Žiak má:  

 
Žiak:  

 
 

 
 

- zobrazovanie zemského      
  povrchu, základné pojmy 
 

18.  
 
 
 
 
 
 
 
Náuka o teréne 1. 
ročník 
Kartografické rysovanie 
2.ročník 

 
Schopnosť zobraziť 
zemský povrch, umiestniť 
stavebnú plochu na 
určitom mieste zemského 
povrchu. 
 
 
 
 
 
 
Vedieť upraviť okolitý 
terén – násypy, výkopy. 
 
 
 
Schopnosť aplikovať 
nadobudnuté vedomosti 
a zručnosti v ostatných 
geodetických predmetoch.  

 
Preukázal  schopnosť 
zobraziť zemský povrch, 
umiestniť stavebnú 
plochu na určitom mieste 
zemského povrchu. 
 
 
 
 
 
 
Vedel upraviť okolitý 
terén – násypy, výkopy. 
 
 
 
Preukázal  schopnosť 
aplikovať nadobudnuté 
vedomosti a zručnosti 
v ostatných geodetických 
predmetoch. 

Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia 
na praktických 
príkladoch 
 
Písomné 
teoretické 
skúšanie  
 
 
Písomné 
grafické 
skúšanie  
 
 
 
 
 
 
Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

 
 
Ústne skúšanie 
a prezentácia na 
príkladoch 
 
 
Súťažné príklady   
 
 
 
Grafická práca 
na predlohách  
 
 
Individuálna 
grafická písomná 
práca 
 
 
 
 
Grafické zadanie 

- body a krivky na TP 
 

19. 

- interpolácia vrstevníc 
 

20. 

- rez topografickej plochy  
  s rovinou 

21.-22. 

- priamy profil 
 

23. 

- zakrivený profil 24. 

- priesečník priamky    
  s topografickou plochou 

25. 

- riešenie výkopov a násypov  
  v rovinatom teréne 

 
26. 

- návrh vodorovnej komuniká- 
  cie 

27. - 28. 

- návrh komunikácie   
  s premenlivým spádom 

29. 

- návrh komunikácie  v oblúku 30. 
- opakovanie tematického  
  celku 

31. 

 
3. Rotačné telesá 

 
9 

  
Žiak má:  

 
Žiak: 
 

  

- priemet guľovej plochy, 
  dotyková rovina guľovej    
  plochy 

32.  
 
 
 
 
 
 
Mapovanie 2.ročník 
Geodézia .ročník 

Charakterizovať, definovať 
rotačné telesá a rozlíšiť 
metódy zobrazovania ich 
rezových plôch. 

Vysvetliť riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií a grafického 

Bez problémov 
charakterizoval, definoval 
rotačné telesá a rozlíšil 
metódy zobrazovania ich 
rezových plôch. 

Vysvetlil riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií a grafického 

Prezentácia na 
modeloch 
 
 
 
 
 
 
 

Ústne skúšanie 
a prezentácia na 
modeloch 
Individuálna 
písomná práca 
 
 
 
 

- rez guľovej plochy rovinou 
  kolmou na priemetňu  

33. - 34. 

- priemet rotačného   
  elipsoidu 

35. 

- rez splošteného elipsoidu   
  rovinou kolmou na 

36. - 37. 
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  priemetňu programu Cabri geometria. 

Objasniť najvhodnejšie  
riešenie konkrétnych úloh 
Preukázať a rozvíjať 
priestorovú predstavivosť, 
presnosť v grafickom 
zobrazen. 

programu Cabri 
geometria. 

Objasnil najvhodnejšie  
riešenie konkrétnych úloh 
Preukázal priestorovú 
predstavivosť 
schopnosťami vytvárať 
adekvátne obrazy 
rotačnch telies. 

Písomné 
grafické 
skúšanie  
 
 
 
 
Písomné 
grafické 
skúšanie 

 
Súťažné príklady 
Pracovný list 
 
 
 
 
Grafické zadanie 

 
- rez vajčitého elipsoidu   
  rovinou kolmou na   
  priemetňu  
 

 
39. 

 

- opakovanie tematického  
  cel 

 
40. 

4. Základy kartografických 
    projekcií  

9 
 

Žiak má:  Žiak:  
  

- glóbus,mapa, zobrazovacie 
  metódy 

 
41. - 42.  

Mapovanie 3.ročník 

 

 

 

 

 

 

Osvojiť si základné pojmy 
(referenčné plochy, 
súradnicové sústavy, 
klasifikáciu kartografických  
zobrazení), princípy 
jednotlivých projekcií. 
Vysvetliť premietanie 
referenčnej plochy do 
roviny (azimutálne 
projekcie).  

Definoval  základné pojmy 
a princípy kartografických 
projekcií. 

 

 

 

Vysvetlil druhy zobrazení 
a využitie azimutálnych 
projekcií. 

Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia na 
praktických 
príkladoch 
v atlase 
 
 
Praktické hodno-
tenie grafického 
výstupu 

Ústne skúšanie 
a prezentácia na 
príkladoch v 
atlase 

 

 

 

Grafické zadanie 

- azimutálne projekcie –  
  schematický prehľad a ich   
  princípy zobrazenia 
 

 
43. - 46. 

- riešenie príkladov 
 

47. - 48. 

- opakovanie tematického 
  celku 
 

 
49. 

 
5. Základy stredového     
    premietania 

 
7 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 
 

  

- stredový priemet bodu 
 

50. - 51.  
Mapovanie 3. ročník 

 
 
 

 

Vysvetliť zobrazovanie 
geometrických útvarov 
v stredovom premietaní. 
 
Objasniť podstatu 
stredového premietania. 
 
Preukázať a rozvíjať 
priestorovú predstavivosť. 

Vysvetlil riešenie úloh 
pomocou geometrických 
konštrukcií v stredovom 
premietaní. 
Objasnil podstatu 
stredového premietania. 

Preukázal schopnosť 
priestorovej orientácie, 
vizualizácie. 

Ústne frontálne 
skúšanie 
a prezentácia na 
praktických 
príkladoch 
 
Písomné a 
teoretické 
skúšanie 

Ústne skúšanie 
a prezentácia na 
príkladoch 
 
Súťažné príklady   
 
Individuálna 
písomná práca 

- stredový priemet priamky 
 

52. - 53. 

- stredový priemet roviny 
 

54. - 55. 

 
- opakovanie tematického 
  celku 

 
56. 

 
6. Lineárna perspektíva 
 

 
11  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

- základné pojmy 57.  Objasniť podstatu lineárnej Bez problémov Ústne frontálne Ústne skúšanie 
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- perspektívny obraz bodu,  
  priamky,   roviny 

58 .- 59 
 Fotogrametria 

perspektívy ako 
zobrazovacej metódy, ktorá 
tvorí základ geometrických 
vlastností snímok vo 
fotogrametrii 
. 
 
Ukázať vlastnosti obrazu 
reálnych objektov na 
vhodných fotografiách.  

charakterizoval, definoval 
základné pojmy lineárnej 
perspektívy a rozlíšil jej 
metódy zobrazovania . 
 
 
 
Vysvetlil súvislosť 
lineárnej perspektívy 
s fotografiou. 

skúšanie 
a prezentácia na 
praktických 
príkladoch 

Písomné 
grafické 
skúšanie  

Praktické 
hodnotenie 
grafického 
výstupu 

a prezentácia na 
príkladoch 
 
Súťažné príklady   
 
Individuálna 
grafická písomná 
práca 
 

Sumarizačný 
neštandardizova-
ný didaktický test 

- metódy 
  lineárnej perspektívy 

60. 

- využitie voľnej perspektívy  61. - 62. 

- perspektívny obraz telesa          
  priesečníkovou metódou 

63. - 64. 
 

- opakovanie tematického  
  celku 

65. 

- celoročné opakovanie  
  učiva 

 
66. 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce, súťažné príklady). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, grafické zadania, súťažné príklady a frontálne skúšanie 
pripravuje vyučujúci v rámci tematických pracovných  listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá 
hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 
Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 
a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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Názov predmetu  Kartografické rysovanie 
Časový rozsah výu čby  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

pre prvý a druhý ročník 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a  názov študijného odboru  3692 M, 3692 6 00  geodézia, kartografia a 
kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti rysovania používaného pri zobrazovaní a popise grafických prác, 
ktoré sú výsledkom geodetickej a mapovacej činnosti. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne 
v prvom a druhom ročníku štúdia. 

 

Obsah predmetu tvoria grafické práce zamerané na technické písmo, mapové značky, zobrazovanie polohopisu 
a výškopisu, vydavateľské originály máp veľkej a strednej mierky, pozdĺžne a priečne profily a konštrukcia 
vrstevníc. 

 

Žiak získava vedomosti o základných a moderných grafických technikách pri tvorbe máp, o použití mapovách 
značiek a typov písma podľa technickej normy. Zároveň nadobúda zručnosti potrebné pre popis grafických prác 
ručne i šablónou, pre konštrukčné práce polohopisu i výškopisu pri tvorbe originálu mapy, pre spracovanie 
jednoduchého kartografického originálu a pre riešenie technických úloh na podklade výškopisu mapy. Žiak sa 
naučí prácu s bežnými kartografickými pomôckami . 

 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania kartografického rysovania 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. 

 

Po technickej stránke vyberá vyučujúci predlohy z pôvodných predlôh pre zememeračské rysovanie pre 1. a 3. 
ročník a využíva aj ďalšie dostupné materiály, metódy a pomôcky v súlade s učebnými osnovami a charakterom 
učiva.  

 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti kartografických prác potrebných pre 
zvládnutie geodetickej činnosti  za predpokladu rešpektovania zvlášnosti a jedinečnosti sebarealizácie kazdého 
jednotlivca. 

 

Vedomosti a zručnosti získané v predmete sú základom pre väčšinu obborných predmetov, kde sa využívajú 
grafické práce a ich dobrá technická i estetická úroveň. Sú to najmä predmety prax, geodézia, kartografia, 
mapovanie, geodetické výpočty, fotogrametria. Pokračovanie predmetu v 3.ročníku tvorí predmet automatizácia 
zobrazovacích prác, zameraný na moderné grafické technológie využívané pri tvorby máp.  

 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia.  
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Výučba bude prebiehať v odbornej učebni kerografického rysovania a bežnej triede. Žiaci absolvujú 1 dňovú 
exkurziu na Kataster nehnuteľností v Košiciach. 

Ciele vyu čovacieho predmetu 
Cieľom vyu čovacieho predmetu  kartografické rysovanie v štúdij nom odbore 3692600 geodézia, kartografia 
a kataster je poskytnú ť žiakom súbor vedomostí, zru čností a kompetencií o grafických prácach, 
zákonitostiach a vz ťahoch medzi nimi, formova ť logické myslenie v grafickom prejave a rozvíja ť 
vedomosti, zru čnosti a k ľúčové kompetencie využite ľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku 
a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si grafický prejav a miery 
presnosti, ktoré zodpovedajú predstavám o úrovni ka rtografických diel. Dôležitá je výchova k presnosti , 
poriadku, k zmyslu pre estetickú úpravu grafických prác, k systematickému postupu a organizácii prác.   

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

• porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity, informácie ústnou, písomnou a grafickou formou 
• vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
• kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
• správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 
 utvárať progresívne medziľudské vzťahy, efektívne žiť a spolupracovať s ľudmi, pracovat v tíme 
 prispievať k vytváraniu tvorivej a podnetnej sociálnej klíme 
 slobodne a zodpovedne, tvorivo pristupovať k plneniu povinností a úloh  
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 
 byť tolerantný, ústretový, otvorený, ale i kritický k názorom druhých ľudí a spoločnosti 
 regulovať svoje správanie /sebareguláciu /, sebareflexiu, sebahodnotenie 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich kartografického vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (matematické prostriedky, grafické prostriedky 
a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich kartografickom vzdelávaní, 
 samostatne riešiť problém 
 posudzovať riešenie daného chemického problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 používať osvojené metódy riešenia kartografických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov.  
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vyhodnotiť a obhájiť svoje rozhodnutia 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich kartografického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

 zmysluplne rozvíjať praktické schopnosti nutné pre konkrétny život z hľadiska informačných technológii 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 
 efektívne a konštruktívne sa podieľať na občianskom živote, vážiť si kultúru spoločnosti, vnímať, prímať, 

vytvátať a rozvíjať etické, estetické a duchovné hodnoty 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich kartografického vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

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

 
1. ročník 
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Stratégia vyu čovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Základné prvky rysovania Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor, vypracovanie 
elaborátov 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Vypracovanie elaborátov 

Normalizované písmo  Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor, vypracovanie 
elaborátov 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Vypracovanie elaborátu 

Rysovanie polohopisu Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor, vypracovanie 
elaborátov 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Vypracovanie elaborátov 

 

Učebné zdroje 

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

 

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica, 
... 

všetky Predlohy na 
zememeračské 
rysovanieI-III, Slovenská 
kartografia,N.P.,Bratislava 
1984 
Technické písmo, ČSN 01 
0451,ÚNM Praha 
V.Cibulka, Odborné 
kreslenieAlfa, Bratislava 
1977 
J,Janeček a kolektív, 
Predlohy na 
zememeračské rysovanie 

Dataprojekto
r  
Tabuľa 
 

Rysovacie 
pomôcky /pravítka, 
uhlomery, krivítka/ 
Šablóny 
Tušové perá 
Tuš 
Milimetrové papiere  
Rysy 
Výkresy 
Pauzovacie papiere 

Knižnica 
 
 

Elaboráty :  

Kreslenie čiar rôznej hrúbky- zadanie č.1 

Kreslenie rôznych znakov- zadanie č.2 

Kreslenie rôznych znakov- zadanie č.3 

Rysovanie čiar rôznej hrúbky- zadanie č.4 
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Rysovanie čiar rôznej hrúbky- zadanie č.5 

Rysovanie kružníc rôznej veľkosti- zadanie č.6 

Písanie veľkej abecedy- zadanie č.7 

Písanie malej abecedy- zadanie č.8 

Písanie číslic- zadanie č.9 
Písanie súvislého textu veľkou abecedou- zadanie č.10 
Písanie súvislého textu malou abecedou- zadanie č.11 

 
2. ročník 
 
Stratégia vyu čovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Zobrazenie jednotlivých prvkov  
obsahu základných máp 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor, vypracovanie 
elaborátov 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Vypracovanie elaborátov 
Exkurzia – Kataster 
nehnuteľností Košice 

Zobrazenie polohopisu 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor, vypracovanie 
elaborátov 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Vypracovanie elaborátu 

Zobrazenie výškopisu 

 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor, vypracovanie 
elaborátov 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Vypracovanie elaborátov 

Zobrazenie polohopisu 
a výškopisu pomocou PC 

 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor, vypracovanie 
elaborátov 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
Demonštrácia a pozorovanie 
Vypracovanie elaborátov 

 

Učebné zdroje 

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

 
Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
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knižnica, 
... 

všetky Predlohy na 
zememeračské 
rysovanieI-III, Slovenská 
kartografia,N.P.,Bratislava 
1984 
Technické písmo, ČSN 01 
0451,ÚNM Praha 
V.Cibulka, Odborné 
kreslenieAlfa, Bratislava 
1977 
J,Janeček a kolektív, 
Predlohy na 
zememeračské rysovanie 

Dataprojekto
r  
Tabuľa 
 

Rysovacie 
pomôcky /pravítka, 
uhlomery, krivítka/ 
Šablóny 
Tušové perá 
Tuš 
Rysy 
Výkresy 
Pauzovacie papiere 

Knižnica 
Mapy 
Atlasy 
Výškopisn
é testy 
 

 
 

Elaboráty :  

Vyhotovenie obálky 

Polohopisný obsah 

Popis 

Výškopisný obsah 

Konštrukcia polohopisu z polárnych súradníc 

Konštrukcia polohopisu z pravouhlých súradníc 

Konštrukcia vrstevníc – Výškopisný test č.1 

Konštrukcia vrstevníc – Výškopisný test č.2 

Konštrukcia vrstevníc – Výškopisný test č.3 

Polohopisno-výškopisný plán -PC 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto 
ŠkVP(pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok 
pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Hlavným kritériom hodnotenia sú výsledné meračské elaboráty vyhotovené z každého tematického celku. 
Hodnotí sa správnosť meračských postupov, meračských výpočtov a grafická úroveň elaborátov. Podmienkou 
úspešného ukončenia ročníka je odovzdanie všetkých elaborátov v stanovenom termíne . 
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ROČNÍK: PRVÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Kartogr afické rysovanie  
 

2 hodiny týždenne, spolu 66 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmeto
vé vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné prvky r ysovania  32   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Používanie rysovacích 
pomôcok a formátov 
papiera  

 

1.-2. Prax 

Geodetické 
výpočty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznať kresliace papiere a 
pomôcky 
Opísať kresliace papiere a 
pomôcky 
Rozlišovať formáty papiera 
Ovládať prácu s kresliacimi 
pomôckami 
 

Pozná kresliace papiere a 
pomôcky 
Opíše kresliace papiere a 
pomôcky 
Rozlíši formáty papiera 
Ovláda prácu s kresliacimi 
pomôckami 
 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede 

 

Kreslenie čiar rôznej 
hrúbky- zadanie č.1 

 

3.-6. 
Vedieť nakresliť čiary rôznej 
hrúbky 

Vie nakresliť čiary rôznej 
hrúbky Grafický prejav Vypracované 

zadanie 

Kreslenie rôznych znakov- 
zadanie č.2 

 

7.-10. 
Vedieť nakresliť rôzne znaky Vie nakresliť rôzne znaky 

Grafický prejav Vypracované 
zadanie 

Kreslenie rôznych znakov- 
zadanie č.3 

 

11.-14. 
Vedieť nakresliť rôzne znaky Vie nakresliť rôzne znaky 

Grafický prejav Vypracované 
zadanie 

Rysovanie čiar rôznej 
hrúbky- zadanie č.4 

15.-18. Vedieť nakresliť čiary rôznej 
hrúbky 

Vie nakresliť čiary rôznej 
hrúbky Grafický prejav  Vypracované 

zadanie 

Rysovanie čiar rôznej 
hrúbky- zadanie č.5 

19.-24. 
Vedieť nakresliť čiary rôznej 
hrúbky 

Vie nakresliť čiary rôznej 
hrúbky Grafický prejav 

 

Vypracované 
zadanie 

Rysovanie kružníc rôznej 
veľkosti- zadanie č.6 

25.-32. 
Vedieť narysovať kružnice 
rôznej veľkosti 

Vie narysovať kružnice 
rôznej veľkosti Grafický prejav  Vypracované 

zadanie 
Normalizované písmo  

30  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Písanie veľkej abecedy- 
zadanie č.7 

33.-38. Prax 
Vedieť napísať písmená 
veľkej abecedy  

 Vie napísať písmená veľkej 
abecedy Grafický prejav  Vypracované 

zadanie 
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Písanie malej abecedy- 
zadanie č.8 

  39.-44. Geodetické 
výpočty 

 

 

 
 

Vedieť napísať písmená 
malej abecedy 

Vie napísať písmená malej 
abecedy Grafický prejav  Vypracované 

zadanie 

Písanie číslic- zadanie č.9 

 

45.-50. 
Vedieť napísať čísla Vie napísať čísla 

Grafický prejav   Vypracované 
zadanie 

Písanie súvislého textu 
veľkou abecedou- zadanie 
č.10 

51.-56. 
Vedieť napísať súvislý text 
veľkou abecedou 

Vie napísať súvislý text 
veľkou abecedou Grafický prejav Vypracované 

zadanie 

Písanie súvislého textu 
malou abecedou- zadanie 
č.11 

57.-62. 
Vedieť napísať súvislý text 
malou abecedou 

Vie napísať súvislý text 
malou abecedou Grafický prejav Vypracované 

zadanie 

Rysovanie polohopisu  
4  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Snímka z katastrálnej 
mapy- zadanie č.12 

 

63.-66. Pozemkové 
evidencie 

Prekresliť časti listu 
katastrálnej mapy na 
transparentný materiál 

Vie prekresliť časti listu 
katastrálnej mapy na 
transparentný materiál 

Grafický prejav  Vypracované 
zadanie  
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ROČNÍK: DRUHÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Kartografické rysovanie  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyu čovacích 

hodín  
Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zobrazenie 
jednotlivých prvkov 
obsahu základných 
máp 

14   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Vyhotovenie obálky na 
rysy 

1.-2. Prax 

 Vyhotovenie obálky 

 Vypracovanie zadaní 
technickým písmom 

 Ovládanie práce  s 
ceruzkou a tušovým 
perom 

Ročník: 1.2.3.4. 

 

Gev 

 Vyhotovenie obálky 

 Vypracovanie zadaní 
technickým písmom 

 Ovládanie práce  s 
ceruzkou a tušovým 
perom 

Ročník: 1.2.3.4. 

 

 Ovládať prácu s 
kresliacimi 
pomôckami 

 Poznať kresliace 
papiere a pomôcky 

 Vedieť vyhotoviť 
obálku na rysy 

 Ovládal prácu s 
kresliacimi 
pomôckami 

 Poznal kresliace 
papiere a pomôcky 

 Vedel vyhotoviť 
obálku na rysy 

Grafický prejav Elaborát 

 

Polohopisný obsah 3.-6.  Vedieť vymenovať 
prvky polohopisného 
obsahu mapy 

 Poznať význam 
jednotlivých prvkom 
polohopisného 
obsahu mapy 

 Vedieť vyhotoviť 
kartografický originál 
polohopisu 

 Vedel vymenovať 
prvky polohopisného 
obsahu mapy 

 Poznal význam 
jednotlivých prvkom 
polohopisného 
obsahu mapy 

 Vedel vyhotoviť 
kartografický originál 
polohopisu 

Grafický prejav Elaborát 

Popis 

 

7.-10.  Vedieť vyhotoviť 
kartografický originál 
popisu 

 Vedel vyhotoviť 
kartografický originál 
popisu 

Grafický prejav Elaborát 

Výškopisný obsah 11.-14. 
 Vedieť vyhotoviť 

kartografický originál 
výškopisu  

 Vedel vyhotoviť 
kartografický originál 
výškopisu  

Grafický prejav Elaborát 

Zobrazenie 
polohopisu 14 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Konštrukcia polohopisu 
z pravouhlých  súradníc 

 

15.-21. Prax 

 Vyhotovenie obálky 

 Vypracovanie zadaní 
technickým písmom 

 Ovládanie práce  s 
ceruzkou a tušovým 
perom 

Ročník: 1.2.3.4. 

 

Gev 

 Vyhotovenie obálky 

 

 Vypracovanie zadaní 
technickým písmom 

 Ovládanie práce  s 
ceruzkou a tušovým 
perom 

Ročník: 1.2.3.4. 
 

 Vedieť vysvetliť 
princíp vynášania 
pravouhlých súradníc 

 Vedieť vyhotoviť 
polohopisný plán 
metódou pravouhlých 
súradníc  

 Vedieť použiť 
vynášacie pomôcky 
potrebné 
k vyhotoveniu 
polohopisného plánu 
metódou pravouhlých 
súradníc 

 Vedel vysvetliť 
princíp vynášania 
pravouhlých súradníc 

 Vedel vyhotoviť 
polohopisný plán 
metódou pravouhlých 
súradníc  

 Vedel použiť 
vynášacie pomôcky 
potrebné 
k vyhotoveniu 
polohopisného plánu 
metódou pravouhlých 
súradníc 

Grafický prejav  Elaborát 

Konštrukcia polohopisu 
z polárnych súradníc 

 

22.-28.  Vedieť vysvetliť 
princíp vynášania 
polárnych súradníc 

 Vedieť vyhotoviť 
polohopisný plán 
metódou polárnych 
súradníc 

 Vedieť použiť 
vynášacie pomôcky 
potrebné 
k vyhotoveniu 
polohopisného plánu 
metódou polárnych 
súradníc 

 Vedel vysvetliť 
princíp vynášania 
polárnych súradníc 

 Vedel vyhotoviť 
polohopisný plán 
metódou polárnych 
súradníc 

 Vedel použiť 
vynášacie pomôcky 
potrebné 
k vyhotoveniu 
polohopisného plánu 
metódou polárnych 
súradníc 

Grafický prejav  Elaborát 

Zobrazenie výškopisu  
34 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Konštrukcia vrstevníc – 
výškopisný test č.1 

29.-34. Prax 

 Vyhotovenie obálky 

 Vypracovanie zadaní 
technickým písmom 

 Vedieť vyhotoviť 
výškopisný plán 
podľa výškopisného 
testu č.1 

 

 Vedel vyhotoviť 
výškopisný plán 
podľa výškopisného 
testu č.1 

 

Grafický prejav Elaborát 
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Konštrukcia vrstevníc – 
výškopisný test č.2 

 

35.-42.  Ovládanie práce  s 
ceruzkou a tušovým 
perom 

Ročník: 1.2.3.4. 

Gev 

 Vyhotovenie obálky 

 Vypracovanie zadaní 
technickým písmom 

 Ovládanie práce  s 
ceruzkou a tušovým 
perom 

Ročník: 1.2.3.4. 

 

 Vedieť vyhotoviť 
výškopisný plán 
podľa výškopisného 
testu č.2 

 

 Vedel vyhotoviť 
výškopisný plán 
podľa výškopisného 
testu č.2 

 

Grafický prejav Elaborát 

Konštrukcia vrstevníc – 
výškopisný test č.3 

 

43.-52.  Vedieť vyhotoviť 
výškopisný plán 
podľa výškopisného 
testu č.3 

 

 Vedel vyhotoviť 
výškopisný plán 
podľa výškopisného 
testu č.3 

 

Grafický prejav  Elaborát 

Konštrukcia vrstevníc – 
výškopisný test č.4 

 

53.-62.  Vedieť vyhotoviť 
výškopisný plán 
podľa výškopisného 
testu č.4 

 

 Vedel vyhotoviť 
výškopisný plán 
podľa výškopisného 
testu č.4 

 

Grafický prejav Elaborát 

Zobrazenie 
polohopisu 
a výškopisu pomocou 
výpo čtovej techniky  

4  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:    

Základy počítačového 
spracovania obsahu 
mapy použitím 
interaktívneho 
grafického systému 

 

63.-66. Prax 

 Vyhotovenie obálky 
pomocou PC 

 Vypracovanie zadaní 
pomocou PC 

Ročník: 1.2.3.4. 

Gev 

 Vyhotovenie obálky 
pomocou PC 

 Vypracovanie zadaní 
pomocou PC 

Ročník: 1.2.3.4. 

 Vedieť vyhotoviť 
polohopisnovýškopis
ný plán pomocou PC  

 Vedieť spracovať 
obsah mapy 
pomocou PC 

 Vedel vyhotoviť 
polohopisnovýškopis
ný plán pomocou PC  

 Vedel spracovať 
obsah mapy 
pomocou PC 

Grafický prejav Elaborát 
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Názov predmetu Geodézia 
Časový rozsah výu čby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín- 1. ročník 

3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín- 2. ročník 
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín- 3. ročník 
3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín- 4. ročník 
 

Ročník  prvý 
druhý 
tretí 
štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3692 6  geodézia, kartografia a kataster   
3692 M geodézia, kartografia a kataster   - 1.ročník 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Učivo vyučovacieho predmetu  poskytuje žiakom základné vedomosti, ktoré sú potrebné na získanie postačujúceho 
prehľadu v odbore geodézia na vykonávanie  prác v geodetickej praxi. 

Predmet  je   zameraný  na získanie   potrebných  vedomostí a schopností pri práci s geodetickými 
pomôckami a prístrojmi. Žiaci musia poznať ich funkciu, použitie, presnosť a základnú údržbu. Žiaci  sa oboznámia 
s meračskými,  výpočtovými a vytyčovacími metódami pri polohovom  a výškovom meraní a to  pre pozemné 
meranie, podzemné  priestory aj investičnú  výstavbu. Všetky meračské a vytyčovacie postupy  vedia analyzovať 
z hľadiska vhodnosti ich použitia pre konkrétnu úlohu  (hospodárnosť a dodržanie požadovanej  presnosti).  Súčasťou  
sú  znalosti  o zdrojoch  meračských a prístrojových chýb a výber postupu na ich odstránenie. 

Predmet poskytuje  žiakom prehľadné vedomosti  o možnostiach zobrazenia výsledkov merania klasicky aj 
automatizovanými technológiami. Žiaci si musia uvedomiť, že geodézia poskytuje ľuďom nové poznatky, ktoré 
postupne využívajú pri výstavbe, ale vďaka novým technológiám (PC technike, Informačným technológiám - GIS, 
GPS, DPZ,  digitálnej pozemnej i leteckej fotogrametrii, laserovým navádzacím zariadeniam) priamo alebo nepriamo 
ovplyvňuje aj oblasti, ktoré na prvý pohľad nesúvisia s geodéziou, ako napr.: riadenie práce (logistika, bezpečnosť, 
environmentálne zaťaženie a pod.), prevencia i následné odstraňovanie dôsledkov prírodných pohrôm (záplavy, 
požiare) ale aj ľudskej nedbanlivosti, ľahostajnosti, neodbornosti a nezodpovednosti (napr.: technologické havárie). 
Tvorba kvalitných, presných, podrobných a najmä aktuálnych mapových podkladov je v súčasnosti a bude aj 
v budúcnosti neustále potrebná. Vzhľadom na neustále zrýchľujúce sa tempo života ľudskej spoločnosti je už 
v súčasnosti prioritnou otázkou aj rýchlosť vlastnej tvorby a schopnosť resp. možnosť rýchlej obnovy, editácie 
a doplnenia existujúcich mapových podkladov. 

Spôsob výučby  predmetu, v nadväznosti  na príbuzné  odborné aj všeobecno-vzdelávacie  predmety dáva 
žiakovi  možnosť pochopiť dôležité vzťahy, súvislosti  a nadväznosti jednotlivých poznatkov ako celku. Predmet tvorí 
základnú osnovu vedomostí, ktoré sa rozširujú ďalšími  odbornými predmetmi. Na dosiahnutie zodpovedajúcich 
zručností k teoretickým  vedomostiam je predmet úzko koordinovaný s predmetom prax. 

Vo výučbe  predmetu je potrebné  trvale uplatňovať najnovšie vedeckotechnické poznatky  z odboru a podľa 
možností ho  dopĺňať organizovaním odborných exkurzií na moderné pracoviská alebo výstavy  modernej  
geodetickej  techniky.  Učivo  je potrebné žiakom predkladať v názornej forme, vždy zásadne v prepojení na praktické 
využitie. 

Predmet geodézia v študijnom odbore 3692 M svojím obsahom nepriamo nadväzuje na učivo základnej školy 
(matematika, geometria, ako aj fyzika a zemepis), rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný 
do tematických celkov (téma a podtémy).   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania geodézie 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. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu geodézia proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju 
a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie 
komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, 
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spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou 
komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, súčasťou 
teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie 
poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov,  úloh 
komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov. Predmet geodézia je veľmi úzko previazaný s predmetmi matematika, deskriptívna 
geometria, geografia takmer vo všetkých tematických celkoch, ale aj s predmetmi informatika, štatistika, fyzika 
i ďalšími prírodovednými („geovednými“) predmetmi je možné nájsť vzájomnú súvislosť.  

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

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede. 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu geodézia v študijnom odbore 3692 M je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 
zručností a kompetencií o geodetických prístrojoch a pomôckach, postupoch merania a následného spracovania 
základných geodetických úloh, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, 
zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci 
získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si geodetické (kartografické, katastrálne) názvoslovie, budú ovládať 
základné pravidlá bezpečnosti práce s geodetickými prístrojmi. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti 
teoretických poznatkov a praktických zručností, že poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska 
konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov života na Zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram, prezentácie, pracovné 
zošity) tak, aby každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich geodetického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, matematické prostriedky, grafické prostriedky 
a pod.), 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 

a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia geodetických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú 

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  
 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom 
okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

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

 
1. ročník  

Stratégia vyu čovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Úvod do geodézie 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Motivačná –motivačný rozhovor 
Expozičná – prednáška 
Fixačná- opakovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Meranie a určovanie dĺžok 

Pomôcky a prístroje na meranie uhlov 

Meranie horizontálnych uhlov 

Meranie vertikálnych uhlov 

Skúška a rektifikácia teodolitu 

 
Učebné zdroje 

 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Všetky 1. ŠÜTTI J.: GEODÉZIA . Alfa 
Bratislava 1987, 063-560-87 GEO 

2. PACH J.: GEODÉZIA . SNTL 
Bratislava1961, 302-05-03-42 

3. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.: 
GEODÉZIE  1. SPN Praha 1970, 
14-334-70 

4. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.: 
GEODÉZIE  1. Kartografie Praha 
1978, 29-904-78 

5. MICHALČÁK  O., A KOL.: 
GEODÉZIE  1. Alfa Bratislava 
1992, ISBN 80-05-01006-0 

6. FARKAŠOVSKÝ J., KUKUČA J., 
BUKOVINSKÝ  E.: GEO-TOPO. 
Alfa Bratislava 1973, 63-116-74 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Filpchart  
Whiteboard 
 (PC) 
Dataprojektor   
E-beam 

Olovnice, Statív 
hliníkový TCNC-L, 
Nivelačná lata 5m 
SOUTH, Laserový 
diaľkomer Disto D2, 
Pásmo oceľové 
lak.Basic 30m, GPS 
Oregon 450 SK TOPO, 
optický hranol, Teodolit 
010,015,020,080, statív, 
Tachymetrer Dahlta ... 

Internet  
 
Pracovné zošity: 

 Meranie 
vodorovných 
uhlov 

 Meranie 
zvislých uhlov 

 Pretínanie 
napred 

 PZ_ MVU 
 PZ_ SRT 
 PZ_ Teodolit 

Prezentácie: 
 Priame 

meranie dĺžok 
 Teodolit 
 PR_ Teodolit  
 PR_MVU 
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2. ročník 
Stratégia vyu čovania 

 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Výškové meranie  
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Motivačná –motivačný rozhovor 
Expozičná – prednáška 
Fixačná- opakovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Prístroje a  pomôcky na zobrazovanie 
a určovanie výmer  

Nepriame meranie d ĺžok  

Podrobné meranie polohopisu  

Tachymetria   

 
Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Všetky 1. ŠÜTTI J.: GEODÉZIA . Alfa 
Bratislava 1987, 063-560-87 GEO 

2. PACH  J.: GEODÉZIA . SNTL 
Bratislava1961, 302-05-03-42 

3. M AŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL  A.: 
GEODÉZIE  1. SPN Praha 1970, 14-
334-70 

4. M AŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL  A.: 
GEODÉZIE  1. Kartografie Praha 
1978, 29-904-78 

5. M ICHAL ČÁK  O., A KOL .: 
GEODÉZIA  1. Alfa Bratislava 1992, 
ISBN 80-05-01006-0 

6. M ICHAL ČÁK  O., A KOL .: 
GEODÉZIA  2. Alfa Bratislava 1992, 
ISBN 80-05-01080-X 

7. FARKAŠOVSKÝ  J., KUKUČA J., 
BUKOVINSKÝ  E.: GEO-TOPO. Alfa 
Bratislava 1973, 63-116-74 

Tabuľa 
Magnetická 
tabuľa 
Filpchart  
Whiteboard 
Meotar 
(PC) 
Dataprojektor   
E-beam 

Planimetre 
Optický dĺžkomer 
s príslušenstvom 
Elektronický 
dĺžkomer 
s príslušenstvom 
Diagramový 
tachymeter 
s príslušenstvom 
Elektronický 
tachymeter 
s príslušenstvom 
digitálne nivelačné 
prístroje Leica 
Sprinter 50,  
kompenzátorové 
nivelačné prístroje 
Sokkia C410, 
nivelačné laty, 
digitálne nivelačné 
laty, 
nivelačné hliníkové 
statívy, pentagony, 
laserový diaľkomer 
Disto D2, Olovnice, 
Statív hliníkový 
TCNC-L, Nivelačná 
lata 5m SOUTH, 
Pásmo oceľové 
lak.Basic 30m, 
Nivelačná podložka 
3kg, GPS Oregon 
450 SK TOPO, 
Nivelačná lata 
44_GSS112, 
Výtyčka AP61, 
optický hranol 

Internet  
 
 
 Pracovné zošity: 

 PZ_ Kontrolné 
otázky 

 PZ_ MVU 
 PZ_ SRT 
 PZ_ Teodolit 
 PZ_ Tachymetria 
 PZ_ Podrobné 

polohopisné 
merania 

 PZ_ Výpočet 
nivelačných 
zápisníkov 

 Meranie 
vodorovných 
uhlov 

 Meranie zvislých 
uhlov 
 

Prezentácie: 
 Priame meranie 

dĺžok 
 Teodolit 
 PR_ Teodolit  
 PR_MVU 
 Tachymetria 
 PR_Nivelácia 
 PR_ Geometrická 

nivelácia 
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3. ročník 
Stratégia vyu čovania 

 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

GNSS – Globálne navigačné satelitné 
systémy 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Motivačná –motivačný rozhovor 
Expozičná – prednáška 
Fixačná- opakovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Skúšky a rektifikácia teodolitov 

Geodetické spôsoby určovania 
polohy bodu v bodovom poli 

Základné vytyčovacie práce 

Vytyčovanie oblúkov 

Teória chýb a vyrovnávací počet 

Meranie magnetických azimutov 

Určenie smeru miestneho poludníka 

Banské meračstvo 

 
Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Všetky 8. ŠÜTTI J.: GEODÉZIA . Alfa 
Bratislava 1987, 063-560-87 GEO 

9. PACH  J.: GEODÉZIA . SNTL 
Bratislava1961, 302-05-03-42 

10. M AŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL  A.: 
GEODÉZIE  1. SPN Praha 1970, 14-
334-70 

11. M AŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL  A.: 
GEODÉZIE  1. Kartografie Praha 
1978, 29-904-78 

12. M ICHAL ČÁK  O., A KOL .: 
GEODÉZIA  1. Alfa Bratislava 1992, 
ISBN 80-05-01006-0 

13. M ICHAL ČÁK  O., A KOL .: 
GEODÉZIA  2. Alfa Bratislava 1992, 
ISBN 80-05-01080-X 

14. FARKAŠOVSKÝ  J., KUKUČA J., 
BUKOVINSKÝ  E.: GEO-TOPO. Alfa 
Bratislava 1973, 63-116-74 

Tabuľa 
Magnetická 
tabuľa 
Filpchart  
Whiteboard 
Meotar 
(PC) 
Dataprojektor   
E-beam 

Planimetre 
Optický dĺžkomer 
s príslušenstvom 
Elektronický 
dĺžkomer 
s príslušenstvom 
Diagramový 
tachymeter 
s príslušenstvom 
Elektronický 
tachymeter 
s príslušenstvom 
digitálne nivelačné 
prístroje Leica 
Sprinter 50,  
kompenzátorové 
nivelačné prístroje 
Sokkia C410, 
nivelačné laty, 
digitálne nivelačné 
laty, 
nivelačné hliníkové 
statívy, pentagony, 
laserový diaľkomer 
Disto D2, Olovnice, 
Statív hliníkový 
TCNC-L, Nivelačná 
lata 5m SOUTH, 
Pásmo oceľové 

Internet  
Pracovné zošity: 

 Pretínanie 
napred 

 GNSS  
 PZ_ 

Tachymetria 
 PZ_ Podrobné 

polohopisné 
merania 

 PZ_ Kontrolné 
otázky 

 PZ_ 
Tachymetria 

 PZ_ SRT 
 

Prezentácie: 
 Tachymetria 
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lak.Basic 30m, 
Nivelačná podložka 
3kg, GPS Oregon 
450 SK TOPO, 
Nivelačná lata 
44_GSS112, 
Výtyčka AP61, 
optický hranol 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ročník 
Stratégia vyu čovania 

 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Geodetické práce v investičnej 
výstavbe 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Motivačná –motivačný rozhovor 
Expozičná – prednáška 
Fixačná- opakovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Meranie deformácií inžinierskych 
stavieb 

Zameranie stavebných pamiatok 

 
Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Všetky 15. ŠÜTTI J.:  GEODÉZIA. Alfa 
Bratislava 1987, 063-560-
87 GEO 

16. PACH J.:  GEODÉZIA. SNTL 
Bratislava1961, 302-05-03-42 

17. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.:  
GEODÉZIE 1. SPN Praha 1970, 
14-334-70 

18. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.:  

GEODÉZIE 1. Kartografie Praha 

Tabuľa 
Magnetická 
tabuľa 
Whiteboard 
 Dataprojektor   
E-beam 

Nivelačný prístroj 
s príslušenstvom 
Optický dĺžkomer 
s príslušenstvom 
Elektronický 
dĺžkomer 
s príslušenstvom 
Diagramový 
tachymeter 
s príslušenstvom 

Internet  
 
 
Prezentácie:  

 Geodetické 
práce 
v investičnej 
výstavbe 
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1978, 29-904-78 
19. MICHALČÁK  O., A KOL.: 

GEODÉZIA 1. Alfa Bratislava 1992, 
ISBN 80-05-01006-0 

20. MICHALČÁK  O., A KOL .: GEODÉZIA 2. 
Alfa Bratislava 1992, ISBN 80-05-
01080-X 

21. FARKAŠOVSKÝ  J., KUKUČA J., 
BUKOVINSKÝ E.: GEO-TOPO. Alfa 
Bratislava 1973, 63-116-74  

Elektronický 
tachymeter 
s príslušenstvom 
Olovnice, Statív 
hliníkový TCNC-L, 
Nivelačná lata 5m 
SOUTH, Laserový 
diaľkomer Disto D2, 
Pásmo oceľové 
lak.Basic 30m, 
Nivelačný prístroj 
C410, Nivelačná 
podložka 3kg, GPS 
Oregon 450 SK 
TOPO, Nivelačný 
prístroj Sprinter 50, 
Nivelačná lata 
44_GSS112, 
Výtyčka AP61, 
optický hranol 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Prípravu didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia 
a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test 
na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne 
medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka 
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ROČNÍK: PRVÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   GEODÉZIA 3 hodiny týždenne,  

spolu 99 vyu čovacích hodín 
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetov
é vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do geodézie  10 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Úlohy geodézie v národnom 
hospodárstve 1.-2. GEOGRAFIA 

– poznať 
základné 
pojmy 

GEOMETRIA 
– poznať 
základné 
pojmy 
o rovinných 
útvaroch 
a vzťahoch 

 Definovať predmet 
geodézia 

 Vysvetliť spoločenský 
a hospodársky význam 
geodézie 

 Vysvetlil význam 
predmetu geodézia 

 Vysvetlil 
spoločenský 
a hospodársky 
význam geodézia 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Základné pojmy 
� Tvar a rozmery Zeme 
� Geoid, Elipsoid 
� Druhy merania 
� Náčrt, plán, mapa 
� Smer a uhol 
� Vzdialenosť  
� Pomôcky (pásmo, libela, 

olovnica, …) 
� Prístroje – delenie podľa 

použitia 

3.-6. 
 Definovať pojmy GEOID, 

ELIPSOID 
 Poznať klasifikáciu 

a rozdiely zobrazenia, 
charakteristiku a 
použitie 

 Ovládať základné 
pojmy geodetických 
úloh, názvoslovie 
a vlastnosti pomôcok  

 Rozpoznať účel 
základných pomôcok 
a prístrojov 
pre geodetické práce 

 Správne definoval 
GEOID, ELIPSOID 

 Poznal klasifikáciu 
jednotlivých druhov 
zobrazenia, 
rozdiely medzi nimi 
a ich 
charakteristické 
znaky 

 Ovláda základné 
pojmy geodetických 
úloh, názvoslovie 
pomôcok, prístrojov 
a pozná ich 
vlastnosti 
a možnosti použitia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Prezentácia  
Referát 
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 Určovanie vodorovného 
(HORIZONTÁLNEHO – HZ) 
a zvislého (VERTIKÁLNEHO – V) 
smeru 

 

7.-8. 
 Vedieť definovať 

spôsoby na určovanie 
vodorovného a zvislého 
smeru 

 Byť schopný 
vymenovať pomôcky 
a prístroje, ktoré sa 
používajú na jednotlivé 
úkony 

 Vedieť pre jednotlivé 
základné úlohy 
(v závislosti od situácie) 
definovať vhodnú 
metódu, pomôcky 
a prístroje, ako aj 
konkrétny postup práce 

 Správne definoval 
spôsoby určovania 
Hz a V smeru 

 Vymenoval 
pomôcky a prístroje 
na meranie 

 Vie vybrať vhodnú 
metódu, pomôcky a 
prístroje 
a definovať 
konkrétny postup 
práce pre jednotlivé 
úkony v závislosti 
od situácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Prezentácia  
Referát 

 

 Jednoduchá stabilizácia 
a signalizácia bodov 

9.-10. 
 Poznať spôsoby 

stabilizácie 
a signalizácie bodov 

 Vie definovať 
a aplikovať 
spôsoby 
stabilizácie 
a signalizácie 
bodov 

Ústne  
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

Meranie a  určovanie d ĺžok 
12  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Dĺžkové a plošné miery 
  

11.-12. MATEMATIK
A – poznať 
základné 
vzťahy 
pre výpočet 
dĺžkových, 
plošných 
a základné 
prevody 
medzi 
rôznymi 
typmi mier 

poznať 

 Ovládať základné 
pojmy a vzťahy 
pre výpočet plôch 
a prevody medzi 
mierami 

 Ovláda základné 
pojmy a vzťahy 
pre výpočet plôch 
a prevody medzi 
mierami 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 

 Priame meranie dĺžok pásmom 

 
• Meranie dĺžok pásmom v rovinatom 

teréne 
• Meranie dĺžok pásmom vo svahu 

13.-15. 
 Pochopiť rozdiely 

medzi presnosťou 
a správnosťou 
výsledkov merania 

 Zvládnuť priame 
meranie dĺžky pásmom 
na rovine, ako aj šikmej 
vzdialenosti  

 Rozumie a vie 
odlíšiť a vysvetliť 
rozdiely medzi 
presnos ťou  
a správnos ťou  

 Vie priamo merať 
dĺžky pásmom 
na rovine, ako aj 
vo svahu  

Ústne  
skúšanie 

 

Ústne odpovede  
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 Priame určenie dĺžok 
dĺžkomerom 
� Laserovým (ultrazvukovým) 

16.-19. 
pojmy 
aritmetický 
a vážený 
aritmetický 
priemer 

 Ovládať jednoduchý 
laserový (prípadne 
ultrazvukový) dĺžkomer 
s digitálnym výstupom 
pre použitie na krátke 
vzdialenosti 
v budovách, ako aj 
in situ 

 Ovládať dostupné 
menu daného prístroja 
podľa typu 

 Dokáže merať 
a využívať 
možnosti prístroja 
(MENU) 
pre určovanie 
vzdialeností a plôch 
vo vnútorných 
priestoroch budov 
a in situ (v teréne)  

Ústne  
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 Chyby pri meraní a určovaní 
dĺžok 

 

19.-22. 
 Vedieť definovať chyby 

zaťažujúce výsledné 
hodnoty merania 

 Vedieť určiť príčiny 
a následky chýb 

 Ovládať spôsoby 
eliminácie a editácie 
chýb 

 Vie definovať chyby 
a rozdeliť ich 
do skupín podľa 
rôznych kritérií 

 Vie určiť príčinu 
i následok chyby 

 Dokáže chybu 
odstrániť 
(eliminovať), alebo 
aspoň znížiť vplyv 
chyby vhodnou 
metódou 
(postupom) 
merania alebo 
editovať (opraviť) 
meranie a určiť 
najpravdepodobnej
šiu hodnotu 
meranej veličiny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

Pomôcky a  prístroje na  meranie 
uhlov 40  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Uhlové a oblúkové miery 
 

23.-26. MATEMATIK
A – poznať 

 Ovládať základné 
pojmy a vzťahy 

 Ovláda základné 
pojmy a vzťahy Ústne frontálne 

skúšanie 
Ústne odpovede  
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 Prístroje na meranie uhlov - 
TEODOLITY 
� Teodolit - definícia 
� Princíp konštrukcie teodolitov- 

principiálna schéma teodolitu 
� Hlavné konštrukčné prvky 

teodolitu 
� Konštrukcia osových systémov 
� Nosné zariadenia teodolitov 
� Zámerné zariadenia 
� Optické časti teodolitu 
� Čítacie pomôcky a zariadenia 
� Doplnkové časti teodolitov 
� Druhy a typy teodolitov 
� Geometrické podmienky 

teodolitu 
� Ošetrovanie prístrojov a 

pomôcok 

27.-64. 
základné 
vzťahy 
pre výpočet 
uhlových 
mier 
a základné 
prevody 
medzi 
rôznymi 
typmi mier 

pre výpočet a prevody 
medzi mierami 

 Vedieť určiť typ 
prístroja podľa rôznych 
kritérií delenia 
(presnosť, konštrukcia, 
...) 

 Poznať základnú 
schému prístroja, 
vedieť vymenovať 
jednotlivé časti 
a definovať ich význam 

 Vedieť teoreticky 
popísať postupy 
centrácie a horizontácie 
prístrojov a pozná 
dôvody nutnosti týchto 
prípravných prác 

 Vedieť definovať 
geometrické (osové) 
podmienky, poznať ich 
význam, spôsob 
kontroly a opravy 
(eliminácie) 

pre výpočet 
a prevody medzi 
mierami 

 Rozoznáva rôzne 
typy prístrojov 
podľa konštrukcie, 
presnosti a ďalších 
kritérií 

 Pozná základnú 
schému 
konštrukcie 
uhlomerných 
prístrojov, vie 
popísať jednotlivé 
časti rôznych 
druhov prístrojov 

 Ovláda centráciu 
a horizontáciu 
prístroja 

 Vie definovať 
osové podmienky, 
pozná spôsoby 
kontroly a prípadnej 
opravy (eliminácie) 

Písomné 
skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca  

Meranie horizontálnych uhlov  
20 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Príprava merania uhlov 
teodolitom na stanovisku – 
úprava teodolitu na stanovisku 

65.-66.   Ovládať pojmy smer 
a uhol, poznať rozdiely 

 Vie definovať 
a odlíšiť uhol 
od smeru 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede  
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 Metódy merania – postup 
a záznam dát 
� Meranie v radoch a skupinách 
� Meranie repetíciou 

(násobením) 

67.-74.  Poznať metódy 
merania, ich význam, 
vlastné postupy 
i odlíšenia 

 Vedieť vybrať vhodnú 
metódu merania podľa 
kritérií (presnosť, 
časová náročnosť, 
prístrojová vybavenosť, 
...) 

 Pozná rôzne 
metódy merania, 
vie definovať 
konkrétne postupy 
merania 
pre jednotlivé 
metódy a vie určiť 
vhodnú prístrojovú 
techniku a postup 
podľa kritérií 
presnosti 

 Vie sa rozhodnúť 
pre správnu 
(vhodnú) metódu 
merania 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 

Ústne odpovede  

Skupinová 
analýza 

 

 Princíp práce pri jednotlivých 
metooódach 
� cielenie  
� nastavenie nulového smeru 
� čítanie meraných hodnôt 
� zápis meraných hodnôt 

75.-76. 
 Vedieť popísať správny 

spôsob cielenia 
pre konkrétnu situáciu – 
úlohu merania,  

 Vedieť popísať postup 
nastavenia nulového 
smeru,  

 Vedieť určiť správnu 
hodnotu čítania podľa 
zobrazenia zorného 
poľa odčítacej pomôcky 
(lupy, mikroskopu) 
na jednotlivých typoch 
a druhoch prístrojov 

 Vedieť správne zapísať 
namerané údaje 
a vykonať sebakontrolu 
merania a zápisu 
hodnôt 

 vie popísať správny 
spôsob cielenia 

 ovláda postup 
nastavenia 
nulového smeru 

 dokáže správne 
interpretovať obraz 
v zornom poli 
odčítacieho 
zariadenia rôznych 
typov prístrojov 

 ovláda správny 
zápis nameraných 
údajov a pozná 
spôsob okamžitej 
sebakontroly 
merania a zápisu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  
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 Postup pri vyhodnotení merania 
� Meranie v radoch a skupinách 
� Meranie repetíciou 

(násobením) 

77.-84. 
 Ovládať postup 

vyhodnotenia 
pre jednotlivé metódy 
merania,  

 Vedieť definovať 
presnos ť výsledkov 
merania  

 Vedieť určiť správnos ť 
výsledkov merania  

 Vedieť vysloviť 
rozhodnutie o nutnosti 
opakovania merania 
na základe analýzy 
presnosti a správnosti 
merania  

 Vedieť určiť 
najpravdepodobnejšiu 
hodnotu výsledku 

 Ovláda postup 
vyhodnotenia 
pre jednotlivé 
metódy,  

 Vie definovať 
presnos ť 
výsledkov merania  

 Vie určiť 
správnos ť 
výsledkov merania  

 dokáže rozhodnúť 
o nutnosti 
opakovania 
merania na základe 
analýzy presnosti 
a správnosti 
merania  

 Vie určiť 
najpravdepodobnej
šiu hodnotu 
výsledku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 

Ústne odpovede  

Skupinová 
analýza 

Skupinová 
písomná práca 

Meranie zvislých  uhlov  
10 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné pojmy a význam 
merania 
� Výškový uhol 
� Hĺbkový uhol 
� Zenitový uhol (zenitová 

vzdialenosť) 

85.-87.   Ovládať pojmy výškový, 
hĺbkový a zenitový uhol, 
poznať rozdiely 

 Vie definovať 
a odlíšiť jednotlivé 
typy vertikálnych 
uhlov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 

 Indexová chyba 
� pojem 
� spôsob zistenia a eliminácie 

88.  Ovládať pojem 
indexová chyba,  

 poznať spôsob zistenia 
a eliminácie 

 Vie definovať 
pojem indexová 
chyba 

 Ovláda postup 
zistenia 
a eliminácie chyby 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  
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Metódy merania – postup a záznam 
dát 

89.-90.  Poznať metódu 
merania a záznam 
nameraných údajov  

 Vedieť vybrať vhodný 
postup merania podľa 
kritérií (presnosť, 
časová náročnosť, 
prístrojová vybavenosť, 
...) 

 Pozná metódu 
merania, vie 
definovať konkrétny 
postup merania 
a vie určiť vhodnú 
prístrojovú techniku 
a postup podľa 
kritérií presnosti, 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 

Ústne odpovede  

Skupinová 
analýza 

 

 Postup pri vyhodnotení merania 91.-94. 
 Ovládať postup 

vyhodnotenia merania,  
 Vedieť definovať 

presnos ť výsledkov 
merania  

 Vedieť určiť správnos ť 
výsledkov merania  

 Vedieť vysloviť 
rozhodnutie o nutnosti 
opakovania merania 
na základe analýzy 
presnosti a správnosti 
merania  

 Vedieť určiť 
najpravdepodobnejšiu 
hodnotu výsledku 

 Ovláda postup 
vyhodnotenia 
merania,  

 Vie definovať 
presnos ť 
výsledkov merania  

 Vie určiť 
správnos ť 
výsledkov merania  

 Vie určiť 
najpravdepodobnej
šiu hodnotu 
výsledku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 

Ústne odpovede  

Skupinová 
analýza 

Skupinová 
písomná práca 

 

 

Skúšky a rektifikácia teodolitov  5  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Osové chyby, ich zisťovanie a 
rektifikácia 

95.-97.  
 Vedieť definovať 

geometrické (osové) 
podmienky, poznať ich 
význam, spôsob 
kontroly a opravy 
(eliminácie) 

 Vie definovať 
geometrické 
(osové) podmienky, 
poznať ich význam, 
spôsob kontroly 
a opravy 
(eliminácie) 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  
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ROČNÍK: DRUHÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   GEODÉZIA 3 hodiny týždenne,  

spolu 99 vyu čovacích hodín 
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetov
é vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Výškové meranie  36 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

        Metódy výškového merania 
1.-3. Matematik

a-poznať 
základné 
goniometric
ké funkcie, 
sínusovú 
vetu 

Fyzika -
poznať 
princíp 
barometric
ké- 

ho 
a hydrostati
ckého 
merania 

 

 Definovať pojem 
výškové meranie 

 Vysvetliť význam jeho 
požitia v praxi 

 Vysvetli význam  
 pojmu nivelácia 
 Vysvetli význam  

požitia nivelácie v 
praxi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 
Nivelácia 
Základné pojmy 
Nivelačné prístroje a pomôcky 
Úprava nivelačného prístroja na 
stanovisku 
Nivelačné metódy, porovnanie, 
presnosť 
Vedenie a výpočet nivelačných 
zápisníkov 
Skúška a rektifikácia nivelačného 
prístroja 
Meračské chyby pri nivelácii 
a ich odstránenie 

 

4.-27. 
 Definovať pojem 

nivelácia 
 Ovládať základné 

pojmy, prístroje 
a pomôcky používané 
pri nivelácii 

 Vymenovať nivelačné 
metódy 

 Vedieť vypočítať 
nivelačný zápisník 

 Popísať meračské 
chyby vyskytujúce sa 
pri nivelácii 

  
 

 Správne definuje 
pojem nivelácia 

 Pozná klasifikáciu 
jednotlivých druhov 
prístrojov 
a pomôcok 
používaných pri 
nivelácii 

 Ovláda výpočet 
zápisníka 

 Ovláda popis chýb 
vyskytujúcich sa pri 
nivelácii 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 
Trigonometrické ur čovanie 
výšok 
Princíp trigonometrického 
určovania výšok 
Spôsob trigonometrického 
určenia výšky predmetu 
 

28.-33. 
 Vedieť definovať 

princíp  
 trigonometrického 
určovania výšok 

 Byť schopný nakresliť 
a odvociť postup pre 
meranie v teréne 
a následný výpočet 
výšky predmetu 

 

 Správne definuje 
princíp  
 trigonometrického 
určovania výšok 

 Vie nakresliť 
a odvociť postup 
pre meranie 
v teréne a následný 
výpočet výšky 
predmetu 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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       Iné spôsoby výškového 
merania 

        Barometrická nivelácia 

        Hydrostatická nivelácia 

 

34.-36.          Poznať iné spôsoby            
výškového merania 
 

Vie definovať iné 
spôsoby                   
výškového merania 
 

Ústne  
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

Prístroje a  pomôcky na 
zobrazovanie a ur čovanie výmer 9  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Prístroje a pomôcky na 
zobrazenie geodetických 
základov a výsledkov 
podrobného merania 

37.-39. MATEMATIK
A – poznať 
základné 
vzťahy 
pre výpočet 
dĺžkových, 
a plošných  
mie 
a základné 
prevody 
medzi 
rôznymi 
typmi mier 

 

 Vymenovať prístroje 
a pomôcky na 
zobrazenie 
geodetických základov 
a výsledkov 
podrobného merania 

 Vedieť teoreticky 
popísať ich použitie v 
praxi 

 Ovláda prístroje 
a pomôcky na 
zobrazenie 
geodetických 
základov 
a výsledkov 
podrobného 
merania 

 Vie teoreticky 
popísať ich použitie 
v praxi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Prístroje a pomôcky na 
určovanie výmer  40.-45. 

 Vymenovať prístroje 
a pomôcky na 
určovanie výmer 

 Vedieť teoreticky 
popísať ich použitie v 
praxi 

  Ovláda prístroje 
a pomôcky na na 
určovanie výmer 

 Vie teoreticky 
popísať ich použitie 
v praxi 

Ústne  
skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

Nepriame meranie d ĺžok  
21  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Trigonomertrické určovanie dĺžok 
46.-48. MATEMATIK

A – poznať 
základné 
vzťahy 
pre výpočet 
dĺžkových  
mier 
a základné 

 Ovládať základné 
pojmy a vzťahy 
pre výpočet 
trigonomertrického 
určovania dĺžok 

 Vedieť teoreticky 
popísať postup práce v 
teréne 

 

 Ovláda základné 
pojmy a vzťahy 
pre výpočet 
trigonomertrického 
určovania dĺžok 

 Vie teoreticky 
popísať postup 
práce v teréne 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  
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Paralaktické určovanie dĺžok 
49.-51. 

prevody 
medzi 
rôznymi 
typmi mier 

  

 Vedieť základné pojmy 
a vzťahy pre výpočet 
paralaktického 
určovania dĺžok 

 Vedieť teoreticky 
popísať postup práce v 
teréne 

 

 Rozoznáva 
základné pojmy 
a vzťahy 
pre výpočet 
paralaktického 
určovania dĺžok 

 Pozná postup 
práce v teréne 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 

 
Optické meranie dĺžok 
 
 
 
 

52.-63. 

 

 

 

 
 Vedieť základné pojmy  

a vzťahy pre princíp 
optického merania 
dĺžok 

 Vedieť teoreticky 
popísať postup práce v 
teréne 

 Vedieť základné pojmy  
a vzťahy pre princíp 
elektronického merania 
dĺžok 

 Vedieť teoreticky 
popísať postup práce v 
teréne 

 

 Pozná základné 
pojmy  a vzťahy pre 
princíp optického 
merania dĺžok 

 Vie teoreticky 
popísať postup 
práce v teréne 

 Pozná základné 
pojmy  a vzťahy pre 
princíp 
elektronického 
merania dĺžok 

 Vie teoreticky 
popísať postup 
práce v teréne 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

Elektronické meranie dĺžok 
64.-66. 

Podrobné meranie polohopisu  
15 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

       Podrobné polohové bodové pole 67.-69. MATEMATIK
A – poznať 
základné 
vzťahy 

 Ovládať a pojem 
podrobné polohové 
bodové pole 

 Vie definovať 
a pojem podrobné 
polohové bodové 
pole 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede  
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Metódy podrobného merania 
polohopisu 70.-72. 

medzi 
uhlami a 
dĺžkami 

 Poznať  metódy 
podrobného merania 
polohopisu, ich význam 
a použitie v praxi 

 Vedieť vybrať vhodnú 
metódu merania podľa 
kritérií (presnosť, 
časová náročnosť, 
prístrojová vybavenosť, 
...) 

 Pozná rôzne 
metódy merania 
podrobného 
merania 
polohopisu, ich 
význam a použitie 
v praxi 

 Vie sa rozhodnúť 
pre správnu 
(vhodnú) metódu 
merania 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 

Ústne odpovede  

Skupinová 
analýza 

Polárna metóda ako hlavná 
metóda merania polohopisu 73.-78. 

 Vedieť popísať postup 
pri meraní v teréne 

 Vedieť správne popísať 
postup zápisu 
nameraných údajov  

 Vie popísať 
správny  

 Ovláda postup pri 
meraní v teréne 

 Ovláda správny 
zápis nameraných 
údajov a pozná 
spôsob okamžitej 
sebakontroly 
merania a zápisu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

Ostatné metódy merania 
polohopisu Porovnanie 
jednotlivých metód 

79.-81. 
 Vedieť popísať ostatné 

metódy merania 
polohopisu 

 Byť schopný porovnať 
jednotlivé metódy 

 Ovláda postup 
pre jednotlivé 
metódy,  

 Vie definovať 
presnos ť 
výsledkov merania  

 Dokáže rozhodnúť 
o nutnosti 
opakovania 
merania na základe 
analýzy presnosti 
a správnosti 
merania  

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 

Ústne odpovede  

Skupinová 
analýza 

Skupinová 
písomná práca 

Tachymetria  
18 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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Popis metódy a jednotlivé druhy 
tachymetrie 82.-84. Matematik

a-poznať 
základné 
goniometric
ké funkcie, 
sínusovú 
vetu 

 Ovládať pojem 
tachymetria 

 Vedieť popísať metódu 
merania  

 Vymenovať jednotlivé 
druhy tachymetrie 

 Vie definovať 
pojem tachymetria 

 Vie popísať metódu 
merania  

 Ovláda jednotlivé 
druhy tachymetrie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Nitková tachymetria 
Diagramová tachymetria 
Presná tachymetria 

85.-96.  Vedieť popísať 
jednotlivé metódy 
tachymetrie 

 

 Vie popísať 
jednotlivé metódy 
tachymetrie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 

        Meračské práce 

        Kancelárske práce 

97.98.  Vedieť popísať postup 
merania v praxi 

 Vedieť popísať postup 
spracovania údajov 

 Pozná postup 
merania 

 Určiť vhodnú 
prístrojovú techniku 

 Vie popísať postup 
spracovania údajov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 

Ústne odpovede  

Skupinová 
analýza 

 

       Opakovanie 99. 
 Byť schopný popísať 

jednotlivé druhy 
výškového merania 

 Byť schopný popísať 
jednotlivé spôsoby 
merania dĺžok 

 Byť schopný popísať 
jednotlivé metódy 
merania polohopisu 

 Byť schopný popísať 
tachymetrické metódy 
merania  

 Ovláda jednotlivé 
druhy výškového 
merania 

 Vie popísať 
jednotlivé spôsoby 
merania dĺžok 

 Vie popísať 
jednotlivé metódy 
merania polohopisu 

 Vie popísať 
tachymetrické 
metódy merania 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 

Ústne odpovede  

Skupinová 
analýza 

Skupinová 
písomná práca 
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ROČNÍK: TRETÍ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   GEODÉZIA 4 hodiny týždenne,  

spolu 132 vyu čovacích hodín 
Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Globálne naviga čné 
satelitné systémy - 
GNSS 

24 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 /1.-2.h/ Glonass 2 FOT- DPZ 

 Globálne navigačné 
satelitné systémy - 
GNSS 

Ročník: 1.2.3.4. 

 

 

 

 Definovať Glonass 

 Opísať globálny 
navigačný satelitný 
systém Glonass 

 Poznať princíp 
činnosti Glonass 

 Zhodnotiť možnosti 
využitia Glonass 

 

 Definoval Glonass 

 Opísal globálny 
navigačný satelitný 
systém Glonass 

 Poznal princíp 
činnosti Glonass 

 Zhodnotil  možnosti 
využitia Glonass 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 

 /3.-4.h/ Galileo 2  Definovať Galileo 

 Opísať globálny 
navigačný satelitný 
systém Galileo 

 Poznať princíp 
činnosti Galileo 

 Zhodnotiť možnosti 
využitia Galileo 

 
 

 Definoval   Galileo 

 Opísal  globálny 
navigačný satelitný 
systém Galileo 

 Poznal princíp 
činnosti Galileo 

 Zhodnotil   možnosti 
využitia Galileo 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 
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GPS NAVSTAR 

 /5.h/GPS definícia, 
princíp činnosti 

 /6.h/Zásady 
a osobitosti 
používania GPS 

 /7.h/Využitie GPS 

 /8.-10.h/Štruktúra 
GPS 

 /11.h/Typy GPS 
prijímačov 

 /12.-14.h/Signály 
vysielané družicami 

 /15.h/Časové 
systémy v GPS 

 /16.-19.h/Meračské 
technológie GPS 

 /20.-21.h/Faktory 
ovplyvňujúce 
presnosť meraní 
GPS 

 /22.-24.h/Postup 
merania GPS 

 /25.-26.h/Prístrojové 
zabezpečenie GPS 
merania 

20  Definovať GPS 

 Poznať princíp 
činnosti GPS 

 Vedieť vymenovať 
zásady a osobitosti 
GPS 

 Zhodnotiť možnosti 
využitia GPS 

 Vymenovať typy 
GPS prijímačov 

 Opísať vesmírny, 
riadiaci a užívateľský 
segment GPS 

 Vymenovať zložky 
signálu GPS 

 Charakterizovať 
základnú frekvenciu, 
C/A kód, P kód, Y 
kód, navigačú správu 

 Vymenovať časové 
systémy v GPS 

 Vysvetliť jednotlivé 
meračské 
technológie GPS – 
statická-kinematická-
pseudokinematická-
rýchla statická-STOP 
and GO-kontinuálna-
RTK-OTF-DGPS 
metóda 

 Vymenovať faktory 
ovplyvňujúce GPS 
merania 

 Popísať postup 
merania GPS 

 Zhodnotiť prístrojové 
zabezpečenie GPS 
merania 

 Definoval GPS 

 Poznal princíp 
činnosti GPS 

 Vedel vymenovať 
zásady a osobitosti 
GPS 

 Zhodnotil možnosti 
využitia GPS 

 Vymenoval typy GPS 
prijímačov 

 Opísal vesmírny, 
riadiaci a užívateľský 
segment GPS 

 Vymenoval zložky 
signálu GPS 

 Charakterizoval 
základnú frekvenciu, 
C/A kód, P kód, Y 
kód, navigačú správu 

 Vymenoval časové 
systémy v GPS 

 Vysvetlil  jednotlivé 
meračské 
technológie GPS – 
statická-kinematická-
pseudokinematická-
rýchla statická-STOP 
and GO-kontinuálna-
RTK-OTF-DGPS 
metóda 

 Vymenoval  faktory 
ovplyvňujúce GPS 
merania 

 Popísal postup 
merania GPS 

 Zhodnotil   
prístrojové 
zabezpečenie GPS 
merania 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 
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Skúšky a  rektifikácia 
teodolitov 
 

8  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 /27.-
30..h/Osovéchyby, 
ich zisťovanie a 
rektifikácia 

4 Prax 

 Osovéchyby 
geodetických prístrojov 

 Vylúčenie chýb z 
merania 

Ročník: 1.2.3.4. 

 

 

 Vymenovať osi 
teodolitu 

 Popísať osové 
podmienky teodolitu 

 Charakterizovať 
jednotlivé osové 
chyby – chyba 
vertikálnej osi, 
kolimačná chyba, 
chyba horizontálnej 
osi 

 Poznať vplyv chýb 
na výsledky meraní 

 Vymenoval  osi 
teodolitu 

 Popísal  osové 
podmienky teodolitu 

 Charakterizoval 
jednotlivé osové 
chyby – chyba 
vertikálnej osi, 
kolimačná chyba, 
chyba horizontálnej 
osi 

 Poznal vplyv chýb na 
výsledky meraní  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /31.-
34..h/Konštrukčné 
chyby a vylúčenie 
ich vplyvu z merania 

 

4  Vymenovať 
konštrukčné chyby 
teodolitu 

 Charakterizovať 
jednotlivé 
konštrukčné chyby 
teodolitu – chyba 
spôsobená -
excentricitou alidády, 
excentricitou 
zámernej roviny,  
nerovnomerným 
delením kruhu 

 Vymenovať ďalšie 
konštrukčné chyby 
teodolitu 

 Vymenoval 
konštrukčné chyby 
teodolitu 

 Charakterizoval 
jednotlivé 
konštrukčné chyby 
teodolitu – chyba 
spôsobená -
excentricitou alidády, 
excentricitou 
zámernej roviny,  
nerovnomerným 
delením kruhu 

 Vymenoval ďalšie 
konštrukčné chyby 
teodolitu 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

Geodetické spôsoby 
určovania polohy bodu 
v bodovom poli 
 

18  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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 /35.-36..h/Meranie 
určujúcich prvkov 
polygónových ťahov, 
presnosť 

6 Prax 

 Pretínanie vzad, vpred 

 Polygónové ťahy 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Výpočet polygónových 
bodov 

 Výpočet pretínania 
vpred,vzad 

Ročník: 2.3.4. 

 

 Definovať 
polygónový ťah 

 Vymenovať 
geometrické 
parametre  
a parametre 
presnosti 
polygónového ťahu 

 Opísať jednotlivé 
typy polygónových 
ťahov 

 Vedieť postup 
výpočtu 
polygónových ťahov 

 Vysvetliť rozdiel 
medzi pripojením 
a orientovaním 
polygónového ťahu 

 

 Definoval polygónový 
ťah 

 Vymenoval 
geometrické 
parametre  
a parametre 
presnosti 
polygónového ťahu 

 Opísal jednotlivé typy 
polygónových ťahov 

 Vedel postup 
výpočtu 
polygónových ťahov 

 Vysvetlil rozdiel 
medzi pripojením 
a orientovaním 
polygónového ťahu 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /37.-42.h/Zisťovanie 
centračných prvkov 
a výpočet 
centračných zmien 
smerov 

 

2  Vedieť vysvetliť 
pojem centračné 
zmeny 

 Určiť centračné prvky 

 Vedieť označenie 
centračných prvkov 

 Popísať vzájomný 
vzťah medzi 
centrom, 
stanoviskom 
a cieľom 
trigonometrického 
bodu 

 

 

 Vedel vysvetliť pojem 
centračné zmeny 

 Určil centračné prvky 

 Vedel označenie 
centračných prvkov 

 Popísal  vzájomný 
vzťah medzi 
centrom, 
stanoviskom 
a cieľom 
trigonometrického 
bodu 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 
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 /43.-46.h/Meranie 
určujúcich prvkov pri 
pretínaní vpred 
a vzad – meraný 
smerník, orientácia 
smerov, meraný 
smer, presnosť 

 

8  Rozdeliť jednotlivé 
druhy pretínania 

 Vysvetliť rozdiel 
medzi pretínaním 
vpred a vzad 

 Opísať postup 
merania pri pretínaní 
vpred a vzad 

 Popísať postup 
výpočtu pretínania 
vpred z uhlov, dĺžok, 
orientovaných 
smerov, vzad 
pomocným uhlom, 
pomocným bodom –
Collinsonov bod, 
Hansenovú 
úlohuCassiniho 
riešenie 

 Rozdelil jednotlivé 
druhy pretínania 

 Vysvetlil rozdiel 
medzi pretínaním 
vpred a vzad 

 Opísal postup 
merania pri pretínaní 
vpred a vzad 

 Popísal postup 
výpočtu pretínania 
vpred z uhlov, dĺžok, 
orientovaných 
smerov, vzad 
pomocným uhlom, 
pomocným bodom –
Collinsonov bod, 
Hansenovú 
úlohuCassiniho 
riešenie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /47.-
54.h/Vyhľadávanie 
stratených 
trigonometrických 
bodov 

 

2  Vysvetliť postup pri 
vyhľadávaní 
stratených 
trigonometrických 
bodov pretínaním 

 

 Vysvetlil postup pri 
vyhľadávaní 
stratených 
trigonometrických 
bodov pretínaním 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

Základné vyty čovacie 
práce 

 

14 ENV 
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
  

 /55.h/ Základné 
vytyčovacie práce 

1 Prax 

 Základné vytyčovacie 
práce 

Ročník: 2.3.4. 

 

 Vysvetliť rozdiel 
medzi meraním a 
vytyčovaním  

 Poznať delenie 
vytyčovacích prác 

 Popísať časti 
vytyčovacieho 
výkresu 

 Vysvetlil rozdiel 
medzi meraním a 
vytyčovaním  

 Poznal delenie 
vytyčovacích prác 

 Popísal  časti 
vytyčovacieho 
výkresu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 
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 /56.h/ Vytýčenie 
dĺžky a uhla, 
vytyčovanie bodov 

1  Poznať postup pri 
vytýčení dĺžky a uhla 

 Vymenovať metódy 
vytyčovania bodu 

 Poznať postup pri 
vytyčovaní bodu zo 
súradnicových 
rozdielov, oretínaním 
vpred z uhlov a dĺžok 

 Poznať vetu 345- 
Pytagorovu vetu 

 Poznal postup pri 
vytýčení dĺžky a uhla 

 Vymenoval metódy 
vytyčovania bodu 

 Poznal postup pri 
vytyčovaní bodu zo 
súradnicových 
rozdielov, oretínaním 
vpred z uhlov a dĺžok 

 Poznal vetu 345- 
Pytagorovu vetu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /57.h/Vytyčovanie 
priamok, predĺženie 
priamky,  
priesečníková 
metóda-lavičky 

1  Načrtnúť a vysvetliť 
postup vytýčenia 
priamky 

 Opísať prevedenie 
priesečníkovej 
metódy 

 Načrtol a vysvetlil 
postup vytýčenia 
priamky 

 Opísal prevedenie 
priesečníkovej 
metódy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /58.h/Výškové 
vytyčovanie – 
vytýčenie výšky 
bodu 

1  Popísať postup 
vytýčenia výšky bodu 

 Načrtnúť schému 
vytýčenia výšky bodu 

 Popísal postup 
vytýčenia výšky bodu 

 Načrtol  schému 
vytýčenia výšky bodu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /59.-60.h/Vytýčenie 
vodorovnej priamky  
a vodorovnej roviny 

2  Popísať postup 
vytýčenia vodorovnej 
priamky a roviny 

 Načrtnúť schému 
vytýčenia vodorovnej 
priamky a roviny 

 Popísal  postup 
vytýčenia vodorovnej 
priamky a roviny 

 Načrtol  schému 
vytýčenia vodorovnej 
priamky a roviny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /61.-64.h/Vytýčenie 
priamky a roviny 
s daným spádom 

4  Popísať postup 
vytýčenia priamky 
a roviny s daným 
spádom 

 Načrtnúť schému 
vytýčenia priamky 
a roviny s daným 
spádom 

 Popísal  postup 
vytýčenia priamky 
a roviny s daným 
spádom 

 Načrtol  schému 
vytýčenia priamky 
a roviny s daným 
spádom 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 
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 /65.h/Vytýčenie 
vrstevnice, 

 /66.h/Vytyčovanie 
laserom 

 /67.h/Určovanie 
výšky podlaží 
budovy 

 /68.h/Vytýčenie 
zvislice 

 

4  Popísať postup 
vytýčenia vrstevnice 

 Načrtnúť schému 
vytýčenia vrstevnice 

 Vedieť určiť výšku 
podlaží budovy 

 Načrtnúť vytýčenie 
zvislice 

 Popísal postup 
vytýčenia vrstevnice 

 Načrtol  schému 
vytýčenia vrstevnice 

 Vedel určiť výšku 
podlaží budovy 

 Načrtol  vytýčenie 
zvislice 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

Vytyčovanie oblúkov  

 
18  

 
 Žiak má:  

 
 Žiak:    

 /69.-
74.h/Vytyčovanie 
hlavných bodov 
kružnicového oblúka 

6 Prax 

 Vytyčovanie oblúkov 

Ročník: 3.4. 

 

Gev 

 Výpočet vytyčovacích 
prvkov 

Ročník: 1.2.3.4. 

 

 Vedieť vymenovať 
hlavné body 
kružnicového oblúka 

 Načrtnúť hlavné 
body kružnicového 
oblúka 

 Vedieť vypočítať 
dĺžku dotyčnice, 
odsadenie a rozpätie 
oblúka 

 Určiť stredový uhol, 
uhol dotyčníc, 
pravouhlé súradnice 
vrcholu oblúka, dĺžku 
oblúka, pomocnú 
dotyčnicu 

 Vediel vymenovať 
hlavné body 
kružnicového oblúka 

 Načrtol  hlavné body 
kružnicového oblúka 

 Vedel  vypočítať 
dĺžku dotyčnice, 
odsadenie a rozpätie 
oblúka 

 Určil stredový uhol, 
uhol dotyčníc, 
pravouhlé súradnice 
vrcholu oblúka, dĺžku 
oblúka, pomocnú 
dotyčnicu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 
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 /75.-
80.h/Vytyčovanie 
podrobných bodov 
kružnicového oblúka 

6  Vedieť vytýčiť 
podrobné body 
kružnicového oblúka 
pomocou metódy 
pravouhlých súradníc 
od dotyčnice, pri 
rovnakej veľkosti 
dĺžky oblúka, 

  Vedieť vytýčiť 
podrobné body 
kružnicového oblúka 
pomocou metódy 
 polárnych súradníc , 
prenášaním teodolitu 
po obvode 

 Vedel  vytýčiť 
podrobné body 
kružnicového oblúka 
pomocou metódy 
pravouhlých súradníc 
od dotyčnice, pri 
rovnakej veľkosti 
dĺžky oblúka, 

  Vedel  vytýčiť 
podrobné body 
kružnicového oblúka 
pomocou metódy 
 polárnych súradníc , 
prenášaním teodolitu 
po obvode 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /81.-83.h/Príklad 
výpočtu 
kružnicového oblúka 

3  Ovládať postup 
výpočtu vytyčovacích 
prvkov kružnicového 
oblúka 

 Ovládal  postup 
výpočtu vytyčovacích 
prvkov kružnicového 
oblúka 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /84.-
86.h/Prechodnice 

3  Vysvetliť význam 
prechodníc 

 Vymenovať 
prchodnice podľa 
účelu, na ktorý sa má 
prechodnica použiť 

 Vedieť načtnúť 
jednotlivé 
prechodnice 

 Vysvetlil význam 
prechodníc 

 Vymenoval  
prchodnice podľa 
účelu, na ktorý sa má 
prechodnica použiť 

 Vedel  načtnúť 
jednotlivé 
prechodnice 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

Teória chýb 
a vyrovnávací po čet 

 

8  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:    

 /87.-88.h/Meračské 
chyby 

2 Prax 

 Presnosť merania 

 Vyrovnanie meraní 

 Ovládať delenie 
meračských chýb 

 Popísať  jednotlivé 
meračské chyby 

 Ovládal delenie 
meračských chýb 

 Charakterizoval  
jednotlivé meračské 
chyby 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 
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 /89.-
90.h/Charakteristiky 
presnosti merania 

2 Ročník: 1.2.3.4. 

 

 

 Ovládať pojmy 
priemerná chyba, 
stredná chyba, 
pravdepodobná 
chyba 

 Ovládal  pojmy 
priemerná chyba, 
stredná chyba, 
pravdepodobná 
chyba 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /91.-92.h/MNŠ – 
metóda najmenších 
štvorcov 

2  Poznať princíp 
vyrovnania metódou 
MNŠ 

 Poznal  princíp 
vyrovnania metódou 
MNŠ 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /93.h/Vyrovnanie 
priamych meraní 
s rovnakou váhou 

1  Poznať princíp 
vyrovnania priamych 
meraní s rovnakou 
váhou 

 Poznal princíp 
vyrovnania priamych 
meraní s rovnakou 
váhou 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /94.h/Vyrovnanie 
priamych meraní 
s nerovnakou váhou 

1  Poznať princíp 
vyrovnania priamych 
meraní s nerovnakou 
váhou 

 Poznal princíp 
vyrovnania priamych 
meraní s nerovnakou 
váhou 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 
Meranie magnetických 
azimutov 

 

6  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:    

 /95.-97.h/Základné 
pojmy, magnetické 
prístroje 

3  

 

 Ovládať základné 
pojmy 

 Vedieť opísať časové 
zmeny deklinácie 

 Popísať postup 
zisťovania deklinácie 

 Rozdeliť a opísať 
magnetické prístroje 

 Ovládal základné 
pojmy 

 Vedel  opísať časové 
zmeny deklinácie 

 Popísal postup 
zisťovania deklinácie 

 Rozdelil a opísať 
magnetické prístroje 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /98.-100.h/Metódy 
merania 

3  Poznať priame 
a nepriame metódy 
merania 

 Poznal  priame 
a nepriame metódy 
merania 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 
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Určenie smeru 
miestneho poludníka 

 

6  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:    

 /101.h/Základné 
pojmy 

1   Ovládať základné 
pojmy 

 Ovládal  základné 
pojmy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /102.h/Meraním 
rovnakých výšok 
hviezd 

1  Opísať postup 
určenia smeru 
miestneho poludníka 
meraním rovnakých 
výšok hviezd 

 Opísal  postup 
určenia smeru 
miestneho poludníka 
meraním rovnakých 
výšok hviezd 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /103.-
104.h/Výpočtom 
konvergencie 

2  Opísať postup 
určenia smeru 
miestneho poludníka 
výpočtom 
konvergencie 

 Opísal  postup 
určenia smeru 
miestneho poludníka 
výpočtom 
konvergencie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /105.-106.h/ 
Gyroteodolitom 

2  Opísať postup 
určenia smeru 
miestneho poludníka 
gyroteodolitom 

 Opísal   postup 
určenia smeru 
miestneho poludníka 
gyroteodolitom 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 
Banské mera čstvo  

 
30  

 
 Žiak má:  

 
 Žiak:    

 /107.-
108.h/Základné 
pojmy 

„ZDAR BOH“ 

2 Prax 

 Výškové meranie 

 Vytyčovacie práce 

Ročník: .3.4. 

 

Ged 

 Geodetické práce 
v investičnej výstavbe 

 Pomôcky a prístroje v 

 Ovládať základné 
banícke  pojmy 

 Načrtnúť schému 
banskej chodby a rez 
chodbou 

 Ovládal  základné 
banícke pojmy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /109.-110.h/Hlavné 
úlohy banských 
meračov, Banský 
merač, hlavný 
banský merač,  

2  Vymenovať hlavné 
úlohy banských 
meračov 

 Vedieť podmienky 
potrebné 
k vykonávaniu  práce 
banského merača 

 Vymenoval  hlavné 
úlohy banských 
meračov 

 Vedel  podmienky 
potrebné 
k vykonávaniu  práce 
banského merača 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 
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 /111.-
112.h/Stabilizácia 
a signalizácia bodov 

2 
geodézii 

Ročník: 1.2.3.4. 

 

 Ovládať postup 
stabilizácie 
a možnosti 
signalizácie bodov 
v banských 
priestoroch 

 Vedieť načrtnúť 
jednotlivé typy 
stabilizácie 

 Ovládal  postup 
stabilizácie 
a možnosti 
signalizácie bodov 
v banských 
priestoroch 

 Vedel  načrtnúť 
jednotlivé typy 
stabilizácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /113.-
116.h/Pomôcky a 
prístroje 

4  Vymenovať a opísať 
banské pomôcky 
a prístroje 

 Opísať banské 
teodolity 

 Vymenoval a opísať 
banské pomôcky 
a prístroje 

 Opísal banské 
teodolity 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /117-
118.h/Geodetické 
základy banských 
diel, 
banskomeračské 
metódy a geodetické 
práce 

2  Popísať geodetické 
základy banských 
diel 

 Rozdeliť 
banskomeračské 
metódy 

 Popísať geodetické 
práce v banských 
priestoroch 

 Popísal  geodetické 
základy banských 
diel 

 Rozdelil  
banskomeračské 
metódy 

 Popísal  geodetické 
práce v banských 
priestoroch 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /119-120.h/Banské 
bodové polia 

2  Rozdeliť banské 
bodové polia 

 Rozdelil  banské 
bodové polia 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /121.h/Polohové 
meranie 

1  Vymenovať metódy 
výškového merania 

 Vymenoval  metódy 
výškového merania 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 
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 /122.-124.h/Výškové 
meranie 

3  Vymenovať metódy 
výškového merania 

 Vysvetliť a načrtnúť 
metódu geometrickej 
nivelácie 

 Vysvetliť a načrtnúť 
metódu 
trigonometrickú 
niveláciu 

 Vysvetliť a načrtnúť 
metódu špeciálneho 
hĺbkového merania 

 Vymenoval metódy 
výškového merania 

 Vysvetlil a načrtol  
metódu geometrickej 
nivelácie 

 Vysvetlil  a načrtol  
metódu 
trigonometrickú 
niveláciu 

 Vysvetlil  a načrtol  
metódu špeciálneho 
hĺbkového merania 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /125.-
128.h/Pripájacie 
a usmerňovacie 
meranie 

4  Vedieť teoreticky 
popísať pripájacie 
a usmerňovacie 
merania 

 Vedel  teoreticky 
popísať pripájacie 
a usmerňovacie 
merania 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 /129.-
132.h/Vytyčovacie 
práce – vytyčovanie 
prerážky banskej 
chodby 

4  Vedieť teoreticky 
popísať vytyčovanie 
prerážky banskej 
chidby 

 Vedel  teoreticky 
popísať vytyčovanie 
prerážky banskej 
chidby 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede  

Písomná práca 

 

 

 /133.-136.h/Banské 
mapy, Vplyv banskej 
činnosti na zemský 
povrch 

4  Vymenovať banské 
mapy 

 Vysvetliť vplyv 
banskej činnosti na 
zemský povrch 

 Vymenoval banské 
mapy 

 Vysvetlil vplyv 
banskej činnosti na 
zemský povrch 

  Didaktický test 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   GEODÉZIA 3 hodiny týždenne,  

spolu 90 vyu čovacích hodín 
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Geodetické práce v  investi čnej 
výstavbe 

66 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné predpisy pre investičnú 
výstavbu 2 KAN 

MAP 

AZP 

GIS 

- vedieť vymenovať 
základné predpisy pre 
investičnú výstavbu, jej 
účastníkov 
- vedieť popísať vybrané 
činnosti vo výstavbe 
 
 

- vie vymenovať 
základné predpisy pre 
investičnú výstavbu, jej 
účastníkov 
- vie popísať vybrané 
činnosti vo výstavbe 
 
 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Účastníci investičnej výstavby 
2 

Vybrané činností vo výstavbe 
2 

Projektová činnosť 
6 

Vedenie a uskutočňovanie stavieb 
6 

Vybrané geodetické a kartografické 
činnosti vo výstavbe 
- fáza spracovania projektovej 
dokumentácie stavby 
- fáza realizácie stavby 
- fáza kolaudácie a prevádzky 
stavby 

12 

Mapové podklady pre investičnú 
výstavbu  
 

3 
- vedieť vymenovať 
podklady pre investičnú 
výstavbu 
- súradnicový a výškový 
systém 

vie vymenovať 
podklady pre 
investičnú výstavbu 
- súradnicový a 
výškový systém 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Súradnicový a výškový systém 
3 

Vytyčovacie siete 
 3 

- vedieť popísať 
vytyčovacie siete 
- vedieť popísať vytýčenie 
stavebných objektov 

vie popísať 
vytyčovacie siete 
- vie popísať vytýčenie 
stavebných objektov 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Vytýčenie priestorovej polohy stavby 
 6 

Podrobné vytýčenie stavby 
6 
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Vytýčenie líniových staveb 
- cesty  
- železnice 
- vodné toky 

9 
- vedieť popísať vytýčenie 
líniových stavieb 

- vie popísať vytýčenie 
líniových stavieb Písomné 

skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 
Kolaudácia stavieb 3 - vedieť vysvetliť 

kolaudáciu a vyvlastnenie 
stavieb 

- vie vysvetliť 
kolaudáciu a 
vyvlastnenie stavieb 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Vyvlastnenie stavieb 3 

Meranie deformácií inžinierskych 
stavieb 18 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Meranie deformácií údolných 
priehrad 9 KAN 

MAP 

AZP 

GIS 

- vedieť popísať zameranie 
deformácií inžinierskych 
stavieb 

- vie popísať 
zameranie deformácií 
inžinierskych stavieb 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Meranie deformácií žeriavových 
dráh 9 

Zameranie stavebných pamiatok  
6 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Význam zamerania stavebných 
pamiatok 3 KAN 

MAP 

AZP 

GIS 

- vedieť vysvetliť význam 
zamerania stavebných 
pamiatok, ich zameranie a 
spracovanie výsledkov 
merania 

- vedieť vysvetliť 
význam zamerania 
stavebných pamiatok, 
ich zameranie a 
spracovanie výsledkov 
merania 

Písomné 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Metódy merania a spracovanie ich 
výsledkov 3 



   

 1051 

 

Názov predmetu Prax 
Časový rozsah výu čby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín- 

1 ročník 
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín- 
2 ročník 
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín- 
3ročník 
4 hodiny týždenne, spolu 120 vyučovacích hodín- 
4ročník 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3692 6  geodézia, kartografia a kataster    

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Učivo vyučovacieho predmetu  poskytuje žiakom základné vedomosti, ktoré sú potrebné na získanie postačujúceho 
prehľadu v odbore geodézia na vykonávanie  prác v geodetickej praxi. 

Predmet  je   zameraný  na získanie   potrebných  vedomostí, zručností a schopností pri práci s geodetickými 
pomôckami a prístrojmi. Žiaci musia poznať ich funkciu, použitie, presnosť a základnú údržbu. Predmet využíva, 
doplňuje, prehlbuje a upevňuje vedomosti žiakov získané v odborných predmetoch a vytvára u žiakov potrebné 
zručnosti a pracovné návyky. Tento predmet je určený najmä na poznanie širších súvislostí medzi odbornými 
predmetmi a dotvára široký základ odborného vzdelania. Vedie žiakov k samostatnej tvorivej práci. Rozvíja iniciatívu, 
organizačné schopnosti, konfiguruje sociálne kontakty a rozvíja schopnosti vzájomnej spolupráce a komunikácie. 
Pri plnení zverených úloh sa žiaci učia rozhodovať a za svoje rozhodnutia a dosiahnuté výsledky niesť zodpovednosť. 

Pri vedení meračskej dokumentácie (zápisníky, náčrty) a pri zobrazovaní výsledkov merania sú žiaci vedení 
k presnosti, úplnosti a úhľadnosti údajov podľa zásad technickej praxe. Dokumentácia musí byť zrozumiteľná nielen 
vyhotoviteľovi, ale všetkým, ktorí podľa nej robia realizačné práce alebo kontrolujú jej správnosť. 

Žiaci  sa oboznámia s meračskými,  výpočtovými a vytyčovacími metódami pri polohovom  a výškovom 
meraní a to  pre pozemné meranie, podzemné  priestory aj investičnú  výstavbu. Všetky meračské a vytyčovacie 
postupy  vedia analyzovať z hľadiska vhodnosti ich použitia pre konkrétnu úlohu  (hospodárnosť a dodržanie 
požadovanej  presnosti).  Súčasťou  sú  znalosti  o zdrojoch  meračských a prístrojových chýb a výber postupu na ich 
odstránenie. 

Predmet  učí žiakov  organizácii práce  v meračskej skupine, samostatne sa rozhodovať pri výbere 
technológie spracovania konkrétnych úloh od použitia meračských prístrojov, pomôcok a meračských metód, vedenie 
meračských náčrtov a zápisníkov pre základné meračské, vytyčovacie, zobrazovacie a konštrukčné práce pri údržbe 
máp katastra nehnuteľností. Vychováva k presnosti,  starostlivosti, poriadku a systematickému postupu  práce  
pri dodržiavaní  predpísaných  noriem, vyhlášok, smerníc a pod.  

Predmet má okrem zdokonaľovania techniky merania a  manuálnej zručnosti s manipuláciou geodetických 
prístrojov za úlohu  žiakov naučiť pracovať v kolektíve spolužiakov (spolupracovníkov), upevniť pozitívne vlastnosti, 
ako sú zodpovednosť za zverený materiál, vytrvalosť, tvorivosť (kreativitu), prispôsobivosť (asertivitu), spoluprácu, ale 
aj individualitu a súťaživosť. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne 
vzťahy budovali na základe tolerancie, aby si získali a osvojili teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti bezpečnej 
práce a manipulácie s geodetickými prístrojmi a pomôckami nielen vo voľnom priestore, ale aj v špecifických 
podmienkach (stavby, vnútorné priestory obytných i priemyselných budov, podzemné priestory), aby si uvedomili 
pozitívny ale i negatívny dopad na životné prostredie a človeka – spoločnosť. Súčasťou vyučovania predmetu sú 
otázky bezpečnosti a zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie. V záujme bezpečnej práce žiakov 
a ochrany ich zdravia pri práci je nutné rešpektovať všetky zákonné ustanovenia o bezpečnosti a ochrane žien 
a mladistvých. Základné poučenie žiakov o tejto problematike sa vykoná na začiatku školského roka v rámci 
úvodného tematického celku, pričom žiaci svojím podpisom potvrdia, že boli riadne oboznámení o bezpečnostných 
predpisoch a ochrane zdravia pri práci. 

Predmet prax v študijnom odbore 36 926 00 svojím obsahom je úzko koordinovaný s predmetom geodézia, 
nadväzuje na učivo základnej školy (matematika, geometria, ako aj fyzika a zemepis), rozvíja, rozširuje a prehlbuje 
ho. Nepriamo je tento predmet spojený aj s predmetom telesnej výchovy, pretože fyzická a psychická kondícia žiakov 
je potrebná pre zvládnutie náročných terénnych meraní v rôznych nepriaznivých podmienkach (klimatických, 
terénnych, ale i časových). Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy).   
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Vo výučbe  predmetu je potrebné  trvale uplatňovať najnovšie vedeckotechnické poznatky  z odboru a podľa možností 
ho  dopĺňať organizovaním odborných exkurzií na moderné pracoviská alebo výstavy  modernej  geodetickej  
techniky.  Učivo  je potrebné žiakom predkladať v názornej forme, vždy zásadne v prepojení na praktické využitie. 

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

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu proporcionálne zastúpenie 
a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju 
a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie 
komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, 
spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou 
súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých 
tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí 
učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet geodézia je veľmi úzko previazaný s predmetmi matematika, 
deskriptívna geometria, geografia takmer vo všetkých tematických celkoch, ale aj s predmetmi informatika, štatistika, 
fyzika i ďalšími prírodovednými („geovednými“) predmetmi je možné nájsť vzájomnú súvislosť.  

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

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede a v teréne. 

Ďalšou formou praxe je súvislá jedno až dvojtýždenná prax, ktorá sa organizuje ako učebná a odborná prax v 1. až 
3. ročníku. Súvislá prax je súčasťou predmetu prax a absolvuje sa počas štúdia alternatívne: 

1. ročník – v rozsahu 10 pracovných dní (6 hodín denne) ako odborná (učebná) prax na konci školského roka 

2. ročník – v rozsahu 10 pracovných dní (6 hodín denne) ako odborná (učebná) prax na konci školského roka 

3. ročník – v rozsahu 15 pracovných dní (6 hodín denne) ako odborná (učebná) prax na začiatku školského 
roka- 5 dní a na konci školského roka- 10 dní 

Konkrétny obsah súvislej učebnej praxe navrhne predmetová komisia a schváli riaditeľ školy. 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu geodézia v študijnom odbore 36 926 00 je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 
zručností a kompetencií o geodetických prístrojoch a pomôckach, postupoch merania a následného spracovania 
základných geodetických úloh, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, 
zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci 
získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si geodetické (kartografické, katastrálne) názvoslovie, budú ovládať 
základné pravidlá bezpečnosti práce s geodetickými prístrojmi. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti 
teoretických poznatkov a praktických zručností, že poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska 
konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov života na Zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
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Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich geodetického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, matematické prostriedky, grafické prostriedky 
a pod.), 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 

a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia geodetických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú 

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom 
okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

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

 

 

1. ročník 
Stratégia vyu čovania 

 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Úvod do praktických činností v geodézii Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Motivačná –motivačný rozhovor 
Expozičná – prednáška 
Fixačná- opakovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Meranie a určovanie dĺžok – I. časť 
Meranie smerov a uhlov 
Zaradenie teodolitu do priamky 
Podrobné polohové meranie - význam 

 

 
Učebné zdroje 

 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktic ká 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, 
... 
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Všetky 7. ŠÜTTI J.: GEODÉZIA . Alfa 
Bratislava 1987, 063-560-87 GEO 

8. PACH J.: GEODÉZIA . SNTL 
Bratislava1961, 302-05-03-42 

9. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.: 
GEODÉZIE  1. SPN Praha 1970, 14-
334-70 

10. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.: 
GEODÉZIE  1. Kartografie Praha 1978, 
29-904-78 

11. MICHALČÁK  O., A KOL.: 
GEODÉZIE  1. Alfa Bratislava 1992, 
ISBN 80-05-01006-0 

12. FARKAŠOVSKÝ J., KUKUČA J., 
BUKOVINSKÝ  E.: GEO-TOPO. Alfa 
Bratislava 1973, 63-116-74 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Filpchart  
Whiteboard 
Meotar 
(PC) Dataprojektor  
E-beam 

počtárske tlačivá,  
kalkulačka, 
farebné perá, 
počítač,  
geodetický software 
 
Olovnice, Statív hliníkový 
TCNC-L, Nivelačná lata 
5m SOUTH, Laserový 
diaľkomer Disto D2, 
Pásmo oceľové lak.Basic 
30m, Nivelačný prístroj 
C410, Nivelačná 
podložka 3kg, GPS 
Oregon 450 SK TOPO, 
Nivelačný prístroj 
Sprinter 50, Nivelačná 
lata 44_GSS112, 
Výtyčka AP61, optický 
hranol, Teodolit 
010,015,020,080, statív, 
Tachymetrer Dahlta ... 

CD – TOPCON  
(GEODIS) 
„NOVÉ GEODETICKÉ 

PRÍSTROJE“ 
 
CD – TRIMBLE  
„LAND SURVEY 

PRODUCTS – 
INNOVATIVE 
SOLUTIONS FOR 
TODAY’S SURVEYOR“ 
  
Odborné 
exkurzie, Firemné 
ukážky 

 

2. ročník 
Stratégia vyu čovania 

 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 

Názov te matického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Výškové meranie Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Motivačná –motivačný rozhovor 
Expozičná – prednáška 
Fixačná- opakovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Zobrazovacie práce 
Nepriame meranie dĺžok 
Podrobné polohové meranie 
Tachymetria 

 
Učebné zdroje 

 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, 
... 

Všetky 13. ŠÜTTI J.: GEODÉZIA . Alfa 
Bratislava 1987, 063-560-87 GEO 

14. PACH J.: GEODÉZIA . SNTL 
Bratislava1961, 302-05-03-42 

15. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.: 
GEODÉZIE  1. SPN Praha 1970, 
14-334-70 

16. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.: 
GEODÉZIE  1. Kartografie Praha 
1978, 29-904-78 

17. MICHALČÁK  O., A KOL.: 
GEODÉZIE  1. Alfa Bratislava 
1992, ISBN 80-05-01006-0 

18. FARKAŠOVSKÝ J., KUKUČA J., 
BUKOVINSKÝ  E.: GEO-TOPO. 
Alfa Bratislava 1973, 63-116-74 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Whiteboard 
Meotar 
(PC) Dataprojektor   
 

počtárske tlačivá,  
kalkulačka, 
farebné perá, 
počítač,  
geodetický software 
  
Olovnice, Statív hliníkový 
TCNC-L, Nivelačná lata 
5m SOUTH, Laserový 
diaľkomer Disto D2, 
Pásmo oceľové lak.Basic 
30m, Nivelačný prístroj 
C410, Nivelačná podložka 
3kg, GPS Oregon 450 SK 
TOPO, Nivelačný prístroj 

CD – TOPCON  
(GEODIS) 
„NOVÉ GEODETICKÉ 
PRÍSTROJE“ 
 
CD – TRIMBLE  
„LAND SURVEY 
PRODUCTS – 

INNOVATIVE 
SOLUTIONS FOR 
TODAY’S SURVEYOR“ 
  
Odborné exkurzie, 
Firemné ukážky 
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Sprinter 50, Nivelačná lata 
44_GSS112, Výtyčka 
AP61, optický hranol, 
Teodolit 010,015,020,080, 
statív, Tachymetrer Dahlta 
... 

 

3. ročník 
Stratégia vyu čovania 

 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Základné vytyčovacie práce Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Motivačná –motivačný rozhovor 
Expozičná – prednáška 
Fixačná- opakovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Tachymetria 

 Vytyčovanie oblúkov 

Budovanie bodov PBPP geodetickými 
metódami 

 
Učebné zdroje 

 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalš ie zdroje  
(internet, knižnica, 
... 

Všetky 19. ŠÜTTI J.: GEODÉZIA . Alfa 
Bratislava 1987, 063-560-87 GEO 

20. PACH J.: GEODÉZIA . SNTL 
Bratislava1961, 302-05-03-42 

21. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.: 
GEODÉZIE  1. SPN Praha 1970, 
14-334-70 

22. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.: 
GEODÉZIE  1. Kartografie Praha 
1978, 29-904-78 

23. MICHALČÁK  O., A KOL.: 
GEODÉZIE  1. Alfa Bratislava 
1992, ISBN 80-05-01006-0 

24. FARKAŠOVSKÝ J., KUKUČA J., 
BUKOVINSKÝ  E.: GEO-TOPO. 
Alfa Bratislava 1973, 63-116-74 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Whiteboard 
Meotar 
(PC) Dataprojektor   
 

počtárske tlačivá,  
kalkulačka, 
farebné perá, 
počítač,  
geodetický software 
  
Olovnice, Statív hliníkový 
TCNC-L, Nivelačná lata 
5m SOUTH, Laserový 
diaľkomer Disto D2, 
Pásmo oceľové lak.Basic 
30m, Nivelačný prístroj 
C410, Nivelačná podložka 
3kg, GPS Oregon 450 SK 
TOPO, Nivelačný prístroj 
Sprinter 50, Nivelačná lata 
44_GSS112, Výtyčka 
AP61, optický hranol, 
Teodolit 010,015,020,080, 
statív, Tachymetrer Dahlta 
...  
 

CD – TOPCON  
(GEODIS) 
„NOVÉ GEODETICKÉ 
PRÍSTROJE“ 
 
CD – TRIMBLE  
„LAND SURVEY 
PRODUCTS – 
INNOVATIVE 

SOLUTIONS FOR 
TODAY’S SURVEYOR“ 
  
Odborné exkurzie, 
Firemné ukážky 
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4. ročník 
Stratégia vyu čovania 

 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Tachymetria 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Motivačná –motivačný rozhovor 
Expozičná – prednáška 
Fixačná- opakovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Určenie súradníc bodu pretínaním 

 Geometrický plán 

Transformácie 

Zameranie a grafické vyhodnotenie 
pozdĺžneho a priečnych profilov 

 
Učebné zdroje 

 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, 
... 

Všetky 1. ŠÜTTI J.: GEODÉZIA . Alfa 
Bratislava 1987, 063-560-87 GEO 

2. PACH J.: GEODÉZIA . SNTL 
Bratislava1961, 302-05-03-42 

3. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.: 
GEODÉZIE  1. SPN Praha 1970, 14-
334-70 

4. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.: 
GEODÉZIE  1. Kartografie Praha 1978, 
29-904-78 

5. MICHALČÁK  O., A KOL.: 
GEODÉZIE  1. Alfa Bratislava 1992, 
ISBN 80-05-01006-0 

6. FARKAŠOVSKÝ J., KUKUČA J., 
BUKOVINSKÝ  E.: GEO-TOPO. Alfa 
Bratislava 1973, 63-116-74 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Filpchart  
Whiteboard 
(PC) Dataprojektor  
Interaktívna tabuľa  
E-beam 

počtárske tlačivá,  
kalkulačka, 
farebné perá, 
počítač,  
geodetický software 
 
Olovnice, Statív 
hliníkový TCNC-L, 
Nivelačná lata 5m 
SOUTH, Laserový 
diaľkomer Disto D2, 
Pásmo oceľové 
lak.Basic 30m, Nivelačný 
prístroj C410, Nivelačná 
podložka 3kg, GPS 
Oregon 450 SK TOPO, 
Nivelačný prístroj 
Sprinter 50, Nivelačná 
lata 44_GSS112, 
Výtyčka AP61, optický 
hranol, Teodolit 
010,015,020,080, statív, 
Tachymetrer Dahlta ...  
 

 
Internet  
 
 
 CD – TOPCON  
(GEODIS) 
„NOVÉ GEODETICKÉ 
PRÍSTROJE“ 
 
CD – TRIMBLE  
„LAND SURVEY 
PRODUCTS – 
INNOVATIVE 

SOLUTIONS FOR 
TODAY’S SURVEYOR“ 
  
Odborné 
exkurzie, Firemné 
ukážky  

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia 
a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. Hlavným kritériom hodnotenia sú výsledné meračské elaboráty 
vyhotovené z každého tematického celku. Hodnotí sa správnosť meračských postupov, meračských výpočtov a grafická úroveň 
elaborátov. Podmienkou úspešného ukončenia ročníka je odovzdanie všetkých elaborátov v stanovenom termíne . 
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ROČNÍK: PRVÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   PRAX  3 hodiny týždenne,  

spolu 99 vyu čovacích hodín 
Názov tematického cel ku 
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do praktických činností 
z geodézie 

6 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Poučenie o predpisoch a ochrane zdravia 
pri práci, zásady prvej pomoci 1 GEOGRAFIA – 

poznať 
základné 
pojmy 

GEOMETRIA – 
poznať 
základné 
pojmy 
o rovinných 
útvaroch 
a vzťahoch 

ZDRAVOTNÁ 
PRÍPRAVA – 
poznať 
základné 
spôsoby Prvej 
pomoci  
pri rôznych 
typoch úrazov 
(v teréne, 
v cestnej 
premávke, 
v priemyselnej 
zóne – 
staveniská, ...) 

 

 Poznať predpisy BOZ 
 Poznať základné spôsoby 

Prvej pomoci  pri rôznych 
typoch úrazov (v teréne, 
v cestnej premávke, 
v priemyselnej zóne – 
staveniská, ...) 

 Pozná predpisy BOZ 
 Ovláda základné 

spôsoby Prvej pomoci   

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 

 Poučenie o organizácii práce v skupinách 
1 

 Ovládať organizáciu práce 
v meračskej skupine – poznať 
hierarchiu právomoci a 
zodpovednosti  

 Ovláda organizáciu 
práce v meračskej 
skupine  

 Pozná hierarchiu 
právomoci a 
zodpovednosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 

 Starostlivosť o geodetické prístroje 
a pomôcky, preberanie a odovzdávanie 
materiálu 
 

1 
 Byť schopný vymenovať 

pomôcky a prístroje, ktoré sa 
používajú na jednotlivé úkony 

 Vedieť spôsoby ošetrovania 
a prepravy pomôcok 
a prístrojov 

 Pozná jednotlivé 
prístroje a pomôcky 

 Vie ich správne ošetriť, 
skladovať i prepravovať 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 

 Rekognoskácia terénu a príprava 
pred meraním 

1 
 Vedieť vykonať prípravné 

práce pred meraním 
na základe rekognoskácie 

 Vie vykonať prípravné 
práce pred meraním  - 
rekognoskácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát  Meračský náčrt a voľba meračských 
bodov 

1 
 Vedieť vyhotoviť náčrt 

záujmovej lokality 
 Vedieť zvoliť vhodné body 

 Vie vyhotoviť náčrt 
záujmovej lokality 

 Vie zvoliť vhodné body 

 Jednoduchá stabilizácia a signalizácia 
bodov 

1 
 Poznať spôsoby stabilizácie 

a signalizácie bodov 
 Vie aplikovať spôsoby 

stabilizácie 
a signalizácie bodov 

Meranie a  určovanie d ĺžok – I. časť 
12 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 
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 Priame meranie dĺžok pásmom 
� pojmy: presnos ť 

a správnos ť 
� alternatívy prostredia: 

rovina , svah   

6 MATEMATIKA – 
poznať 
základné 
vzťahy 
pre výpočet 
dĺžkových, 
plošných 
a základné 
prevody medzi 
rôznymi typmi 
mier 

poznať pojmy 
aritmetický 
a vážený 
aritmetický 
priemer 

 Pochopiť rozdiely medzi 
presnosťou a správnosťou 
výsledkov merania 

 Zvládnuť priame meranie 
dĺžky pásmom na rovine, ako 
aj šikmej vzdialenosti 
(s využitím sklonomeru) 
a vodorovnej vzdialenosti 
(s prevažovaním) vo svahu  

 Rozumie a vie odlíšiť 
a vysvetliť rozdiely 
medzi presnos ťou  
a správnos ťou  

 Vie priamo merať dĺžky 
pásmom na rovine, ako 
aj vo svahu  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 

 Priame určenie dĺžok laserovým 
(ultrazvukovým) dĺžkomerom 
� V teréne (in situ) 
� V budovách 

6 
 Ovládať jednoduchý laserový 

(prípadne ultrazvukový) 
dĺžkomer s digitálnym 
výstupom pre použitie 
na krátke vzdialenosti 
v budovách, ako aj in situ 

 Ovládať dostupné menu 
daného prístroja podľa typu 

 Dokáže merať 
a využívať možnosti 
prístroja (MENU) 
pre určovanie 
vzdialeností a plôch 
vo vnútorných 
priestoroch budov 
a in situ (v teréne)  

Meranie smerov a uhlov  
69  

  
  

 Uhlomer a sklonomer 
 

3 MATEMATIKA – 
poznať 
základné 
vzťahy 
pre výpočet 
uhlových mier 
a základné 
prevody medzi 
rôznymi typmi 
mier 

poznať pojmy 
aritmetický 
a vážený 
aritmetický 
priemer 

 Ovládať prácu s uhlomerom 
a sklonomerom 

 Vie narábať s uhlomerom 
a sklonomerom Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 

 Teodolit – nosné, mechanické, optické, 
elektrické a elektronické súčasti 
� Statív, podložka, svorky, 

pohybovky 
� dalekohľad, – 

zaostrovanie, cielenie 
� HZ a V kruh – osvetlenie 
� Odčítacie pomôcky 

a zariadenia 

6 
 Poznať a prakticky ukázať 

jednotlivé časti a definovať 
ich význam 

 Poznať rôzne typy odčítacích 
pomôcok a vedieť s nimi 
narábať 

 Vie ukázať, vysvetliť 
význam a prakticky ovláda 
prácu s jednotlivými 
prístrojmi 

 Prakticky ovláda rôzne 
typy odčítacích pomôcok 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 

 Teodolit – princíp čítania, nastavenia 
nulového smeru 
� Cielenie, nastavenie 

nulového smeru 
� Čítanie meraných dát 

3 
 Vedieť prakticky zacieliť 
 Vedieť nastaviť nulový smer 

pre akýkoľvek prístroj a úlohu 
 Vedieť správne odčítať 

merané hodnoty 

 Vie správne zacieliť  
 Vie nastaviť nulový smer 

pre Hz meranie 
 Vie správne odčítať 

merané hodnoty 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 

 Teodolit – príprava na meranie 
� Horizontácia a centrácia 
� Kontrola funkčnosti 

prístrojov  

6 
 Vedieť prakticky vykonať 

centrácu a horizontáciu  
 Vedieť prakticky overiť 

funkčnosť prístroja 

 Ovláda centráciu 
a horizontáciu prístroja 

 Vie prakticky overiť 
funkčnosť prístroja 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 
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 Meranie horizontálnych uhlov 
� Metóda merania osnovy 

smerov V RADOCH A SKUPINÁCH  
� Metóda merania 

Horizontálnych  uhlov NÁSOBENÍM - 
REPETÍCIOU 

• postu
p merania, meranie, záznam, kontrola 

• adjust
ácia, výpočet a vyrovnanie meraných dát 

27 
 Vedieť určiť možnosti 

prístroja na základe overenia 
delenia kruhu a odčítacích 
pomôcok 

 Poznať metódy merania,  
vlastné postupy 

 Vedieť vybrať vhodnú metódu 
merania podľa kritérií 
(presnosť, časová náročnosť, 
prístrojová vybavenosť, ...) 

 Vedieť správne cieliť,  
 Vedieť nastaviť nulový smer, 
 Vedieť správne odčítať 

meranú hodnotu 
 Vedieť správne zapísať 

namerané údaje a vykonať 
sebakontrolu merania  

 Ovládať postup vyhodnotenia 
pre jednotlivé metódy 
merania 

 Vedieť definovať presnos ť  a 
správnos ť výsledkov 
merania  

 Vedieť vysloviť rozhodnutie 
o nutnosti opakovania 
merania  

 Vedieť určiť 
najpravdepodobnejšiu 
hodnotu výsledku 

 Vie určiť možnosti stroja 
 Pozná metódy merania 

a vie presný postup 
 Vie sa rozhodnúť 

pre vhodnú metódu 
merania na základe 
požiadaviek podľa rôznych 
kritérií 

 Vie správne organizovať 
činnosť pri meraní 

 Vie správne cieliť 
 Vie nastaviť nulový smer 
 Vie odčítať merané 

hodnoty 
 Vie vykonať zápis (zákres) 

meraných hodnôt 
a sebakontrolu merania 

 Ovláda postup 
vyhodnotenia 

 Vie definovať presnosť 
merania 

 Vie vykonať analýzu 
merania (presnosť 
a správnosť) a rozhodnúť 
o opakovaní merania 

 Vie určiť 
najpravdepodobnejšiu 
hodnotu výsledku meranej 
veličiny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 

 Meranie vertikálnych uhlov 
� Meranie ZENITOVÝCH 

UHLOV 

• postu
p merania, meranie, záznam, kontrola 

• adjust
ácia, výpočet a vyrovnanie meraných dát 

15  
 Vedieť určiť možnosti 

prístroja na základe overenia 
delenia kruhu a odčítacích 
pomôcok 

 Poznať postup merania 
 Vedieť vybrať vhodný postup 

merania podľa kritérií 
(presnosť, časová náročnosť, 
prístrojová vybavenosť, ...) 

 Vedieť správne cieliť,  
 Vedieť správne odčítať 

meranú hodnotu 
 Vedieť správne zapísať 

namerané údaje a vykonať 
sebakontrolu merania  

 Ovládať postup vyhodnotenia  
 Vedieť definovať presnos ť  a 

správnos ť výsledkov 
merania  

 Vedieť vysloviť rozhodnutie 
o nutnosti opakovania 
merania  

 Vedieť určiť 
najpravdepodobnejšiu 
hodnotu výsledku 

 Vie určiť možnosti stroja 
 Pozná postup merania  
 Vie správne organizovať 
činnosť pri meraní 

 Vie správne cieliť 
 Vie odčítať merané 

hodnoty 
 Vie vykonať zápis (zákres) 

meraných hodnôt 
a sebakontrolu merania 

 Ovláda postup 
vyhodnotenia 

 Vie definovať presnosť 
merania 

 Vie vykonať analýzu 
merania (presnosť 
a správnosť) a rozhodnúť 
o opakovaní merania 

 Vie určiť 
najpravdepodobnejšiu 
hodnotu výsledku meranej 
veličiny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 
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 Skúšky osových podmienok a rektifikácia 9  
 Vedieť definovať osové 

podmienky, poznať spôsoby 
kontroly a prípadnej opravy 
rektifikácie 

 Vie definovať osové 
podmienky, pozná spôsoby 
kontroly a prípadnej opravy 
rektifikácie 

Praktické overenie 

 

 

Zaradenie teodolitu do  priamky  
6 ENV 

  
  

 Zaradenie do priamky medzi dva body 
� význam 
� prostriedky a pomôcky 
� postupy - alternatívy 

3   Poznať význam úlohy 
pre prax  

 Vedieť vybrať vhodný postup 
riešenia podľa kritérií 
(presnosť, časová náročnosť, 
prístrojová vybavenosť, ...) 

 Vedieť si pripraviť vhodné 
pomôcky 

 Pozná význam úlohy 

 Vie vykonať konkrétny 
postup riešenia modelovej 
situácie a vie určiť vhodnú 
prístrojovú techniku 
a postup podľa kritérií 
presnosti, 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 

 Zaradenie do priamky predĺžením 
� význam 
� prostriedky a pomôcky 
� postupy - alternatívy 

3 

Podrobné polohové meranie - princíp  
6 ENV 

  
  

 Rekognoskácia terénu a príprava 
pred meraním 

1  
 Vedieť vykonať prípravné 

práce pred meraním 
na základe rekognoskácie 

 Vie vykonať prípravné 
práce pred meraním Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát  Meračský náčrt a voľba meračských 
bodov 

1 
 Vedieť vyhotoviť náčrt 

záujmovej lokality a zvoliť 
stanoviská 

 Vie vyhotoviť náčrt 
záujmovej lokality 

 Jednoduchá stabilizácia a signalizácia 
bodov 

1 
 Poznať spôsoby stabilizácie 

a signalizácie bodov 
 Vie aplikovať spôsoby 

stabilizácie a signalizácie 
bodov 

 Postup pri meraní prvkov polohopisu 
� Princíp polárnej metódy 
� Princíp ortogonálnej 

metódy 

3 
 Ovládať postup merania 

pre jednotlivé metódy 
merania,  

 Ovláda postup merania 
pre jednotlivé metódy,  Ústne frontálne 

skúšanie 

Písomné skúšanie 

Praktické overenie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Elaborát 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   PRAX  4 hodiny týždenne,  

spolu 132 vyu čovacích hodín 
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Výškové meranie  52 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Poučenie o predpisoch a ochrane zdravia 
pri práci, zásady prvej pomoci, poučenie 
o organizácii práce v skupinách 

4 GEOGRAFIA – 
poznať 
základné 
pojmy 

GEOMETRIA – 
poznať 
základné 
pojmy 
o rovinných 
útvaroch 
a vzťahoch 

ZDRAVOTNÁ 
PRÍPRAVA – 
poznať 
základné 
spôsoby Prvej 
pomoci  
pri rôznych 
typoch úrazov 
(v teréne, 
v cestnej 
premávke, 
v priemyselnej 
zóne – 
staveniská, ...) 

 

 Poznať predpisy BOZ 
 Poznať základné spôsoby 

Prvej pomoci  pri rôznych 
typoch úrazov (v teréne, 
v cestnej premávke, 
v priemyselnej zóne – 
staveniská, ...) 

 Pozná predpisy BOZ 
 Ovláda základné 

spôsoby Prvej pomoci   

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Praktická skúška 
prvej pomoci 

 Nivelácia 
 Votknutý nivelačný ťah 
 Uzavretý nivelačný ťah 
 Plošná nivelácia na podklade štvorcovej 

siete 
 Plošná nivelácia na podklade 

polohopisneji mapy 
 Presná nivelácia 

28 
 Ovládať základné postupy 

nivelácie, metódy i metodiku 
TN,PN, VPN, 

 Ovládať prácu s prístrojovou 
technikou 

 Ovládať metódy určovania 
relatívnych aj absolutných 
výšok  

 Dokáže pracovať 
s nivelačnými prístrojmi 
ovláda všetky spôsoby 
technickej nivelácie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Meračský elaborát 

Ústne odpovede 

Správny výpočet 
a grafický prejav 

 Trigonometrické určenie výšky bodu 
 

8 
 Má vedieť metódy určovania 

výšky bodu, výšky budovy 
        a prístrojov 

 Vie určiť nadmorskú 
výšku budovy Ústne frontálne 

skúšanie 

Meračský elaborát 

Ústne odpovede 

Správny výpočet 
a grafický prejav 

 Skúška a rektifikácia nivelačných 
prístrojov 

4 
 Ovládať princíp prístrojovej 

techniky a vykonať skúšky 
správnosti  

 Ovláda princíp 
nivelačných prístrojov 

Obhajoba zadania 

 

 

Prezentácia - Referát 

Výsledný meračský 
elaborát 

 Grafické spracovanie nameraných 
výsledkov výškového merania 

4 
 Vedieť graficky spracovať 

výsledky výškového merania 
 

 Vie vypočítať a graficky 
znázorniť namerané 
hodnoty 

 Kontrola meračských elaborátov 4 
 Vedieť graficky a výpočtovo 

spracovať namerané hodnoty 
 Vie všetky témy 

spracovať do 
meračských elaborátov 

Zobrazovacie práce  
16 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Zobrazovanie bodov do mapového 
podkladu metódou  ortogonálnych 
súradníc 

 Zobrazovanie bodov metódou polárnych 
súradníc 

4 

 

4 

 

MATEMATIKA – 
polárne 
a ortogonálne 
súradnice 
výpočet, 
výmer ,plošné 

 Má dosiahnuť zručnosť vo 
vynášaní súradníc 

 Zvládnuť grafické zobrazenie 
bodov 

 Ovládať staré a nové plošné 
miery a prevody medzi nimi 

 Graficky spracuje dané 
meračské elaboráty 

 Vie používať staré 
a nové plošné miery  

Frontálne Ústne  
skúšanie 

Vyhodnotenie 
meračského 
elaborátu 

Ústne odpovede  

Praktické cvičenie 

Skupinová práca 

Výsledný meračský 



   

 1062

 Určenie zrážky mapového listu 

 Určenie výmery parcely na mapovom 
podklade 
  

4 

4 

 

 

miery a vedieť vypočítať výmeru 
parciel   

elaborát 

 

Nepriame meranie d ĺžok 
24  

  
  

 Trigonometrické určovanie dĺžok 

 Paralaktické určovanie d´žok 

 Elektronické meranie dĺžok 

 Optické spôsoby určovania dĺžok 

 

4 

4 

4 

12 

MATEMATIKA – 
poznať staré 
a nové 
dĺžkové miery 
a prevody 
medzi nimi 

Pytagorova , 
sínusová 
a kosínusová 
veta 

Fyzika, 
zákony optiky 
a elektromagn
etického 
vlnenia 

 Prakticky sa naučiť merať 
dĺžky elektronickými 
a optickými  prístrojmi 

 Naučiť sa nepriame meranie 
dĺžok 

 Ovláda rôzne spôsoby 
určovania vzdialenosti 
a zvládne postupy práce 
s rôznymi dlĺžkomernými 
prístrojmi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Vyhotovenie 
meračských 
elaborátov 

Ústne odpovede  

Praktické cvičenie 

Skupinová práca 

Výsledný meračský 
elaborát 

Podrobné po lohové meranie  
12  

  
  

 Meračská sieť 

 Ortogonálna metóda a omerné miery 

 Polárna metóda, diagramový tachymeter 
 

3 

3 

6 

MATEMATIKA 

Základy 
geometrie 

 

 Oboznámiť s rôznymi 
metódami pri podrobnom 
polohopisnom meraní a 
vytyčovaní 

 Vedieť zvoliť vhodnú metódu 
merania 

 Pozná význam úlohy 

 Vie vykonať konkrétny 
postup riešenia modelovej 
situácie a vie určiť vhodnú 
prístrojovú techniku 
a postup podľa kritérií 
presnosti, 

Neštandardná 
diskusia – analýza 
modelových situácií 

Neštandardná 
súťaž v príprave 
na riešenie 
modelovej situácie  
– presnosť 

Skupinová analýza 

Práca s prístrojom 
na stanovisku 

Výsledný meračský 
elaborát 

Tachymetria  
28 ENV 
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 Poľné meračské práce 

*vyhľadanie bodov PBPP podľa 
miestopisov 

*rekognoskácia terénu 

*založenie bodového polohového poľa 

*polohové a výškové zameranie 
polohového poľa 

*podrobné meranie polohopisu 
a výškopisu 

 

 

1 

 

       1 

       2 

       4 

 

8 

 

MATEMATIKA 

Základy 
geometrie 

 Vedieť vykonať prípravné 
práce pred meraním 
na základe rekognoskácie 
terénu 

 Má vedieť zvoliť vhodnú 
metódu merania 

 Ovládať prácu 
s tachymetrickým prístrojom 

 

 Vysvetliť pracovné postupy  
vyhodnotiť a prezentovať 
namerané údaje 

Praktické overenie 

 

Obhajoba zadania 

 

Výsledný meračský 
elaborát 

 

 Kancelárske práce 

*adjustácia zápisníkov 

*výpočtové práce 

*grafické práce 

 

2 

4 

6 

 Vedieť vyhotoviť náčrt 
záujmovej lokality  

 Výpočtovo a graficky 
spracovať namerané údaje  

 Vie vyhotoviť náčrt 
záujmovej lokality 
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ROČNÍK: TRETÍ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   PRAX  4 hodiny týždenne,  

spolu 132 vyu čovacích hodín 
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné vyty čovacie práce  40 ENV Žiak má:  Žiak:    

Vytýčenie a predĺženie priamky 
1.-4. MATEMATIKA 

Základy 
geometrie, 
poznať staré 
a nové 
dĺžkové miery 
a prevody 
medzi nimi, 

ortogonálne 
súradnice 

 

Ovládať vytýčenie jednotlivých 
typov úloh 
 
Byť schopný vymenovať pomôcky 
a prístroje, ktoré sa používajú pri 
vytyčovaní jednotlivých typov úloh 
 
Vedieť spôsoby ošetrovania 
a prepravy pomôcok a prístrojov 
 
Vedieť vykonať prípravné práce 
pred meraním na základe 
rekognoskácie 
 
Vedieť vyhotoviť náčrt záujmovej 
lokality 
 
 

Ovláda vytýčenie jednotlivých 
typov úloh 
 
Je schopný vymenovať 
pomôcky a prístroje, ktoré sa 
používajú pri vytyčovaní 
jednotlivých typov úloh 
 
Vie pomenovať  spôsoby 
ošetrovania a prepravy 
pomôcok a prístrojov 
 
Vie vykonať prípravné práce 
pred meraním na základe 
rekognoskácie 
 
Vie vyhotoviť náčrt záujmovej 
lokality 
 
 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Obhajoba zadania 

 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

 

Prezentácia - 
Referát 

Výsledný meračský 
elaborát 

Vytýčenie priesečníka dvoch priamok 
 5.-8. 

Vytyčovanie teodolitom- presné vytýčenie uhla 
a priamky 

9.-12. 

Vytýčenie priamky cez prekážku 

 
13.-16. 

    Vytýčenie priameho a pravého uhla 
hranolčekom                                 

 

17.-20. 

Vytýčenie bodu ortogonálnymi súradnicami 21.-24. 

Vytýčenie výšky bodu 25.-28. 
Vytýčenie vrstevnice 

 
29.-32. 

Vytýčenie vodorovnej priamky a vodorovnej 
roviny 

 

33.-36. 

Vytýčenie priamky a roviny s daným spádom 
 37.-40. 

Tachymetria  
40 ENV 

Žiak má:  Žiak:    

Výpočet zápisníkov pre tvorbu zadania 
 
 
 
 

41.-48. MATEMATIKA – 
poznať staré 
a nové 
dĺžkové miery 
a prevody 
medzi nimi 

Pytagorova , 
sínusová 
a kosínusová 
veta 

 

Ovládať výpočet jednotlivých 
druhov zápisníkov 
 
Byť schopný odvodiť klad 
mapového listu pre danú lokalitu 
 
Vedieť vyniesť podrobné body, 
z ktorých vytvorí mapu 
 
Vedieť vyinterpolovať vrstevnice 
a následne ich vytvoriť 
 
Vedieť vyhotoviť polohopisný 

Ovláda výpočet jednotlivých 
druhov zápisníkov 
 
Je schopný odvodiť klad 
mapového listu pre danú lokalitu 
 
Vie vyniesť podrobné body, 
z ktorých vytvorí mapu 
 
Vie vyinterpolovať vrstevnice 
a následne ich vytvoriť 
 
Vie vyhotoviť polohopisný 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Obhajoba zadania 

 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

 

Prezentácia - 
Referát 

Výsledný meračský 
elaborát 

Odvodenie kladu mapového listu 
49.-52. 

Vynášanie podrobných bodov pre tvorbu 
polohopisného a výškopisného plánu 53.-60. 

Interpolácia vrstevníc 
61.-68. 
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Polohopisný a výškopisný plán 
69.-76. 

a výškopisný plán  
 
 
 

a výškopisný plán  
 

Záverečné práce- miestopisy, technická 
správa 77.-80. 

Vytyčovanie oblúkov  24  
Žiak má:  Žiak: 

  

Výpočet vytyčovacích prvkov pre  vytýčenie        
hlavných bodov kruhového oblúka 

 

81.-88. MATEMATIKA – 
poznať staré 
a nové 
dĺžkové miery 
a prevody 
medzi nimi, 

Základy 
geometrie 

polárne 
a ortogonálne 
súradnice 

 

 

Ovládať vytýčenie jednotlivých 
typov úloh 
 
Byť schopný vymenovať pomôcky 
a prístroje, ktoré sa používajú pri 
vytyčovaní jednotlivých typov úloh 
 
Vedieť vypočítať vytyčovacie prvky 
pre vytýčenie oblúka 
 
Vedieť vykonať prípravné práce 
pred meraním na základe 
rekognoskácie 
 
Vedieť vyhotoviť náčrt záujmovej 
lokality 
 

Ovláda vytýčenie jednotlivých 
typov úloh 
 
Je schopný vymenovať 
pomôcky a prístroje, ktoré sa 
používajú pri vytyčovaní 
jednotlivých typov úloh 
 
Vie vypočítať vytyčovacie prvky 
pre vytýčenie oblúka 
 
Vie vykonať prípravné práce 
pred meraním na základe 
rekognoskácie 
 
Vie vyhotoviť náčrt záujmovej 
lokality 
 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Obhajoba zadania 

 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Prezentácia - 
Referát 

Výsledný meračský 
elaborát 

Výpočet vytyčovacích prvkov pre vytýčenie 
podrobných bodov kruhového oblúka 
z pravouhlých súradníc 

89.-96. 

Výpočet vytyčovacích prvkov pre vytýčenie 
podrobných bodov kruhového oblúka 
z polárnych súradníc 

97.-104. 

Určovanie bodov PBPP 
geodetickými metódami 

28  
Žiak má:  Žiak:  

  

Polygónový ťah 
105.-112. MATEMATIKA –

Základy 
geometrie 

polárne 
a ortogonálne 
súradnice 

 

Ovládať meranie jednotlivých 
typov úloh 
 
Byť schopný vymenovať pomôcky 
a prístroje, ktoré sa používajú pri 
vytyčovaní jednotlivých typov úloh 
 
Vedieť vyhotoviť náčrt záujmovej 
lokality 

 

Ovláda meranie jednotlivých 
typov úloh 
 
Je schopný vymenovať 
pomôcky a prístroje, ktoré sa 
používajú pri vytyčovaní 
jednotlivých typov úloh 
 
Vie vyhotoviť náčrt záujmovej 
lokality 

 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Obhajoba zadania 

 

Didaktický test 

Ústne odpovede 

Prezentácia - 
Referát 

Výsledný meračský 
elaborát 

Pretínanie napred z uhlov 
113.-120. 

Pretínanie napred z dĺžok 
121.-128. 

Pretínanie nazad 
129.-132. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   PRAX  4 hodiny týždenne,  

spolu 120 vyu čovacích hodín 
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Tachymetria  40 ENV Žiak má:  Žiak:    

Meračské práce 
1.-15. MATEMATIKA – 

poznať staré 
a nové 
dĺžkové miery 
a prevody 
medzi nimi 

Pytagorova , 
sínusová 
a kosínusová 
veta 

 

Ovládať výpočet jednotlivých 
druhov zápisníkov 
 
Byť schopný odvodiť klad 
mapového listu pre danú lokalitu 
 
Vedieť vyniesť podrobné body, 
z ktorých vytvorí mapu 
 
Vedieť vyinterpolovať vrstevnice 
a následne ich vytvoriť 
 
Vedieť vyhotoviť polohopisný 
a výškopisný plán  
 
 
 

Ovláda výpočet jednotlivých 
druhov zápisníkov 
 
Je schopný odvodiť klad 
mapového listu pre danú lokalitu 
 
Vie vyniesť podrobné body, 
z ktorých vytvorí mapu 
 
Vie vyinterpolovať vrstevnice 
a následne ich vytvoriť 
 
Vie vyhotoviť polohopisný 
a výškopisný plán  
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Obhajoba zadania 

 

Ústne odpovede 

Zadanie 

Prezentácia - 
Referát 

 

Adjustácia meračských náčrtov a zápisníkov 
 16.-20. 

Kancelárske práce 21.-35.. 
Spracovanie elaborátu 

 
36.-40. 

Určenie súradníc bodu pretínaním  
30  

Žiak má:  Žiak:    

Pretínanie napred uhlami 
 
 
 
 

41.-48. MATEMATIKA –
Základy 
geometrie 

polárne 
a ortogonálne 
súradnice 

 

Ovládať meranie jednotlivých 
typov úloh 
 
Vedieť vykonať prípravné práce 
pred meraním na základe 
rekognoskácie 
 
Vedieť nakresliť obrázok, doplniť 
veličiny 
 
Odvodiť z obrázka vzťahy 
 
Aplikovať na konkrétnom príklade 
Napísať vzťahy pre výpočet 
smerníka z dvoch bodov 
 
Odvodiť na základe 
matematických úkonov X – ovú 
súradnicu určovaného bodu 
a dopočítať Y-ovú. 

Ovláda meranie jednotlivých 
typov úloh 
 
Vie vykonať prípravné práce 
pred meraním na základe 
rekognoskácie 
 
Dokázal nakresliť obrázok, 
doplniť veličiny 
 
Odvodil z obrázka vzťahy 
 
Aplikoval na konkrétnom 
príklade 
 
Napísal vzťahy pre výpočet 
smerníka z dvoch bodov 
Vie odvodiť na základe 
matematických úkonov X – ovú 
súradnicu určovaného bodu 
a dopočítať Y-ovú. 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Obhajoba zadania 

 

Ústne odpovede 

Zadanie 

Prezentácia - 
Referát 

 

Pretínanie napred dĺžkami 
49.-56. 

Pretínanie napred smerníkmi 
57.-62. 

Pretínanie nazad 
63.-70. 

Geometrický plán  16  
Žiak má:  Žiak:  
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Prípravné práce a rekognoskácia terénu 

 
71.-72. AKTUALIZÁCIA 

GEODETICKÝC 
INFORMáCII 

Vypracovanie 
zadaní –  
správnosť 
riešenia 
výpočtových 
úloh – GP, 
ZPMZ – 
grafická časť 

 

Osvojiť si základné vedomosti 
o tvorbe ZMVM a vedieť ich 
prakticky využiť. 
 

Osvojil si základné vedomosti 
o tvorbe ZMVM a vedieť ich 
prakticky využiť. 
 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Obhajoba zadania 

 

Ústne odpovede 

Zadanie 

Prezentácia - 
Referát 

 

Miestne vyšetrovanie a meranie 73.-78. 

Kancelárske práce 79.-86. 

Transformácie  12 ENV 
Žiak má:  Žiak:  

  

Príprava podkladov 
87.-90. Geodetické 

výpo čty 

Vypracovanie 
zadaní –  
správnosť 
riešenia 
výpočtových 
úloh 

 

Vedieť pretransformovať súradnice 
bodov 

Vedieť odvodiť vzorce pre 
jednotlivé typy transformácii 

Vedieť vypracovať elaborát 
z transformácie súradníc 

Vie pretransformovať súradnice 
bodov 

Vie odvodiť vzorce pre 
jednotlivé typy transformácii 

Dokáže vypracovať elaborát 
z transformácie súradníc 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Obhajoba zadania 

 

Ústne odpovede 

Zadanie 

Prezentácia - 
Referát 

 

Spracovanie zadania 
91.-94. 

Kompletizácia elaborátu 
95.-98. 

Zameranie a  grafické 
vyhodnotenie pozd ĺžneho 
a prie čnych profilov 

22 ENV 
Žiak má:  Žiak:  

  

Meračské práce 
99.-106. Prax 

Vypracovanie 
zadaní –  
správnosť 
riešenia 
výpočtových 
úloh 

Geodetické 
výpo čty 

Vypracovanie 
zadaní –  
správnosť 
riešenia 
výpočtových 
úloh 

 

Ovládať meranie jednotlivých 
typov úloh 
 
Vedieť vykonať prípravné práce 
pred meraním na základe 
rekognoskácie 
 
Vedieť nakresliť obrázok, doplniť 
veličiny 
 
Odvodiť z obrázka vzťahy 
 
Vedieť vypracovať kompletný 
elaborát  z danej úlohy 

Ovláda meranie jednotlivých 
typov úloh 
 
Vie vykonať prípravné práce 
pred meraním na základe 
rekognoskácie 
 
Dokázal nakresliť obrázok, 
doplniť veličiny 
 
Odvodil z obrázka vzťahy 
 
Vie vypracovať kompletný 
elaborát  z danej úlohy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Obhajoba zadania 

 

Ústne odpovede 

Zadanie 

Prezentácia - 
Referát 

 

Kancelárske práce 
107.-114. 

Spracovanie elaborátu 
115.-120. 
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Názov predmetu Geodetické výpo čty 
Časový rozsah výu čby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

2.ročník 
4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 
3.ročník 
2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 
4.ročník 

Ročník  druhý, tretí, štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3692 6       geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
Predmet poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti v oblasti výpočtového spracovania geodetických úloh 
v oblastiach budovania bodových polí, mapovacích úloh na tvorbu číselnej mapy, výpočtu výmer parciel a ich 
dielov na údržbu máp katastra nehnuteľností, transformácie súradníc a na účely investičnej výstavby /kubatúry 
zemných telies/. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne v druhom a štvrtom a 4 hodiny v 
treťom ročníku štúdia. 
 
Obsah predmetu tvoria výpočtové a grafické práce zamerané na získanie zručnosti pri  spracovaní výpočtových 
prác. Žiaci majú pochopiť vzťahy a logické následnosti pri vypracovaní jednotlivých úloh, vedieť vyhodnotiť 
dosiahnutú presnosť spracovaných výsledkov, vedieť uplatniť vhodný počtársky postup, vedieť analyzovať, 
hľadať a vylúčiť chyby vo výpočte odhadom čiastkových výsledkov, vedieť spracovať výsledky pomocou 
školského programového vybavenia v učebniach výpočtovej techniky. 
 
Žiak získava vedomosti o základných a moderných výpočtových technikách pri tvorbe máp, v inžinierskej 
geodézii. Zároveň nadobúda zručnosti potrebné pre výpočet geodetických  prác ručne a na počítači pomocou 
geodetických programov/ Groma, Geus, Kokeš/. Žiak sa naučí prácu s kalkulačkou, výpočet vo výpočtových 
tlačivách a výpočet na PC. 
 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania geodetické výpočty 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. 
 
Po technickej a výpočtovej stránke vyberá vyučujúci praktické úlohy pomocou predmetu prax ako aj teoretické 
výpočtové úlohy pomocou dostupnej literatúry a využíva aj ďalšie dostupné materiály, metódy a pomôcky 
v súlade s učebnými osnovami a charakterom učiva.  
 
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti geodetických výpočtov potrebných 
pre zvládnutie geodetickej činnosti  za predpokladu rešpektovania zvlášnosti a jedinečnosti sebarealizácie 
kazdého jednotlivca. 
 
Vedomosti a zručnosti získané v predmete sú základom pre väčšinu odborných predmetov, kde sa využívajú 
výpočtové práce. Sú to najmä predmety prax, geodézia, kartografia, kataster nehnuteľností,  automatizácia 
zobrazovacích prác, fotogrametria. Pokračovanie predmetu v 3. a 4.očníku tvorí predmet geodetické výpočty .  
 
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia.  
 
Výučba bude prebiehať v odbornej učebni geodetických výpočtov a bežnej triede.  
Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu  geodetické výpočty v študijnom odbore 3692600 geodézia, kartografia a kataster 
je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti geodetických výpočtov, formovať logické 
myslenie v počtárskom a grafickom prejave a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj 
v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, 
osvoja si grafický a počtársky  prejav , ktorý zodpovedá predstavám o úrovni geodetických výpočtov. Žiaci získajú 
poznatky v oblasti počítačového spracovania výsledkov geodetických prác formou spracovania úloh z praxe 
s použitím školského programového vybavenia. Dôležitá je výchova k presnosti, poriadku, k zmyslu pre estetickú 
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úpravu grafických prác, ktoré vzniknú ako výsledok geodetického počtárstva, k systematickému postupu 
a organizácii prác.   
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
Vo vyučovacom predmete geodetické výpočty využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity, informácie ústnou, písomnou a grafickou formou 
 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
 Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 
 utvárať progresívne medziľudské vzťahy, efektívne žiť a spolupracovať s ľudmi, pracovat v tíme 
 prispievať k vytváraniu tvorivej a podnetnej sociálnej klíme 
 slobodne a zodpovedne, tvorivo pristupovať k plneniu povinností a úloh  
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 
 byť tolerantný, ústretový, otvorený, ale i kritický k názorom druhých ľudí a spoločnosti 
 regulovať svoje správanie /sebareguláciu /, sebareflexiu, sebahodnotenie 
 Schopnosti riešiť problémy 
 rozpoznávať problémy v priebehu ich kartografického vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (matematické prostriedky, grafické prostriedky 
a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich kartografickom vzdelávaní, 
 samostatne riešiť problém 
 posudzovať riešenie daného chemického problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 používať osvojené metódy riešenia kartografických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov.  
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vyhodnotiť a obhájiť svoje rozhodnutia 

Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 získavať informácie v priebehu ich kartografického vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
 zmysluplne rozvíjať praktické schopnosti nutné pre konkrétny život z hľadiska informačných technológii 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 
 efektívne a konštruktívne sa podieľať na občianskom živote, vážiť si kultúru spoločnosti, vnímať, prímať, 

vytvátať a rozvíjať etické, estetické a duchovné hodnoty 
 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich kartografického vzdelávania využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 

a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  
 
 
2. ročník 
 
Stratégia vyu čovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Základné matematické úkony a 
operácie pre geodetické výpočty 

 

Informačno-receptívna -  
výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Motivačná –motivačný 
rozhovor 
Expozičná – prednáška 
Fixačná- opakovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Pravouhlé rovinné súradnicové 
sústavy 

 
Výpočet výmer a súvisiacich 
geodetických úloh 

 
Základné súradnicové výpočty 
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Učebné zdroje 
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, 
... 

Všetky 25. BURŠÍK A.,PROCHÁZKA F.  
GEODETICKÉ  
POČTÁRSTVO  
Alfa Bratislava 1970, 63-321-73 

26. KUNÁK   L.   a kolektív 
GEODETICKÉ   PRAKTIKUM 
Rektorát TU v Košiciach 
ISBN 80-7099-113-5 

27. MICHALČÁK   O. a i. 
INŽINIERSKÁ   GEODÉZIA  I. 
Alfa Bratislava 1985 

28. MICHALČÁK   O. a i. 
INŽINIERSKÁ   GEODÉZIA  II. 
Alfa Bratislava 1990 

29. ŠÜTTI J.: GEODÉZIA . Alfa 
Bratislava 1987, 063-560-
87 GEO 

 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Filpchart  
Whiteboard 
(PC) Dataprojektor  
Interaktívna tabuľa  
E-beam 

Zošity, perá, ceruzky 
Rysovacie pomôcky 
/pravítka, uhlomery, 
krivítka/ 
Šablóny 
Tušové perá 
Tuš, Rysy, Výkresy 
počtárske tlačivá,  
kalkulačka, 
farebné perá, 
digitálne nivelačné 
prístroje Leica Sprinter 50,  
kompenzátorové 
nivelačné prístroje Sokkia 
C410, nivelačné laty, 
digitálne nivelačné laty, 
nivelačné hliníkové 
statívy, nivelačné 
podložky, oceľové pásma, 
pentagony, olovnice, 
laserový diaľkomer Disto 
D2, GPS Oregon 450 
 
 

 
Knižnica 
 
internet  
Knižnica 
 
internet  

 
3. ročník 
 

Stratégia vyu čovania 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematické ho celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Výpočet polygónových ťahov 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Motivačná –motivačný rozhovor 
Expozičná – prednáška 
Fixačná- opakovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Výpočet súradníc zameraných 
ortogonálne 

Výpočet pretínania vpred 

 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 
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Všetky 30. BURŠÍK A.,PROCHÁZKA F.  
GEODETICKÉ  
POČTÁRSTVO  
Alfa Bratislava 1970, 63-321-73 

31. KUNÁK   L.   a kolektív 
GEODETICKÉ   
PRAKTIKUM 
Rektorát TU v Košiciach 
ISBN 80-7099-113-5 

32. MICHALČÁK   O. a i. 
INŽINIERSKÁ   GEODÉZIA  
I. 
Alfa Bratislava 1985 

33. MICHALČÁK   O. a i. 
INŽINIERSKÁ   GEODÉZIA  
II. 
Alfa Bratislava 1990 

34. ŠÜTTI J.: GEODÉZIA . Alfa 
Bratislava 1987, 063-560-
87 GEO 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Filpchart  
Whiteboard 
(PC) Dataprojektor  
Interaktívna tabuľa  
E-beam 

počtárske tlačivá,  
kalkulačka, 
farebné perá, 
pracovné listy 
usporiadané do šiestich 
pracovných zošitov, 
3 prezentácie 
v powerpointe, 
počítač,  
geodetický software,  
digitálne nivelačné 
prístroje Leica Sprinter 
50,  
kompenzátorové 
nivelačné prístroje 
Sokkia C410, nivelačné 
laty, digitálne nivelačné 
laty, 
nivelačné hliníkové 
statívy, nivelačné 
podložky, oceľové 
pásma, pentagony, 
olovnice, laserový 
diaľkomer Disto D2, GPS 
Oregon 450 

Knižnica  
Internet  
 

 PZ_1_ Výpočet 
súradníc bodov 
zameraných 
ortogonálne 

 PZ_2_ Výpočet 
súradníc bodov 
zameraných 
ortogonálne 

 PZ_3_ výpočet_ 
pretínania_ 
napred 

 PZ_4_  
výpočet_ 
pretínania_ 
nazad 

 PZ_5_ výpočet_ 
voľného_PŤ 

 PZ_6_ výpočet_ 
polyónových_ 
ťahov_II 

 
 Prezentácia 1 

Prezentácia2 
 Prezentácia 3 

 
 
  

 

 
4. ročník 

 
Stratégia vyu čovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy p ráce 

Základné súradnicové výpočty- 
opakovanie 

 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
Motivačná –motivačný rozhovor 
Expozičná – prednáška 
Fixačná- opakovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Výpočet výmer – opakovanie 
 
 

Výpočet pretínania vpred – 
opakovanie 

 

Výpočet pretínania vzad 
 

Výpočet polygónových ťahov - 
opakovanie 

 

Transformácia súradníc 
 

Výpočet objemov zemných telies 
 

Riešenie ucelených úloh 
z geodetickej praxe 
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Učebné zdroje 
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Všetky 35. BURŠÍK A.,PROCHÁZKA F.  
GEODETICKÉ  
POČTÁRSTVO  
Alfa Bratislava 1970, 63-321-
73 

36. KUNÁK   L.   a kolektív 
GEODETICKÉ   
PRAKTIKUM 
Rektorát TU v Košiciach 
ISBN 80-7099-113-5 

37. MICHALČÁK   O. a i. 
INŽINIERSKÁ   GEODÉZIA  
I. 
Alfa Bratislava 1985 

38. MICHALČÁK   O. a i. 
INŽINIERSKÁ   GEODÉZIA  
II. 
Alfa Bratislava 1990 

39. ŠÜTTI J.: GEODÉZIA . Alfa 
Bratislava 1987, 063-560-
87 GEO 

 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Filpchart  
Whiteboard 
(PC) Dataprojektor  
Interaktívna tabuľa  
E-beam 

Zošity, perá, ceruzky 
Rysovacie pomôcky 
/pravítka, uhlomery, 
krivítka/ 
Šablóny 
Tušové perá 
Tuš, Rysy, Výkresy 
počtárske tlačivá,  
kalkulačka, PC 
farebné perá, 
digitálne nivelačné 
prístroje Leica Sprinter 
50,  
kompenzátorové 
nivelačné prístroje 
Sokkia C410, nivelačné 
laty, digitálne nivelačné 
laty, 
nivelačné hliníkové 
statívy, nivelačné 
podložky, oceľové 
pásma, pentagony, 
olovnice, laserový 
diaľkomer Disto D2, GPS 
Oregon 450 
 
 

 
Knižnica 
Internet  
 

 PZ_1_ Výpočet 
súradníc bodov 
zameraných 
ortogonálne 

 PZ_2_ Výpočet 
súradníc bodov 
zameraných 
ortogonálne 

 PZ_3_ výpočet_ 
pretínania_ 
napred 

 PZ_4_  výpočet_ 
pretínania_ 
nazad 

 PZ_5_ výpočet_ 
voľného_PŤ 

 PZ_6_ výpočet_ 
polyónových_ 
ťahov_II 

 
 Prezentácia 1  
 Prezentácia2 
 Prezentácia 3 

 
  

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠVP (pre 
jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce).  
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický 
test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť 
stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť 
súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu   
škálu si   volí vyučujúci.   Žiak má možnosť   didaktický test opakovať,   ak bol v prvom didaktickom teste 
neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky 
didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia 
žiak.Hlavným kritériom hodnotenia sú aj výsledné meračské elaboráty vyhotovené z každého tematického 
celku.Hodnotí sa správnosť meračských postupov, meračských výpočtov a grafická úroveň elaborátov. 
Podmienkou úspešného ukončenia ročníka je odovzdanie všetkých elaborátov v stanovenom termíne . 
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ROČNÍK: DRUHÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Geodetické výpo čty  2 hodiny týždenne, spolu 66 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné matematické 
úlohy a operácie pre 
geodetické výpo čty 

30   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 /1.h/Práca s kalkulačkou, 
základné funkcie, pamäte 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Prax, Gev,  

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť využívania 
a ovládania elektronických 
kalkulátorov 

Ročník: 2.3.4. 

AGI 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť využívania 
a ovládania elektronických 
kalkulátorov 

Ročník:4. 

Prax 

 Vypracovanie zadaní – 
správnosť zaokrúhľovania 
výsledkov 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Vypracovanie zadaní – 
správnosť zaokrúhľovania 
výsledkov, odhad ovanie 
výsledkov 

 Ročník: 2.3.4. 

 Ovládať základné funkcie 
elektronického kalkulátora 

 Vedieť použiť elektronický 
kalkulátor pri riešení  
výpočtových úloh 
 

 Ovládal základné funkcie 
elektronického kalkulátora 

 Vedel použiť elektronický 
kalkulátor pri riešení 
výpočtových úloh 

 Vedel pomenovať 
jednotlivé výpočtové 
operácie vykonávané na 
elektronickom kalkulátore 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /2-6.h/Počtové výkony 
a skúšky, zaokrúhľovanie, 
aritmetický priemer 

 

 

 

 

 

5 
 Poznať jednotlivé počtové 

výkony a skúšky 
 Poznať a zvládnuť zásady 

zaokrúhľovania 
 Vedieť správne 

zaokrúhľovať výsledky 
výpočtových prác 

 Vedieť vypočítať 
aritmetický priemer 

 

 Poznal jednotlivé počtové 
výkony a skúšky 

 Poznal a zvládol zásady 
zaokrúhľovania 

 Vedel správne 
zaokrúhľovať výsledky 

 Vedel vypočítať aritmetický 
priemer 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /7-10.h/Pytagorova veta 4 Prax 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 

 Ovládať znenie 
Pytagorovej vety 

 Vedieť použiť Pytagorovu 
vetu pri riešení 
výpočtových úloh  - 
výpočet uhlopriečok 
v obdlžníku alebo pri 
kontrolných omerných 
mierach odmeraných 
ortogonálnou metódou 

 Ovládal znenie 
Pytagorovej vety 

 Vedel použiť Pytagorovu 
vetu pri riešení 
výpočtových úloh  - 
výpočet uhlopriečok 
v obdlžníku alebo pri 
kontrolných omerných 
mierach odmeraných 
ortogonálnou metódou 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

  

Skupinová 
písomná práca 

 



   

 1074

 /11-14.h/Podobnosť 
trojuholníkov 

 

4 
výpočtových úloh 

Ročník: 3.4. 

 

AGI 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh – GP, 
ZPMZ 

 

Ročník: 4. 

 Poznať definíciu 
podobnosti trojuholníkov 

 Vedieť použiť podobnosť 
trojuholníkov pri 
výpočtových úlohách  

 

 Poznal definíciu 
podobnosti trojuholníkov 

 Vedel použiť podobnosť 
trojuholníkov pri 
výpočtových úlohách 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /15-18.h/Goniometrické 
funkcie 

4  Vedieť vypočítať jednotlivé 
goniometrické funkcie 

 Objasniť použitie 
goniometrických funkcií v 
praxi 

 Vedel vypočítať jednotlivé 
goniometrické funkcie 

 Objasnil  použitie 
goniometrických funkcií v 
praxi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /19-22.h/Sínusová veta, 
kosínusová veta 

4  Vedieť použiť vzorec 
sínusovej a kosínusovej 
vety v praktických úlohách 

 Vedel použiť vzorec 
sínusovej a kosínusovej 
vety v praktických úlohách 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /23-26.h/Definovanie 
a prevody uhlových mier: 
60-tinná, 100-tinná, 
oblúková 

4 
 Poznať jednotlivé definície 

uhlových mier 
 Vedieť vypočítať prevody 

medzi uhlovými mierami 

 Poznal jednotlivé definície 
uhlových mier 

 Vedel vypočítať prevody 
medzi uhlovými mierami 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /27-30.h/Trigonometrické 
výpočty -určenie výšky 

4 
 
 

 Vedieť vypočítať výšku 
trigonomrtricky 

 Poznať jednotlivé druhy 
výšok 

 Vedel vypočítať výšku 
trigonometricky 

 Poznal jednotlivé druhy 
výšok 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

 

Skupinová 
písomná práca 

 

Pravouhlé rovinné 
súradnicové sústavy 4  

 
 Žiak má:  

 
 Žiak:  

  

 /31-32.h/S-JTSK, S-42  

 

2 Prax 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 3.4. 

AGI 

 Vedieť vysvetliť pojem S-
JTSK, S 42 

 Vedieť vysvetliť rozdiel 
medzi S-JTSK, S42 

 

 Vedel vysvetliť pojem S-
JTSK, S 42 

 Vedel vysvetliť rozdiel 
medzi S-JTSK, S42 

  

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /33.h/Zobrazenie polohy 
bodu a výpočty  
s použitím mierok 
zobrazenia 

 

1  Vedieť zobraziť polohu 
bodu do mapových 
podkladov 

 Vedieť použiť jednotlivé 
vynášacie pomôcky 

 

 Vedel zobraziť polohu 
bodu do mapových 
podkladov 

 Vedel použiť jednotlivé 
vynášacie pomôcky 

  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

Skupinová 
písomná práca 
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 /34.h/Deformácia 
mapového listu 

1  Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh – GP, 
ZPMZ – grafická časť 

Ročník: 4. 

KN 

 Výpočet deformácie 
mapového listu 

Ročník: 4. 

 Vedieť vypočítať 
deformáciu mapového listu 

 Vedel vypočítať 
deformáciu mapového listu 

  

Výpo čet výmer 
a súvisiacich 
geodetických úloh 

18 ENV 
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
  

 /35-38.h/Výpočet výmer 
rozkladom 

4 Prax 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh – výpočet 
výmer parciel 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 3.4. 

AGI 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh – GP, 
ZPMZ – výpočet výmer 
parciel 

Ročník: 4. 

KN 

 Výpočet vyrovnania hranice 
pre účely KN 

Ročník: 4. 

 Vedieť rozdeliť parcelu 
podľa spôsobu zamerania 
na jednoduché 
geometrické obrazce 

 Poznať základné 
matematické vzťahy pre 
výpočet štvorca, 
obdlžníka, trojuholníka, 
lichobežníka 

 Vedel rozdeliť parcelu 
podľa spôsobu zamerania 
na jednoduché 
geometrické obrazce 

 Poznal základné 
matematické vzťahy pre 
výpočet štvorca, 
obdlžníka, trojuholníka, 
lichobežníka 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /39-50.h/Výpočet výmer 
z pravouhlých súradníc 
uzavretého 
mnohouholníka pomocou 
L´ Hullierových vzorcov 

12  Vedieť vypočítať výmeru 
mnohouholníka ,ktorého 
vrcholy sú dané 
pravouhlými súradnicami 
pomocou L´Hullierových 
vzorcov  

 Vedel vypočítať výmeru 
mnohouholníka ,ktorého 
vrcholy sú dané 
pravouhlými súradnicami 
pomocou L´Hullierových 
vzorcov  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /51-52.h/Výpočet výmer 
skupinových 
mnohouholníkov 

2  Vedieť vypočítať výmeru 
deformovaných 
mnohouholníkov 

 

 Vedel vypočítať výmeru 
deformovaných 
mnohouholníkov 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

Skupinová 
písomná práca 

 

 Vysvetliť účel 
vyrovnávania hraníc 

 Vedieť vyrovnať hranice 
tak, aby sa nezmenila 
výmera dotknutých 
pozemkov 

 Vysvetlil účel vyrovnávania 
hraníc 

 Vedel vyrovnať hranice 
tak, aby sa nezmenila 
výmera dotknutých 
pozemkov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

Skupinová 
písomná práca 

 

Základné súradnicové 
výpo čty 14  

 
 Žiak má:  

 
 Žiak:  
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 /53-56.h/Smerník 4 Prax 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 3.4. 

AGI 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh – GP, 
ZPMZ – výpočet podrobných 
bodov, rajónov, dĺžok strán, 
pretínanie napred -nazad 

Ročník: 4. 

 Definovať pojem smerník 

 Vedieť nakresliť jednotlivé 
kvadranty 

 Vedieť vzťah medzi dvoma 
smerníkmi tej istej strany 

 Vedieť pravidlá výpočtu 
smerníka v jednotlivých 
kvadrantoch 

 Definoval pojem smerník 

 Vedel nakresliť jednotlivé 
kvadranty 

 Vedel vzťah medzi dvoma 
smerníkmi tej istej strany 

 Vedel pravidlá výpočtu 
smerníka v jednotlivých 
kvadrantoch 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /57-60.h/Dĺžka strany 4  Vedieť vypočítať dĺžku 
strany pomocou 
Pytagorovej vety 

 Vedieť vypočítať dĺžku 
strany pomocou 
goniometrických funkcií 

 Vedel vypočítať dĺžku 
strany pomocou 
Pytagorovej vety 

 Vedel vypočítať dĺžku 
strany pomocou 
goniometrických funkcií 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /61-62.h/Výpočet rajónu 2  Vedieť vypočítať súradnicu 
koncového bodu úsečky 
danej súradnicami 
začiatočného bodu, 
smerníkom a dĺžkou 

 Vedieť vypočítať rajón 
pomocou nameraných 
hodnôt polárnou 
a ortogonálnou metódou 

 Vedel vypočítať súradnicu 
koncového bodu úsečky 
danej súradnicami 
začiatočného bodu, 
smerníkom a dĺžkou 

 Vedel vypočítať rajón 
pomocou nameraných 
hodnôt polárnou 
a ortogonálnou metódou 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /63-66.h.h/Koncoročné 
opakovanie 

4      
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ROČNÍK: TRETÍ                
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   GEODETICKÉ  VÝPOČTY 
 

4 hodiny týždenne, spolu 132 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Výpo čet polygónových ťahov  58   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Voľný polygónový ťah. 
 
Výpočty použitím výpočtovej techniky. 
( Kokeš, Groma, Geus ) 

 

16 MATEMATIK
A – základné 
matematické 
úkony ( súčet, 
mínus, krát, 
delenie ), 
goniometrické 
funkcie ( sin, 
cos, tg, cotg ) 

GEOMETRIA – 
poznať 
základné 
pojmy 
o rovinných 
útvaroch 
a vzťahoch, 
vedieť vyniesť 
uhol a dĺžku 

 Definovať voľný polygónový 
ťah a smerník, dĺžku 

 Vypočítať smerníky, 
súradnicové rozdiely a 
súradnice polygónových 
bodov. 

 Vysvetliť význam, použitie 
v praxi a presnosť tohto typu 
ťahu. 

 Vysvetlil a nakreslil 
smerník a dĺžku 

 Vypočítal voľný 
polygónový ťah 

 Vysvetlil význam, 
použitie v praxi 
a presnosť tohto typu 
ťahu. 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Zadanie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

 Obojstranne polohovo pripojený 
a smerovo orientovaný polygónový ťah. 
 
Výpočty použitím výpočtovej techniky. 
( Kokeš, Groma, Geus ) 

20 
 Definovať obojstranne 

polohovo pripojený 
a smerovo orientovaný 
polygónový ťah a smerník, 
dĺžku 

 Vypočítať približné 
a vyrovnané smerníky, 
približné a vyrovnané 
súradnicové rozdiely 
a vyrovnané súradnice 
polygónových bodov. 

 Vysvetliť význam, použitie 
v praxi a presnosť tohto typu 
ťahu. 

 Vysvetlil a nakreslil 
smerník a dĺžku 

 Vypočítal obojstranne 
polohovo pripojený 
a smerovo orientovaný 
polygónový ťah 

 Vysvetlil význam, 
použitie v praxi 
a presnosť tohto typu 
ťahu. 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

 

Zadanie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

 Nepriame pripojenie polygónového ťahu. 
        
Výpočty použitím výpočtovej techniky. 
( Kokeš, Groma, Geus ) 

 

 

6 
 Definovať nepriame 

pripojenie polygónového ťahu 
 Ovládať sinusovú vetu 
 Vypočítať prvú polygónovú 

stranu a pripojovací uhol 
 Ovládať obojstranne 

polohovo pripojený 
a smerovo orientovaný 
polygónový ťah 

 Vysvetliť použitie v praxi 

 Vysvetlil princíp 
nepriameho pripojenia 
polygónového ťahu 
a nakreslil obrázok 

 Vie správne napísať 
vzorce sinusovej vety 

 Vypočítal obojstranne 
polohovo pripojený 
a smerovo orientovaný 
polygónový ťah 

 Vysvetlil význam a 
použitie v praxi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Zadanie 

Ústne odpovede 

Písomné skúšanie 

 

 

 Uzavretý polygónový ťah. 

 
        
 Výpočty použitím výpočtovej techniky. 

     12 

 

 

 Vedieť definovať miestny-
lokálny systém a systém 
JTSK a využitie v praxi 

 Nakresliť uzavretý 
polygónový ťah 

 Vedieť napísať vzťahy pre 

 Správne definoval 
miestny systém a  

        S-JTSK a využitie-prax 
 Nakreslil uzavretý 

polygónový ťah 
 Vie napísať vzťahy pre 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Zadanie 

Ústne odpovede 

Písomné skúšanie 
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( Kokeš, Groma, Geus ) 
 

 

 

 

   Polro čné opakovanie. 

 

 

        

     

 

 

 

 

4 

uhlovú odchýlku, dovolenú 
uhlovú odchýlku a uhlovú 
opravu 

 Vypočítať uzavretý 
polygónový ťah 

 

uhlovú odchýlku,  dovo- 
lenú uhlovú odchýlku 
a uhlovú opravu 

 Vypočítal uzavretý 
polygónový ťah 

 
 

 

 
Výpo čet súradníc bodov zameraných 
ortogonálne 32 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Výpočet súradníc bodov ležiacich na 
meračskej priamke. 

8 MATEMATIKA – 
poznať 
základné 
vzťahy 
pre výpočet 
dĺžkových, 
plošných mier 

poznať pojmy 
aritmetický 
a vážený 
aritmetický 
priemer 

goniometrické 
funkcie ( sin, 
cos, tg, cotg ) 

GEOMETRIA – 
poznať 
základné 
pojmy 
o rovinných 
útvaroch 
a vzťahoch, 
vedieť vyniesť 
uhol a dĺžku 

 Definovať staničenie a dĺžku 
meraného úseku 

 Vysvetliť rozdiel medzi nimi 
 Ovládať vzorec pre výpočet 

rajóna 

 Definoval staničenie 
a dĺžku meraného úseku 

 Vedel vysvetliť rozdiel 
medzi nimi 

 Ovládal vzorec pre 
výpočet rajóna a vie ho 
aplikovať 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 

 

  Výpočet súradníc bodov ležiacich na 
meračskej priamke a na kolmici k pevnej 
a voľnej meračskej priamke. 
       
 Výpočty použitím výpočtovej techniky. 

 

8 
 Napísať vzťahy pre výpočet 

bodov ležiacich na kolmici 
k meračskej priamke 

 Aplikovať tieto vzťahy na 
konkrétny príklad  

 Napísal vzťahy pre 
výpočet bodov ležiacich 
na kolmici k meračskej 
priamke 

 Aplikoval tieto vzťahy na 
konkrétny príklad 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 

Skupinová práca 

 Priesečník priamky so sekčnou čiarou. 8 
 Definovať sekčnú čiaru 
 Ovládať výpočet súradníc 

bodov ležiacich na meračskej 
priamke 

 Definoval sekčnú čiaru 
 Dokázal vypočítať 

súradnice bodov 
ležiacich na meračskej 
priamke 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 

 

 Priesečník dvoch priamok. 

 
Výpočty použitím výpočtovej techniky. 

 

8 
 Vedieť vypočítať plochu 

trojuholníka a štvorca 
pomocou 
L´HUILLIEROVÝCH vzorcov 

 Ovládať vzorec pre výpočet 
rajóna 

 Vedel vypočítať plochu 
trojuholníka a štvorca 
pomocou 
L´HUILLIEROVÝCH 
vzorcov 

 Ovládal a vie aplikovať 
vzorce pre výpočet 
rajóna 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Zadanie 

Písomné skúšanie 
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Výpo čet pretínania vpred  

42  
  

  

 Pretínanie z uhlov. 

 
Výpočty použitím výpočtovej techniky. 

 

12 MATEMATIKA – 

základné 
matematické 
úkony ( súčet, 
mínus, krát, 
delenie ), 
goniometrické 
funkcie ( sin, 
cos, tg, cotg ) 

 Ovládať a aplikovať smerník, 
dĺžku, sinusovú vetu a rajón 

 Ovládal a 
vedel aplikovať smerník, 
dĺžku, sinusovú vetu a 
rajón 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 

 

 Pretínanie z dĺžok. 
 

Výpočty použitím výpočtovej techniky. 
 

 

12 

 

 

 

 

 

 Vedieť nakresliť obrázok, 
doplniť veličiny 

 Odvodiť z obrázka vzťahy 
 Aplikovať na konkrétnom 

príklade 
 

 Dokázal nakresliť 
obrázok, doplniť veličiny 

 Odvodil z obrázka 
vzťahy 

 Aplikoval na konkrétnom 
príklade 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 

Zadanie 

 

 

 Pretínanie z orientovaných smerov. 
 

Výpočty použitím výpočtovej techniky. 
 
 
 

 
 

12  
 Napísať vzťahy pre výpočet 

smerníka z dvoch bodov 
 Odvodiť na základe 

matematických úkonov X – 
ovú súradnicu určovaného 
bodu a dopočítať Y-ovú. 

 Napísal vzťahy pre 
výpočet smerníka 
z dvoch bodov 

 Vie odvodiť na základe 
matematických úkonov 
X – ovú súradnicu 
určovaného bodu 
a dopočítať Y-ovú. 

Písomné skúšanie 

 

 

Zadanie 

Písomné skúšanie 

 

 

 Koncoro čné opakovanie 6      
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Geodetické výpo čty  2 hodiny týždenne, spolu 60 vyu čovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné súradnicové 
výpo čty- opakovanie 

4   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 //1-4.h/smerník, 
dĺžka, rajón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Prax 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 3.4. 

AGI 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh – GP, 
ZPMZ – výpočet podrobných 
bodov, rajónov, dĺžok strán, 
pretínanie napred -nazad 

 Ročník: 4. 

 Definovať pojem smerník 

 Vedieť nakresliť jednotlivé 
kvadranty 

 Vedieť vzťah medzi dvoma 
smerníkmi tej istej strany 

 Vedieť pravidlá výpočtu 
smerníka v jednotlivých 
kvadrantoch 

 Vedieť vypočítať dĺžku 
strany pomocou 
Pytagorovej vety 

 Vedieť vypočítať dĺžku 
strany pomocou 
goniometrických funkcií 

 Vedieť vypočítať súradnicu 
koncového bodu úsečky 
danej súradnicami 
začiatočného bodu, 
smerníkom a dĺžkou 

 Vedieť vypočítať rajón 
pomocou nameraných 
hodnôt polárnou 
a ortogonálnou metódou 

 Definoval pojem smerník 

 Vedel nakresliť jednotlivé 
kvadranty 

 Vedel vzťah medzi dvoma 
smerníkmi tej istej strany 

 Vedel pravidlá výpočtu 
smerníka v jednotlivých 
kvadrantoch 

 Vedel vypočítať dĺžku 
strany pomocou 
Pytagorovej vety 

 Vedel vypočítať dĺžku 
strany pomocou 
goniometrických funkcií 

 Vedel vypočítať súradnicu 
koncového bodu úsečky 
danej súradnicami 
začiatočného bodu, 
smerníkom a dĺžkou 

 Vedel vypočítať rajón 
pomocou nameraných 
hodnôt polárnou 
a ortogonálnou metódou 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

 

Výpo čet výmer – 
opakovanie 6 ENV 

 
 Žiak má:  

 
 Žiak:  

  

 /5-6.h/Výpočet 
výmer rozkladom 

 

2 Prax 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Vypracovanie zadaní –  

 Vedieť rozdeliť parcelu 
podľa spôsobu zamerania 
na jednoduché 
geometrické obrazce 

 Poznať základné 
matematické vzťahy pre 
výpočet štvorca, 
obdlžníka, trojuholníka, 
lichobežníka  

 Vedel rozdeliť parcelu 
podľa spôsobu zamerania 
na jednoduché 
geometrické obrazce 

 Poznal základné 
matematické vzťahy pre 
výpočet štvorca, 
obdlžníka, trojuholníka, 
lichobežníka 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

Skupinová 
písomná práca 
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 /7-10.h/Výpočet 
výmer 
z pravouhlých 
súradníc 
uzavretého 
mnohouholníka 
pomocou 
L´Hullierových 
vzorcov 

 

4 
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 3.4. 

AGI 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh – GP, 
ZPMZ – grafická časť 

Ročník: 4. 

 

 Vedieť vypočítať výmeru 
mnohouholníka ,ktorého 
vrcholy sú dané 
pravouhlými súradnicami 
pomocou L´Hullierových 
vzorcov 

 Vedel vypočítať výmeru 
mnohouholníka ,ktorého 
vrcholy sú dané 
pravouhlými súradnicami 
pomocou L´Hullierových 
vzorcov  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

Skupinová 
písomná práca 

 

Výpo čet pretínania vpred 
– opakovanie 

6  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
  

 /11-12.h/ 
Pretínanie napred 
z uhlov 

 

2 MAT  

 základné matematické 
úkony ( súčet, mínus, 
krát, delenie ), 
goniometrické funkcie ( 
sin, cos, tg, cotg ) 

Ročník:1.2.3.4. 

 

 Ovládať a aplikovať 
smerník, dĺžku, sinusovú 
vetu a rajón 

 Ovládal a vedel aplikovať 
smerník, dĺžku, sinusovú 
vetu a rajón 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /13-14.h/ 
Pretínanie napred 
z dĺžok 

 

2 
 Vedieť nakresliť obrázok, 

doplniť veličiny 
 Odvodiť z obrázka vzťahy 
 Aplikovať na konkrétnom 

príklade 
 

 Dokázal nakresliť obrázok, 
doplniť veličiny 

 Odvodil z obrázka vzťahy 
 Aplikoval na konkrétnom 

príklade 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /15-16h/ Pretínanie 
z orientovaných 
smerov 

2 
 Napísať vzťahy pre 

výpočet smerníka z dvoch 
bodov 

 Odvodiť na základe 
matematických úkonov X – 
ovú súradnicu určovaného 
bodu a dopočítať Y-ovú. 

 Napísal vzťahy pre 
výpočet smerníka z dvoch 
bodov 

 Vie odvodiť na základe 
matematických úkonov X – 
ovú súradnicu určovaného 
bodu a dopočítať Y-ovú. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Grafický prejav 

Skupinová 
písomná práca 

 

Výpo čet pretínania vzad  
 

10  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
  

 /17-22.h/Pretínanie 
pomocným uhlom 
použitím všeobecnej 
sínusovej vety 

4 Prax 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 3.4. 

 

 Vedieť nakresliť obrázok, 
doplniť veličiny 

 Odvodiť z obrázka vzťahy 
 Aplikovať na konkrétnom 

príklade 
 

 Dokázal nakresliť obrázok, 
doplniť veličiny 

 Odvodil z obrázka vzťahy 
 Aplikoval na konkrétnom 

príklade 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /23-26.h/Pretínanie 
pomocným 
bodom/COLLINSOV 
SPÔSOB/ 

4 
 Vedieť nakresliť obrázok, 

doplniť veličiny 
 Odvodiť z obrázka vzťahy 
 Aplikovať na konkrétnom 

príklade 
 

 Dokázal nakresliť obrázok, 
doplniť veličiny 

 Odvodil z obrázka vzťahy 
 Aplikoval na konkrétnom 

príklade 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 
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Výpo čet polygónových 
ťahov - opakovanie 
 

10  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
  

 /27-28.h/Voľný 
polygónový ťah 

2 Prax 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 3.4. 

 

 Definovať voľný 
polygónový ťah a smerník, 
dĺžku 

 Vypočítať smerníky, 
súradnicové rozdiely a 
súradnice polygónových 
bodov. 

 Vysvetliť význam, použitie 
v praxi a presnosť tohto 
typu ťahu. 

 Vysvetlil a nakreslil 
smerník a dĺžku 

 Vypočítal voľný 
polygónový ťah 

 Vysvetlil význam, použitie 
v praxi a presnosť tohto 
typu ťahu. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /29-32.h/ 
Obojstranne 
polohovo 
pripojený 
a smerovo 
orientovaný 
polygónový ťah 

 

4 
 Definovať obojstranne 

polohovo pripojený 
a smerovo orientovaný 
polygónový ťah a smerník, 
dĺžku 

 Vypočítať približné 
a vyrovnané smerníky, 
približné a vyrovnané 
súradnicové rozdiely 
a vyrovnané súradnice 
polygónových bodov. 

 Vysvetliť význam, použitie 
v praxi a presnosť tohto 
typu ťahu. 

 Vysvetlil a nakreslil 
smerník a dĺžku 

 Vypočítal obojstranne 
polohovo pripojený 
a smerovo orientovaný 
polygónový ťah 

 Vysvetlil význam, použitie 
v praxi a presnosť tohto 
typu ťahu. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /33-36.h/ Uzavretý 
polygónový ťah 

4 
 Vedieť definovať miestny-

lokálny systém a systém 
JTSK a využitie v praxi 

 Nakresliť uzavretý 
polygónový ťah 

 Vedieť napísať vzťahy pre 
uhlovú odchýlku, dovolenú 
uhlovú odchýlku a uhlovú 
opravu 

 Vypočítať uzavretý 
polygónový ťah 

 Správne definoval miestny 
systém a  

        S-JTSK a využitie-prax 
 Nakreslil uzavretý 

polygónový ťah 
 Vie napísať vzťahy pre 

uhlovú odchýlku,  dovo- 
lenú uhlovú odchýlku 
a uhlovú opravu 

 Vypočítal uzavretý 
polygónový ťah 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

Transformácia súradníc  
 4  

 
 Žiak má:  

 
 Žiak:  
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 /37-38.h/ 
Podobnostná 
transformácia 
použitím PC 
 

2 Prax 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 3.4. 

 

 Vedieť pretransformovať 
súradnice bodov 
podobnostnou 
transformáciou použitím 
PC. 

 Vie pretransformovať 
súradnice bodov 
podobnostnou 
transformáciou použitím 
PC. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /39-40.h/Afinná 
a projektívna 
transformácia 
použitím PC 

2  Vedieť pretransformovať 
súradnice bodov afinnou 
a projektívnou 
transformáciou použitím 
PC. 

 Vie pretransformovať 
súradnice bodov afinnou 
a projektívnou 
transformáciou použitím 
PC. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

Výpo čet objemov 
zemných telies 
 

8 ENV 
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
  

 /41-42.h/Výpočet 
kubatúr 
pravidelných telies  
 

2 Prax 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 3.4. 

 

 Ovládať výpočet objemov 
pravidelných  telies. 

 Ovláda výpočet objemov 
pravidelných  telies. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /43-44.h/Výpočet 
kubatúr 
nepravidelných 
telies z profilov 
 

 

2  Ovládať výpočet objemov 
nepravidelných  telies. 

 Ovláda výpočet objemov 
nepravidelných  telies. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /45-46.h/Výpočet 
kubatúr na 
podklade 
štvorcovej siete 
 

2  Ovládať výpočet kubatúr 
na podklade štvorcovej 
siete. 

 Ovláda výpočet kubatúr na 
podklade štvorcovej siete. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /47-48.h/Výpočet 
kubatúr 
z vrstevnicového 
plánu 

2  Ovládať výpočet kubatúr 
z vrstevnicového plánu. 

 Ovláda výpočet kubatúr 
z vrstevnicového plánu. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

Riešenie ucelenýc h úloh 
z geodetickej praxe 12  

 
 Žiak má:  

 
 Žiak:  
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 /49-58.h/Riešenie 
úloh súvisiacimi 
s praktickými 
maturitnými 
skúškami 

10   Vedieť vypočítať jednotlivé 
úlohy potrebné pre 
potrebu maturitnej skúšky. 

 Vie vypočítať jednotlivé 
úlohy potrebné pre 
potrebu maturitnej skúšky. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 

 

 /59-
60.h/Záverečné 
opakovanie učiva 

2   Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Skupinová 
písomná práca 
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Názov predmetu Mapovanie 
Časový rozsah výu čby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 

druhý ročník 
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 
tretí ročník 

Ročník  druhý, tretí 

Kód a  názov študijného odboru  3692 6  geodézia, kartografia a kataster    

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Učivo vyučovacieho predmetu  poskytuje žiakom základné vedomosti, ktoré sú potrebné na získanie postačujúceho 
prehľadu v odbore geodézia, kartografia a kataster na vykonávanie  prác v geodetickej praxi. 

Predmet  je   zameraný  na získanie   potrebných  vedomostí, zručností a schopností, ktroé zodpovedajú 
vykonávaným mapovacím prácam v súčasnosti a v nevyhnutnej miere aj prehľad vo vývoji mapovania z historického 
hľadiska. Žiaci musia poznať funkciu, použitie, presnosť a základnú údržbu máp, ich používanie v praxi, ako ja 
spôsoby, metódy a postupy na ich vyhotovenie. Predmet využíva, doplňuje, prehlbuje a upevňuje vedomosti žiakov 
získané v ostatných odborných predmetoch a vytvára u žiakov potrebné zručnosti a pracovné návyky na tvorbu máp. 
Tento predmet je určený najmä na poznanie širších súvislostí medzi odbornými predmetmi a dotvára široký základ 
odborného vzdelania. Vedie žiakov k samostatnej tvorivej práci. Rozvíja iniciatívu, organizačné schopnosti, 
konfiguruje sociálne kontakty a rozvíja schopnosti vzájomnej spolupráce a komunikácie. Pri plnení zverených úloh sa 
žiaci učia rozhodovať a za svoje rozhodnutia a dosiahnuté výsledky niesť zodpovednosť. 

Žiaci  sa oboznámia s meračskými a výpočtovými  metódami pri práci v polohovom  a výškovom bodovom 
poli. Tiež sa oboznámia v metódami na trorbu máp s polohopisným a výškopisným obsahom. Všetky meračské  
postupy  vedia analyzovať z hľadiska vhodnosti ich použitia pre konkrétnu úlohu  (hospodárnosť a dodržanie 
požadovanej  presnosti).  Súčasťou  sú  znalosti  o o platných technických predpisoch, smerniciach a inštrukciách.  

Predmet  učí žiakov  ako využívať všetky dostupné pomôcky, technické predpisy v súlade s charakterom 
učiva. Učí žiakov samostatne sa rozhodovať pri výbere technológie spracovania máp. A to  od použitia meračských 
prístrojov, pomôcok a meračských metód, vedenia meračských náčrtov a zápisníkov pre základné meračské, 
vytyčovacie, zobrazovacie a konštrukčné práce pri tvorbe a údržbe máp katastra nehnuteľností. Vychováva 
k presnosti,  starostlivosti, poriadku a systematickému postupu  práce  pri dodržiavaní  predpísaných  noriem, 
vyhlášok, smerníc a pod.  

Obsahom predmetu v druhom  ročníku je oboznámenie sa s účelom mapovania, historickým vývojom tvorby 
máp, jednotlivými kartografickými zobrazeniami vo všeobecnsti. Súčasťou premetu je aj prehľadný rez tvorbou 
a históriou bodového poľa polohového a výškového, tvorbou nových geodetických základov na našom území 
pomocou najnovšej meračskej techniky. V závere druhého ročníka sa ziaci oboznámia s problematikou 
polohopisného a výškopisného mapovania, s jednotlivými metódami a postupmi pri tvorbe máp.  

V treťom ročníku sa predmet zameriava na konkrétne kartografické zobrazenia, na mapový fond vzniknutý na 
ich podklade. Zaoberá sa tvorbou Základnej mapy veľkej mierky rôznymi spôsobmi. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby si získali a osvojili teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti bezpečnej práce a manipulácie 
s geodetickými prístrojmi, aby si uvedomili pozitívny ale i negatívny dopad na životné prostredie a človeka – 
spoločnosť. Predmet mapovanie v študijnom odbore 36 926 00 svojím obsahom je úzko koordinovaný s predmetom 
geodézia, prax, pozemkové evidencie a  nadväzuje na učivo základnej školy (matematika, geometria, ako aj fyzika 
a zemepis), rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho.  

Vo výučbe  predmetu je potrebné  trvale uplatňovať najnovšie vedeckotechnické poznatky  z odboru a podľa možností 
ho  dopĺňať organizovaním odborných exkurzií na moderné pracoviská alebo výstavy  modernej  geodetickej  
techniky.  Učivo  je potrebné žiakom predkladať v názornej forme, vždy zásadne v prepojení na praktické využitie. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať 
ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako 
aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť 
motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti 
zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 
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Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu proporcionálne zastúpenie 
a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju 
a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie 
komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, 
spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou 
súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých 
tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí 
učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet mapovanie je veľmi úzko previazaný s predmetmi matematika, 
deskriptívna geometria, geografia takmer vo všetkých tematických celkoch, ale aj s predmetmi informatika, štatistika, 
fyzika i ďalšími prírodovednými („geovednými“) predmetmi je možné nájsť vzájomnú súvislosť.  

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

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede. 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu mapovanie v študijnom odbore 36 926 00 je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 
zručností a kompetencií o postupoch merania a následného spracovania máp, formovať logické myslenie a rozvíjať 
vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, v odbornom výcviku a občianskom 
živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si geodetické (kartografické, katastrálne) názvoslovie, 
budú ovládať základné pravidlá budovania bodových polí a tvorby máp nevyhnutné pre ich osobnostný rast nielen 
z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov života na Zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram, prezentácie, pracovné 
zošity) tak, aby každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich geodetického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, matematické prostriedky, grafické prostriedky 
pracovné zošity, prezentácie vytvorené na základe projektu a pod.), 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 

a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia geodetických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú 

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom 
okamihu k dispozícii- internet, prezentácie, pracovné zošity 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

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

2. ročník  
Stratégia vyu čovania 

 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Zobrazovacie základy mapovania Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Demonštratívna – praktické ukážky 
 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Geodetické základy mapovania 
Polohopisné mapovanie 
Výškopisné mapovanie 

 

 
Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Všetky 1. Václavíková, Benešová,  
Busta : Mapovanie pre 2. 
a 3. ročník SPŠ stavebných, 
1993, vyd. Elán, Blava, ISBN 
80-85331-08-X, II. Vyd. 

2. Ing. Marek a kol.  
Mapovanie- historický 
prehľad, vyd. Slov. spol. 
geodetov a kartografov, 
ISBN 978-80-969692-1-0 

3. Provázek : Vývoj polohových 
základú na území české 
republiky, Zememeričský 
úrad, Praha 2000 

Tabuľa 
Whiteboard 
 (PC) 
Dataprojekto
r   
E-beam 

Knihy, mapy, 
prehľad kladov 
mapových listov, 
modely Zeme, 
makety,  zákony a 
smernice 

 
Interenet 
informácie zo školení 
Pracovné zošity : 
Podrobné geodetické body 
Body geodetických základov 
SKPOS 
GNSS 
Prezentácie: 
Nové geodetické základy Slovenska 
 

 

3. ročník 
Stratégia vyu čovania 

 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Mapové zobrazovacie základy na našom 
území Informačno- receptívna -  výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Demonštratívna – praktické ukážky 
 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Základná mapa veľkej mierky 
 
Tvorba ZMVM inými metódami 
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Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne  
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Všetky 1. Václavíková, Benešová,  
Busta : Mapovanie pre 2. 
a 3. ročník SPŠ stavebných, 
1993, vyd. Elán, Blava, ISBN 
80-85331-08-X, II. Vyd. 

2.   smernica pre tvorbu ZMVM 

Tabuľa 
Whiteboard 
 (PC) 
Dataprojektor   
E-beam 

Knihy, mapy, 
prehľad kladov 
mapových listov, 
modely Zeme, 
makety,  smernica 
na tvorbu ZMVM 

 
Interenet 
informácie zo školení 
Pracovné zošity: 
Klad mapových listov pre mapy 
veľkých mierok 
Klad mapových listov pre mapy 
stredných mierok 
Základná mapa veľkej mierky 
 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre ústne skúšanie a ústne frontálne skúšanie 
pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie 
komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 
v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až 
po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky 
didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
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ROČNÍK: DRUHÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MAPOVANIE   3 hodiny týždenne,  

spolu 99 vyu čovacích hodín 
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetov
é vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zobrazovacie základy 
mapovania 

12 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Účel mapovania, mapa, plán, 
náčrt 
              
 

  1.-2. GEOGRAFIA 
– poznať 
základné 
pojmy 
o zemskom 
telese 

Matematika 
a 

Desktriptívn
a geometria 

Poznať 
základné 
pojmy  
a vzťahy 
o rovinných  
a priestoro- 

vých 
útvaroch  

 

Poznať účel mapovanía, 
jeho dôvody a poreby pre 
hospodárkstvo našej 
krajiny 

Pozná účel mapovanía 
 Ústne 

frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Druhy máp a ich obsah 
3.-4. 

Poznať druhy máp 
používaných v našej 
krajine 

Pozná druhy máp 
používaných v našej 
krajine 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Mapové listy, ich klad, rozmery,    
označovanie a mierka                                            

 

5.-6. 
Byť schopný popísať 
mapový list, vysvetliť jeho 
označenie a princíp 
mierkového čísla 

Vie popísať mapový list, 
vysvetliť jeho označenie 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Tvar a rozmery zeme, referenčné 
plochy 

Zemepisné súradnice, 
astronomický azimut 

Rozdelenie kartografických 
zobrazení 

7.-12. 
Vedieť vysvetliť pojem 
referenčná plocha, 
popísať zemepisné 
súradnice a astronomický 
azimut. 
Vedieť rozdeliť 
kartogarafické zobrazenia 
a nakresliť princíp ich 
rozdelenia 

Vie vysvetliť pojem 
referenčná plocha, 
popísať zemepisné 
súradnice a astronomický 
azimut a rozdeliť 
kartogarafické  
zobrazenia 

Písomné 
skúšanie 

Neštandardizovan
ý didaktický test 

Geodetické základy mapovania  
72 ENV 

Žiak má:  Žiak:    
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Krátka história mapovania po 
novovek 

Vývoj geodetických základov na 
našom území do roku 1918 

 Prvá vojenská triangulácia 
 Druhá vojenská 

triangulácia 
 Katastrálna tiangulácia 
 Revízia trigonometrických 

bodov 
 Výšková sieť rakúsko- 

uhorského Vojenského 
zemepisného ústavu 

 Prahľad stupňových 
meraní 

 Začiatky katastrálneho 
vymeriavania  

 Topografické mapovanie 
 I.-IV. Vojenské mapovanie 

13.-15. 

16.-30. 

 

 

 

 

 

 

 

Geodézia- 
princíp 
nivelácie 

Geodetické 
výpočty- 

Sieť JTSK 

 

Pochopiť pojem bodové 
pole 
Popísať vývoj historických 
gedetických základov  
 
 

Rozumie pojmu bodové 
pole a vie vysvetliť jeho 
rozdelenie 
Vie popísať vývoj 
historických gedetických 
základov  
 
 
 
 

Ústne  
skúšanie 

 

 

 

Písomné 
skúšanie 

 

 

 

Ústne  
skúšanie 

 

Písomné 

 

Ústne odpovede  

 

 

 

Neštandardizovan
ý didaktický test 

 

 

 

Ústne odpovede  

Neštandardizovan
ý 
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Vývoj geodetických základov 
na našom území po roku 1918 

 Rozdelenie geodetických 
sietí- tabuľka 

 Jednotná trigonometrická 
sieť katastrálna 

 Československá 
astronomicko- geodetická 
sieť 

 Revízia trigonometrickej 
siete 

 Československá 
trigonometrická sieť po 
roku 1969 

 Základné výškové bodové 
pole 

 Základné tiažové bodové 
pole 

 Geodetické základy na 
našom území po roku 
1990 

 Rozvoj geodetických 
základov v rokoch 1995- 
2005 

 Slovgerenet 
 Slovenský priestorový 

observačný systém – 
SKPOS 

 Súčastný stav bodového 
poľa na Slovensku-
vyhláška 75/2011 

 

31.-84. 
Popísať rozvoj 
gedetických základov od 
roku 1918 až po 
súčastnosť 

Vie popísať rozvoj 
gedetických základov od 
roku 1918 až po 
súčasnosť 

skúšanie 

 

 

 

didaktický test 

Polohopisné mapovanie  
9  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Metódy podrobného 
merania 

 Polárna metóda 
 Ortogonálna metóda 
 Pretínanie napred 
 Omerné miery 
 Porovnanie jednotlivých 

metód 

85.-93. Geodézia- 
pomôcky 
a prístroje 
na 
polohopisn
é meranie 

Vedieť popísať jednotlivé 
metódy polohopisného 
mapovania a vysvetliť ich 
použitie v praxi 

Vie popísať jednotlivé 
metódy polohopisného 
mapovania a vysvetliť ich 
použitie v praxi 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Neštandardizovan
ý didaktický test 
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Výškopisné mapovanie  
 6  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
 Metódy výškopisného 

mapovania 
 Výškopisný náčrt 
 Konštrukcia vrstevníc 

94.-99. Geodézia 

pomôvky 
a prístroje 
na 
výškopisné 
meranie 

Desktriptívn
a 
geometria, 
kartografick
é 
rysovanie- 
princíp 
konštrukcie 
vrsteníc 

Vedieť popísať jednotlivé 
metódy výškopisného  
mapovania a vysvetliť ich 
použitie v praxi 

Vysvetliť princíp 
konštrukcie vrstevníc 

 

Vie popísať jednotlivé 
metódy výškopisného  
mapovania a vysvetliť ich 
použitie v praxi 

Vie vysvetliť princíp 
konštrukcie vrstevníc 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne odpovede  

Didaktický test 
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ROČNÍK: TRETÍ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   MAPOVANIE   2 hodiny týždenne,  

spolu 66 vyu čovacích hodín 
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetov
é vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Mapové zobrazovacie základy na 
našom území 
 

30 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Mapovanie v Cassini- Soldnerovej 
sústave 

1.-4. GEOGRAFIA 
– poznať 
základné 
pojmy 
o zemskom 
telese 

Matematika 
a 

Desktriptív
na 
geometria 

Poznať 
základné 
pojmy  
a vzťahy 
o rovinných  
a priestoro- 

vých 
útvaroch  

 

Poznať účel mapovanía, 
jeho dôvody a poreby pre 
hospodárkstvo našej krajiny 
 
Poznať druhy máp 
používaných v našej krajine 
 
Byť schopný odvodiť klad 
mapových listov pre 
jednotlivé druhy máp 
 
Vedieť vysvetliť rozdiely 
medzi THM a ZMVM 
 
Vedieť rozdeliť 
kartogarafické zobrazenia 
používané na našom území 
a nakresliť ich  princíp   

Pozná účel mapovanía, 
jeho dôvody a poreby pre 
hospodárkstvo našej krajiny 
 
Pozná druhy máp 
používaných v našej krajine 
 
Je schopný odvodiť klad 
mapových listov pre 
jednotlivé druhy máp 
 
Vie vysvetliť rozdiely medzi 
THM a ZMVM 
 
Vie rozdeliť kartogarafické 
zobrazenia používané na 
našom území a nakresliť 
ich  princíp   

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Ústne 
odpovede 

Ústne 
odpovede 

Didaktický test 

Mapovanie pre rakúsky stabilný 
kataster 

5.-6. 

Mapovanie v stereografickom 
zobrazení 

7.-8. 

Mapovanie vo všeobecnom 
konformnom kužeľovom zobrazení 

9.-12. 

Nové čs. katastrálne mapovanie 13.-14. 

ŠMO-5 15.-16. 

Mapy veľkých mierok po roku 1960 17. 

THM a ZMVM 18:-19. 

Základné mapy stredných mierok 20.-24. 

Mapovanie v Gauss- Krugerovom 
zobrazení 

25.-28 

Vojenské mapovanie 29.-30. 

Základná mapa ve ľkej mierky  
 36 ENV 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základná  mapa slovenskej republiky 
veľkej mierky 
ÚČEL TVORBY ZÁKLADNEJ MAPY 

31.  

 

 

Poznať účel tvorby ZMVM, 
jej  
hlavné technické 
parametre, metódy a 
pracovné postupy při tvorbe 

Pozná účel tvorby ZMVM, 
jej  
hlavné technické 
parametre, metódy a 
pracovné postupy při tvorbe 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
frontálne 

Ústne 
odpovede 

Ústne 
odpovede 

HLAVNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE 
ZÁKLADNEJ MAPY 32. 
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METÓDY A PRACOVNÉ POSTUPY 
TVORBY ZÁKLADNEJ MAPY 33. Geodézia- 

princíp 
merania 
polohopisu 

Geodetické 
výpočty- 

Sieť JTSK 

Geodézia- 
pomôvky 
a prístroje 
na 
polohopisn
é meranie 

ZMVM 
 
 
 
Byť schopný popísať obsah 
ZMVM 
 
 
Vedieť popísať tvorbu 
ZMVM 
 
 
Vedieť popísať podrobné 
meranie polohopisu 
geodetickými metódami 
 
 
 
Vedieť popísať podrobné 
meranie polohopisu 
fotogrammetrickými 
metodami 
 
 
Vedieť popísať postup pri  
prepracovaní ZMVM 
 
 
 
Poznať interaktivne grafické  
systémy 
 
 
 
Poznať výsledky tvorby 
ZMVM 
 
 
 
 
 

ZMVM 
 
 
 
Je schopný popísať obsah 
ZMVM 
 
 
Vie popísať tvorbu ZMVM 
 
 
Vie popísať podrobné 
meranie polohopisu 
geodetickými metódami 
 
 
 
Vie popísať podrobné 
meranie polohopisu 
fotogrammetrickými 
metodami 
 
 
Vie popísať postup pri  
prepracovaní ZMVM 
 
 
 
Pozná interaktivne grafické  
systémy 
 
 
 
Pozná výsledky tvorby 
ZMVM 
 
 
 
 
 

skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústne 
skúšanie 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 

 

Ústne 
odpovede 

Ústne 
odpovede 

Didaktický test 

 

 

 

 

Ústne 
odpovede 

Ústne 
odpovede 

Didaktický test 

VÝSLEDKY TVORBY ZÁKLADNEJ 
MAPY 34. 

Obsah základnej mapy 
POLOHOPIS ZÁKLADNEJ MAPY 35.-36. 

POPIS A ZNAČKY V ZÁKLADNEJ 
MAPE 37.-38. 

Tvorba základnej mapy 
PROJEKT TVORBY ZÁKLADNEJ 
MAPY 

39.-40. 

PRÍPRAVA PODKLADOV NA 
TVORBU ZÁKLADNEJ MAPY, ICH 
REVÍZIU A ZOSÚLADENIE 

41.-42. 

MIESTNE PREŠETROVANIE 
43.-50. 

PODROBNÉ MERANIE 
POLOHOPISU GEODETICKÝMI 
METÓDAMI 

51.-56. 

PODROBNÉ MERANIE 
POLOHOPISU 
FOTOGRAMETRICKÝMI METÓDAMI 

57.-58. 

POSTUP PRÁC PRI TVORBE 
ZÁKLADNEJ MAPY 
PREPRACOVANÍM PÔVODNEJ 
MAPY 

59.-60. 

SPRACOVANIE VÝSLEDKOV 
MERANIA POMOCOU 
INTERAKTÍVNYCH GRAFICKÝCH 
SYSTÉMOV 

61.-62: 

KONTROLA PODROBNÉHO 
MERANIA A JEHO SPRACOVANIA 63. 

VÝSLEDKY TVORBY ZÁKLADNEJ 
MAPY 64. 

KONANIE O NÁMIETKACH 
65. 
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ZÁVEREČNÉ PRÁCE 
66. 
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Názov predmetu Pozemkové evidencie 
Časový rozsah výu čby 2 hodiny týždenne, spolu 68 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a  názov študijného odboru  3692 6  geodézia, kartografia a kataster    

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Učivo vyučovacieho predmetu  poskytuje žiakom základné vedomosti, ktoré sú potrebné na získanie prehľadu 
v odbore geodézia, kartografia a kataster na vykonávanie  prác v katastri nehnuteľností. 

Predmet  je   zameraný na získanie  potrebných vedomostí z oblasti historického vývoja pozemkových 
katastrov na našom území až po súčasnosť s priamou väzbou na aktuálne platný právny systém v katastrálnej 
oblasti. Cieľom predmetu je zvýšiť a rozvíjať právne povedomie žiakov a osvojenie si vedomostí a schopností 
z evidencie právnych vzťahov, interpretácie z nich vyplývajúcich výsledkov a prípravy technických podkladov pre 
ich zmeny. Žiaci majú poznať historický vývoj evidovania nehnuteľností, ich význam pre vývoj spoločnosti, tvorbu 
katastrálnych zákonov v historickom slede, ako ja súčasne platný katastrálny zákon a ostatné  zákony týkajúce sa 
pozemkov. Predmet využíva, doplňuje, prehlbuje a upevňuje vedomosti žiakov získané v ostatných odborných 
predmetoch a vytvára u žiakov potrebný základ vedomostí o predmete. Tento predmet je určený najmä 
na poznanie širších súvislostí medzi odbornými predmetmi a dotvára široký základ odborného vzdelania. Vedie 
žiakov k samostatnej tvorivej práci. Rozvíja iniciatívu, organizačné schopnosti, konfiguruje sociálne kontakty 
a rozvíja schopnosti vzájomnej spolupráce a komunikácie.  

Žiaci  sa oboznámia s históriou pozemkových katastrov do roku 1918, s pozemkovými evidenciami po 
vzniku ČSR, s vplyvom kolektivizácie na evidovanie nehnuteľností po roku 1948, s významnými zmenami v katastri 
po roku 1989, s platným katastrálnym zákonom a ostatnými zákonmi týkajúcimi sa nehnuteľností. 

Predmet  učí žiakov  ako využívať všetky dostupné pomôcky, technické predpisy v súlade s charakterom 
učiva pri tvorbe a údržbe katastrálneho operátu. Vychováva k presnosti,  starostlivosti, poriadku a systematickému 
postupu  práce  pri dodržiavaní  predpísaných  zákonov a vyhlášok.  

Obsahom predmetu  je oboznámenie sa s históriou katastra, pozemkovou knihou a zákonmi 
sprevádzajúcimi vývoj evidovania nehnuteľností. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby si získali a osvojili teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti právnych noriem a katastrálneho 
operátu, aby si uvedomili pozitívny ale i negatívny dopad na životné prostredie a človeka. Predmet pozemkové 
evidencie  v študijnom odbore 36 926 00 je svojím obsahom úzko koordinovaný s predmetom geodézia, prax, 
mapovanie a  nadväzuje na učivo základnej školy (dejepis a zemepis), rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho.  

Vo výučbe  predmetu sa  trvalo uplatňujú najnovšie vedecko-technické poznatky  z odboru a dopĺňajú sa 
organizovaním odborných exkurzií na kataster nehnuteľností.  Učivo  sa predkladá žiakom v názornej forme, vždy 
zásadne v prepojení na praktické využitie. 

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

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, 
interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné 
technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania 
a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj 
riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov,  úloh komplexného 
charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových 
vzťahov. Predmet pozemkové evidencie je veľmi úzko previazaný s predmetmi mapovanie a dejepis  vo viacerých 
tematických celkoch, ale aj s o statnými spoločensko-vednými predmetmi je možné nájsť vzájomnú súvislosť.  

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

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu pozemkové evidencie v študijnom odbore 36 926 00 je poskytnúť žiakom  súbor 
vedomostí, zručností a kompetencií o vývoji katastrov a zákonov, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, 
zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, v odbornom výcviku a občianskom živote. 
Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si odborné názvoslovie z katastrálního zákona, budú mať 
základné informácie o vývoji katastrov nevyhnutné pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho 
praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov života na Zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo) tak, aby každý každému 
porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii (katastrálny operát, zákony, mapy, internet a pod.), 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 

a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie, alebo stav spoločnosti ako celku.  
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Stratégia vyu čovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

História pozemkových katastrov do r.1918 Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Demonštratívna – praktické ukážky 
 
 

Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
 

Pozemkové evidencie po r.1918 

Pozemkové evidencie po r.1945 

Pozemkové evidencie od r.1964 

Kataster nehnuteľností od r.1993 

 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, 
... 

Všetky 4. Marek, Nejedlý : Kataster- 
historický prehľad, vyd. 
GKÚ, Blava, ISBN 80-
85672-60-X 

5. katastrálny zákon 
162/1995 a vyhláška 
461/2009, 

6.  zákon 229/1991 
7.  zákon 229/1991 
8.  zákon 330/1995 

 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Filpchart  
Whiteboard 
Meotar 
(PC) Dataprojektor   
E-beam 

Knihy, mapy, prehľad 
kladov mapových listov, 
zákony, katastrálny 
operát, prezentácie 
a učebné texty vytvorené 
počas školení z projektu   

 
Interenet, informácie 
zo školení 
organizovaných z 
projektu 
 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre ústne skúšanie a ústne frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test 
na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický 
test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu 
štúdia žiaka.  
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ROČNÍK: TRETÍ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   POZEMKOVÉ EVIDENCIE 2 hodiny týždenne,  

spolu 66 vyu čovacích hodín 
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetov
é vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

História pozemkových katastrov 
do roku 1918 

24   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné pojmy 
1.-4. Dejepis-  

poznať 
dejiny 
z hľadiska 
katastrálne
ho vývoja 

Mapovanie
-poznať 
postup 
merania 
v stabilnom 
katastri 
a tvorbu 
máp  

Poznať základné pojmy 
týkajúce sa katastra 
nehnuteľností 

Pozná základné 
pojmy týkajúce sa 
katastra 
nehnuteľností 

Ústne 
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 
Prvopočiatky katastrov 

5.-6. 
Poznať historický vývoj 
katastrov do r.1918 
 
 

Pozná historický 
vývoj katastrov do 
r.1918, dôvody 
vzniku jednotlivých 
katastrov a historické 
pozadie, počas 
ktorého sa katastre 
tvorili 
 

Ústne 
skúšanie 

 

Tereziánsky kataster 7.-8. Ústne 
skúšanie 

 

Jozefínsky kataster 9.-10. 

Písomné 
skúšanie 

didaktický 
test 

Vznik mestských kníh 11.-12. 

Prvá a druhá berná rula 

 

13.-14. 

Reambulácia stabilného katastra 15.-16. Písomné 
skúšanie 

Verejné knihy na Slovensku 17.-18. 

Tereziánsko-Jozefínsky kataster 19.-20. 

Stabilný kataster 20.-24. 
  Pozemkové evi dencie po r.1918  

8  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Stav katastra na Slovensku v r.1918 
25. Dejepis-

poznať 

Poznať stav katastra na 
Slovensku po vzniku 
ČSR  

Vie posúdiť dôvody 
vzniku 
československého 

Ústne  
skúšanie 

Ústne 
odpovede  
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Budovanie československého 
pozemkového katastra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26.27.2
8. 

historický 
vývoj 
spoločnosti  
od roku 
1918 do 
1945 

Mapovanie
-poznať 
postup 
merania 
v českoslov
enskom 
pozemkovo
m katastri 
a tvorbu 
máp 

Poznať význam 
budovania katastra po 
1. svetovej vojne 

pozemkového 
katastra na pozadí 
historického vyvoja 
po 1. sv. vojne  

  

Daňové provizórium 
29. 

Poznať okolnosti vzniku 
daňového provizória 

Vie popísať vznik 
daňového provizória 
a postup pri 
krajinskom 
katastrálnom 
vymeriavaní a vie 
posúdiť stav katastra 
vo vojnovom období 

Písomné 
skúšanie 

didaktický 
test 

Krajinské katastrálne vymeriavanie 
30. 

Poznať postup pri 
krajinnom katastrálnom 
vymeriavaní 

Slovenský kataster v rokoch 1939-
1945 31.-32. 

Poznať slovenský 
kataster  v čase 2. 
svetovej vojny 

 Pozemkové evidencie po r.1945  
6  

  
  

Slovenský kataster do r.1949 31.-32. Dejepis-
poznať 
historický 
vývoj 
spoločnosti  
po roku 
1945 

Mapovanie
-poznať 
mapy, 
ktoré 
vznikli 
v danom 
období 

Poznať okolnosti vzniku 
kolektivizácie 
poľnohospodárstva, 
dôvody vzniku pre 
zakladanie jednotnej 
evidencie pôdy, 
hospodárenie na pôde 
v daných časoch 

Vie popísať kataster 
po 2.sv. vojne na 
historickom pozadí 
a vie rozlíšiť 
kolektívne 
a súkromne 
hospodárenie na 
pozemkoch 

Ústne  
skúšanie 

 

Ústne 
odpovede  

 
Kolektivizácia poľnohospodárstva 

33.-34 

Jednotná evidencia pôdy 
35.-36. 

Pozemkové evidencie od r.1964  
4 ENV 

  
  

Evidencia nehnuteľností 
 37. Mapovanie Poznať dôvody Vie popísať operát Písomné didaktický 
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Operát evidencie nehnuteľností 
 
 
 
 
 
 
 

38.39.4
0 

-poznať 
mapy, 
ktoré 
vznikli 
v danom 
období 
a meračské 
metódy 
a postupy 
pri ich 
tvorbe 

zakladania evidencie 
nehnuteľností a jej 
operát 

evidencie 
nehnuteľnosti a jej 
vznik 

skúšanie test 

Kataster nehnute ľností od r.1992  
24 ENV 

  
  

Katastrálny zákon 162/1995 
a vyhláška 461/2009 

41.-56. Mapovanie
-poznať 
mapy, 
ktoré 
vznikli 
v danom 
období 
a meračské 
metódy 
a postupy 
pri ich 
tvorbe 

Vedieť interpretovať 
zákon a vyhlášku 

Vie interpretovať 
zákony 

Písomné 
skúšanie didaktický test 

Zákon 229/1991 o úprave 
vlastníckych vzťahov k pôde a inému 
poľnohospodárskemu majetku 

57.-58. 
Vedieť interpretovať 
zákon  

Zákon 330/1991 pre pozemkové 
úpravy 

59.-62. 
Vedieť interpretovať 
zákon  

Zákon 180/1995 pre ROEP 63.-66. 
Vedieť interpretovať 
zákon 



   

 1102 

 

Názov predmetu Automatizácia zobrazovacích prác 
Časový rozsah výu čby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a  názov študijného odboru  3692 6 00      geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
Predmet poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti v oblasti interaktívnych grafických systémov pri spracovaní geodetických úloh 
potrebných pre prax. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne v treťom ročníku štúdia. 
 
Obsah predmetu tvoria výpočtové a grafické práce  v prostredí Kokeš zamerané na získanie zručnosti pri  spracovaní geodetických 
úloh . Žiaci majú pochopiť vzťahy a logické následnosti pri vypracovaní jednotlivých úloh, vedieť vyhodnotiť  spracované výsledky, 
vedieť uplatniť vhodný postup k jeho dosiahnutiu, vedieť analyzovať, hľadať a vylúčiť chyby v postupe v prostredí Kokeš - 
školského programového vybavenia v učebniach výpočtovej techniky. 
 
Žiak získava vedomosti o základných  moderných praktických zručnostiach z počítačového riešenie geodetických úloh, vytvárania 
a aktualizácie interaktívnej kresby máp, zakladania a údržby popisných údajov k objektom a bodom mapy, digitalizácie grafických 
podkladov, zobrazovania a spracovania rastrových údajov a ich vektorizácie, grafických a tlačových výstupov na tlačiarne a plotre. 
.  
 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania automatizácie zobrazovacích prác  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. 
 
Po technickej  stránke vyberá vyučujúci praktické úlohy pomocou predmetu prax ako aj teoretické grafické  úlohy pomocou 
dostupnej literatúry a využíva aj ďalšie dostupné materiály, metódy a pomôcky v súlade s učebnými osnovami a charakterom 
učiva.  
 
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby 
získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti automatizácie zobrazovacích prác  - používania softvéru Kokeš 
potrebných pre zvládnutie geodetickej činnosti  za predpokladu rešpektovania zvlášnosti a jedinečnosti sebarealizácie kazdého 
jednotlivca. 
 
Vedomosti a zručnosti získané v predmete sú základom pre väčšinu odborných predmetov, kde sa využívajú výpočtové práce. Sú 
to najmä predmety prax, geodézia, kartografia, mapovanie, geodetické výpočty, pozemkové evidencie,  kataster nehnuteľností,  
fotogrametria a je pokračovateľom kartografického mapovania – rysovania  na novej, modernej platforme .  
 
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať 
z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
 
Výučba bude prebiehať v odbornej učebni PC automatizácie zobrazovacích prác.  
Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu  automatizácia zobrazovacích prác  v študijnom odbore 3692600 geodézia, kartografia a kataster 
je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti automatizácie zobrazovacích prác, formovať logické 
myslenie v  grafickom prejave a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom 
výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si grafický a počtársky  prejav , ktorý zodpovedá 
predstavám o úrovni automatizácie zobrazovacích prác. Žiaci získajú poznatky v oblasti počítačového spracovania výsledkov 
geodetických prác formou spracovania úloh z praxe s použitím školského programového vybavenia- Kokeš. Dôležitá je výchova 
k presnosti, poriadku, k zmyslu pre estetickú úpravu grafických prác, ktoré vzniknú ako výsledok automatizácie zobrazovacích prác 
, k systematickému postupu a organizácii prác.   
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
Vo vyučovacom predmete geodetické výpočty využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Komunikatívne a sociálne interak čné spôsobilosti 
 
porozumieť, vyjadrovať a tlmočiť myšlienky, pocity, informácie ústnou, písomnou a grafickou formou 
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 
utvárať progresívne medziľudské vzťahy, efektívne žiť a spolupracovať s ľudmi, pracovat v tíme 
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prispievať k vytváraniu tvorivej a podnetnej sociálnej klíme 
slobodne a zodpovedne, tvorivo pristupovať k plneniu povinností a úloh  
osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 
byť tolerantný, ústretový, otvorený, ale i kritický k názorom druhých ľudí a spoločnosti 
regulovať svoje správanie /sebareguláciu /, sebareflexiu, sebahodnotenie 
Schopnosti riešiť problémy 
rozpoznávať problémy v priebehu ich kartografického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom 
okamihu k dispozícii (matematické prostriedky, grafické prostriedky a pod.), 
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich kartografickom vzdelávaní, 
samostatne riešiť problém 
posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk 
prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
používať osvojené metódy riešenia problémov v rámci automatizácie zobrazovacích prác  aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov.  
korigovať nesprávne riešenia problému, 
vyhodnotiť a obhájiť svoje rozhodnutia 
 
Spôsobilosti využíva ť informa čné technológie 
získavať informácie v priebehu ich vzdelávania  v rámci automatizácie zobrazovacích prác využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové 
poznatky. 
zmysluplne rozvíjať praktické schopnosti nutné pre konkrétny život z hľadiska informačných technológii 
 
Spôsobilos ť byť demokratickým ob čanom 
efektívne a konštruktívne sa podieľať na občianskom živote, vážiť si kultúru spoločnosti, vnímať, prímať, vytvátať a rozvíjať etické, 
estetické a duchovné hodnoty 
formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich kartografického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné 
prostredie alebo stav spoločnosti ako celku. 
 
 
 

3. ročník 
 

Stratégia vyu čovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Funkcie pre prácu so súborom   6h 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený 
rozhovor, vypracovanie 
elaborátov 
Metóda problémového výkladu 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Funkcie pre prácu s oknami  2h 
 

Funkcie pre prácu s pohľadom 4h 
  

Funkcie pre prácu so zoznamom 
súradníc   10h 

 
Výkresové funkcie    16h 

 
Výpočtové funkcie   12h 

 
Tvorba vektorovej katastrálnej mapy 
/VKM/  16h 

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

 
Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 
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Funkcie pre prácu so 
súborom 
 

Učebný text – Automatizácia 
zobrazovacích prác, Banská 
Štiavnica, 2008, Ing.Mojčíková, 
Ing.Kováč 
Príručka užívateľa Kokeš 
interaktívny grafický systém pre 
Windows 
Metodický návod na tvorbu 
vektorovej katastrálnej mapy: MN 
74.20.73.00 
Webové stránky ÚGKK SR – 
www. Geodesy.gov.sk 
Ing.A.Buršík, Ing.F.Prochádzka, 
Geodetické počtárstvo, Alfa 
Bratislava 1970 
Geodetické počtárství, Buršík, 
Prochádzka, Kartografie, n.p. 
Praha, 1976 

Dataprojektor  
Spätný projektor 
Tabuľa 
Elektronický 
kalkulátor, PC 
 

Softvér Kokeš 
Zošity, perá, ceruzky 
 

internet 
 

Funkcie pre prácu s 
oknami 
 

Funkcie pre prácu s 
pohľadom 
 

Funkcie pre prácu so 
zoznamom súradníc 
 

Výkresové funkcie 

Výpočtové funkcie 

Tvorba vektorovej 
katastrálnej mapy 
/VKM/ 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
 

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

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích 
výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi 
oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu   škálu si   volí vyučujúci.   Žiak má možnosť   didaktický test 
opakovať,   ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 
a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 

Hlavným kritériom hodnotenia sú aj výsledné meračské elaboráty vyhotovené z každého tematického celku. Hodnotí sa 
správnosť meračských postupov, meračských výpočtov a grafická úroveň elaborátov. Podmienkou úspešného ukončenia ročníka 
je odovzdanie všetkých elaborátov v stanovenom termíne . 
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ROČNÍK: TRETÍ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Automatizácia zobrazovacích prác  2 hodiny týždenne, spolu 6 6 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzipredmetové vz ťahy Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Funkcie pre prácu so 
súborom 
 

6   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

/1-2.h/ Nový súbor, 
otvorenie súboru, zoznam 
referencii, uloženie súboru, 
uloženie vybraných 
objektov, zavretie súboru 

  

2 Gev 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh 

Ročník: 3.4. 

 

AGI 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových a grafických 
úloh – GP, ZPMZ 

 

Ročník: 4. 

 Ovládať základné funkcie 
pre prácu so súborom 

 Vedieť použiť základnú 
funkcie pre prácu so 
súborom 
 

 Ovládal  základné funkcie 
pre prácu so súborom 

 Vedel  použiť základnú 
funkcie pre prácu so 
súborom 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
/3-4.h/ Štatistika 
otvorených súborov, 
vlastnosti načítaných 
výkresov 

 

 

 

 

2 
 Poznať vlastnosti 

načítaných výkresov 
 Poznať a ovládať štatistiku 

otvorených súborov 
 

 Poznal  vlastnosti 
načítaných výkresov 

 Poznal a ovládal  štatistiku 
otvorených súborov 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 

/5-6.h/Tlač, nastavenie 
tlače, orezanie rastrov, 
posun rastru, export 
a import do iných formátov  

 

 

2  Ovládať tlač  

 Vedieť nastaviť tlač, import 
a export do iných formátov 

 Ovládal  tlač  

 Vedel nastaviť tlač, import 
a export do iných formátov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC 

 Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
Funkcie pre prácu s 
oknami 
 

2  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
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/7-8..h/Dlaždice, kaskáda 
okien, zavretie okien, nové 
okno, help 

 

2 
 

 Vedieť usporiadať 
jednotlivé okná 

 Ovládať funkciu help 

 Vedel  usporiadať 
jednotlivé okná 

 Ovládal  funkciu help 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
Funkcie pre prácu s 
pohľadom 
 

4  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
  

/9-10.h/Obsah okna, 
obnovenie okna, 
prekreslenie okna 

 

2 
 

 Ovládať základné funkcie 
pre prácu s pohľadom 

 Vedieť použiť základnú 
funkcie pre prácu s 
pohľadom 

 

 Ovládal základné funkcie 
pre prácu s pohľadom 

 Vedel  použiť základnú 
funkcie pre prácu s 
pohľadom 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 

/11-12.h/Prehľad všetkých 
dát, zväčšenie, zmenšenie 
obrázku, posun, detail, 
merítko, uhol 

2  Vedieť zmenšiť a zväčšiť 
obraz 

 Ovládať funkciu detail, 
posun , merítko a uhol 

 

 Vedel  zmenšiť a zväčšiť 
obraz 

 Ovládal  funkciu detail, 
posun , merítko a uhol 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
Funkcie pre prácu so 
zoznamom súradníc 
 

10  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
  

/13.-14.h/Vytvorenie 
súboru pre zoznam 
súradníc, vstup nových 
bodov 

 

2 Prax 

 Vypracovanie zadaní –  
práca so zoznamom súradníc 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Vypracovanie zadaní –  
práca so zoznamom súradníc 

 Ovládať rôzne spôsoby 
vytvorenia zoznamu 
súradníc 

 Vedieť pravidlá tvorby 
zoznamu súradníc 

 Ovládal  rôzne spôsoby 
vytvorenia zoznamu 
súradníc 

 Vedel  pravidlá tvorby 
zoznamu súradníc 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 
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/15-16.h/, Oprava, rušenie 
bodov,  výpis zoznamu 
súradníc 

 

2 Ročník: 3.4. 

AGI 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh – GP, 
ZPMZ – výpočet podrobných 
bodov, rajónov, dĺžok strán, 
pretínanie napred -nazad 

Ročník: 4. 

 Vedieť opraviť, rušiť body 

 Vedieť vytvoriť výpis 
zoznamu súradníc 

 Vedel  opraviť, rušiť body 

 Vedel  vytvoriť výpis 
zoznamu súradníc 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
/17-18.h/Tlač, označenie, 
selekcia zoznamu súradníc 

 

2  Vedieť vytlačiť zoznam 
súradníc 

 

 Vedel  vytlačiť zoznam 
súradníc 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
/19-20.h/Triedenie, nové 
čísla bodov 

 

2  Vedieť princíp triedenia 
bodov 

 Ovládať zmenu nových 
čísiel bodov 

 Vedel  princíp triedenia 
bodov 

 Ovládať zmenu nových 
čísiel bodov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
/21-22.h/Zoznam súradníc 
zo zoznamu súradníc a 
výkresu 

 

2  Vedieť vytvori ť zoznam 
súradníc zo zoznamu 
súradníc 

 Vedieť vytvori ť zoznam 
súradníc z výkresu 

 

 Vedel  vytvori ť zoznam 
súradníc zo zoznamu 
súradníc 

 Vedel  vytvori ť zoznam 
súradníc z výkresu 

 

Individuálne Ústne 
frontálne skúšanie 
Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
Výkresové funkcie 

16  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
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/23-24.h/Vytvorenie súboru 
pre kresbu, tvorba a oprava 
líniového elementu 

 

2 Prax,Kry,Map 

 Vypracovanie zadaní- 
výpočtové práce pomocou 
PC 

Ročník: 2.3.4. 

AGI 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh – GP, 
ZPMZ - zápisník 

Ročník: 4. 

 Vedieť vytvoriť súbor pre 
kresbu 

 Poznať postup tvorby 
a opravy líniového 
elementu 

 Vedel  vytvoriť súbor pre 
kresbu 

 Poznal  postup tvorby 
a opravy líniového 
elementu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

Grafický prejav na 
PC 

 

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 

/25-26.h/Texty, symboly 

 
2  Poznať postup tvorby 

a opravy textu a symbolu 
 Poznal  postup tvorby 

a opravy textu a symbolu 
Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

Grafický prejav na 
PC 

 

 

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 

/27-28.h/Identifikácia 
a hľadanie vo výkrese, 
geometria línie, výpis 
prvkov výkresu, selekcia vo 
výkrese 

 

2  Vedieť nájsť prvok vo 
výkrese 

 Objasniť použitie funkcie 
selekcia vo výkrese 

 Vedel  nájsť prvok vo 
výkrese 

 Objasnil  použitie funkcie 
selekcia vo výkrese 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 

/29-30.h/Rušenie, 
rozpojenie a spojenie línie 

 

2  Vedieť rušiť a rozpojiť líniu 

 

 Vedel   rušiť a rozpojiť líniu 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 
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/31-32.h/Vlastnosti objektu, 
kópie a presuny 

 

2  Ovládať jednotlivé 
vlastnosti objektu 

 Objasniť použitie kópii 
a presunov objektov 

 Ovládal  jednotlivé 
vlastnosti objektu 

 Objasnil použitie kópii 
a presunov objektov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
/33-34.h/Prevod popisu 
zoznamu súradníc do textu 
a výkresu 

 

2  Vedieť previesť popis 
zoznamu súradníc do textu 
a výkresu 

 

 Vedel  previesť popis 
zoznamu súradníc do textu 
a výkresu 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 

 
/35-36.h/Zložené prvky 

 2  Vedieť používať funkcie 
zložených prvkov 

 

 Vedel   používať funkcie 
zložených prvkov 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 

/37-38.h/Hromadné 
operácie 

2  Vedieť používať funkcie 
hromadných operácii 

 

 Vedel   používať funkcie 
hromadných operácii 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
Výpočtové  funkcie 

12  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
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/39-40.h/ Ortogonálna 
metóda 

 

2 Prax 

 Vypracovanie zadaní –  
práca so zoznamom súradníc 

Ročník: 2.3.4. 

Gev 

 Vypracovanie zadaní –  
výpočtové práce 

Ročník: 3.4. 

AGI 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh – GP, 
ZPMZ – výpočet podrobných 
bodov, rajónov, dĺžok strán, 
pretínanie napred -nazad 

Ročník: 4. 

 Vedieť vypracovať 
výpočtový protokol 

 Ovládať spracovanie 
ortogonálne zameraných 
prvkov 

 

 Vedel  vypracovať 
výpočtový protokol 

 Ovládal  spracovanie 
ortogonálne zameraných 
prvkov 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
/41-42.h/ Polárna metóda 

 
2  Vedieť vypracovať 

výpočtový protokol 

 Ovládať spracovanie 
polárne zameraných 
prvkov 

 

 Vedel  vypracovať 
výpočtový protokol 

 Ovládal   spracovanie 
polárne zameraných 
prvkov 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
/43-44.h/ Priesečník 
priamok, päta kolmice, 
vzťah  bod, vytyčovacie 
prvky, výmera 

 

2  Vedieť vypracovať 
výpočtový protokol 

 Ovládať spracovanie 
základných  výpočtových 
úloh: priesečník priamky, 
päta kolmice, vytyčovacie 
prvky výmera 

 

 Vedel  vypracovať 
výpočtový protokol 

 Ovládal   spracovanie 
základných  výpočtových 
úloh: priesečník priamky, 
päta kolmice, vytyčovacie 
prvky výmera 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 

/45-46.h/ Kľúč 
a transformácia 

2  Vedieť vypracovať 
výpočtový protokol 

 Ovládať použiť funkciu 
Kľúč a transformácia 

 

 Vedel   vypracovať 
výpočtový protokol 

 Ovládal  použiť funkciu 
Kľúč a transformácia 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
/47-48.h/ Pretínanie 
napred, späť 

 

2  Vedieť vypracovať 
výpočtový protokol 

 Ovládať spracovanie 
základných  výpočtových 
úloh: pretínanie napred a 
späť 

 

 Vedel  vypracovať 
výpočtový protokol 

 Ovládal   spracovanie 
základných  výpočtových 
úloh: pretínanie napred a 
späť 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 
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/49-50.h/ Polygón, ďalšie 
konštrukčné 

2  Vedieť vypracovať 
výpočtový protokol 

 Ovládať spracovanie 
základných  výpočtových 
úloh: polygón 

 

 Vedel  vypracovať 
výpočtový protokol 

 Ovládal   spracovanie 
základných  výpočtových 
úloh: polygón 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
Tvorba vektorovej 
katastrálnej mapy /VKM/ 

16  
 

 Žiak má:  
 

 Žiak:  
  

/51-52.h/Teória tvorby VKM 
 

 

2 Prax,Kry,Map, Kar, Ksn 

 Vypracovanie zadaní- 
výpočtové a grafické práce 
pomocou PC 

Ročník: 2.3.4. 

AGI 

 Vypracovanie zadaní –  
správnosť riešenia 
výpočtových úloh – GP, 
ZPMZ - zápisník 

Ročník: 4. 

 Objasniť tvorbu VKM 

 Ovládať základné pojmy 
VKM 

 Objasnil  tvorbu VKM 

 Ovládal   základné pojmy 
VKM 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
/53-58.h/Tvorba VKM 
z priamo meraných mier 

 

6  Ovládať jednotlivé 
vlastnosti objektu 

 Objasniť použitie kópii 
a presunov objektov 

 Ovládať tvorbu VKM 
z priamo meraných mier 

 

 Ovládal   jednotlivé 
vlastnosti objektu 

 Objasnil   použitie kópii 
a presunov objektov 

 Ovládal   tvorbu VKM 
z priamo meraných mier 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
/59-62.h/Tvorba VKM 
vektorizáciou 
naskenovaného obrazu 

 

4  Ovládať tvorbu VKM 
vektorizáciou 
naskenovaného obrazu 

 

 Ovládal   tvorbu VKM 
vektorizáciou 
naskenovaného obrazu 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 

 
/63-66.h/Tvorba VKM 
digitalizáciou 

 

4  Ovládať tvorbu VKM 
digitalizáciou 

 

 Ovládal   tvorbu VKM 
digitalizáciou 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Individuálne 
skúšanie  
zadaných úloh na 
PC  

 

Ústne odpovede 

Skupinová 
písomná práca 

Hodnotenie prác 
na PC 

Elaboráty 
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Názov predmetu Fotogrametria 
Časový rozsah výu čby 1 hodina týždenne, spolu 33  vyučovacích hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov študijného odboru  3692 6  geodézia, kartografia a kataster   

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Odborné vzdelávanie“ ŠVP 7.2 str. 85-89. Na túto vzdelávaciu oblasť 
ŠVP vyčlenil 1 hodinu týždenne v treťom ročníku štúdia.  

Učivo vyučovacieho predmetu  poskytuje žiakom základné vedomosti, ktoré sú potrebné na získanie postačujúceho 
prehľadu v odbore fotogrametria na vykonávanie  prác stredného zememeračského technika v geodetickej praxi. 

Predmet  je   zameraný  na získanie   potrebných  vedomostí a schopností pri práci s fotogrametrickými 
snímkami, mapami a fotogrametrickými prístrojmi. Žiaci musia poznať ich funkciu, použitie a presnosť. Učia sa 
o fotogrametrických snímkach, kde z fotografií určitého predmetu ( napr. terénu ) dokážu zamerať jeho tvar, veľkosť 
a polohu. Fotografická snímka predmetu je jeho stredovým priemetom ( centrálnou projekciou ), pričom stredom 
premietania je stred objektívu fotokomory a obrazovou rovinou svetlocitlivá vrstva nanesená na skle alebo filme. Túto 
centrálnu projekciu sa žiaci naučia prevádzať na ortogonálnu projekciu ( pôdorys, nárys ) grafickými, počtárskymi 
alebo mechanickými metódami. Budú mať prehľad o špeciálne konštruovaných prístrojoch, ktoré slúžia pre tento účel. 
Učivom fotogrametrie nadviažu na základy Diaľkového  Prieskumu Zeme. Získajú prehľad o ďalšom spôsobe ako 
možno vyhotovovať plány a mapy analogicky ako meraním na prirodzenom teréne. Súčasťou  sú  znalosti  o zdrojoch  
meračských a prístrojových chýb a výber postupu na ich odstránenie. 

Predmet poskytuje  žiakom prehľadné vedomosti  o možnostiach zobrazenia výsledkov merania klasicky aj 
automatizovanými technológiami. Predmet  učí žiakov  organizácii práce  v meračskej skupine. Vychováva 
k presnosti,  starostlivosti, poriadku a systematickému postupu  práce  pri dodržiavaní  predpísaných  noriem, 
vyhlášok, smerníc a pod. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy 
budovali na základe tolerancie, aby si získali a osvojili teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti bezpečnej práce 
a manipulácie s fotogrametrickými prístrojmi a pomôckami, aby si uvedomili pozitívny ale i negatívny dopad 
na životné prostredie a človeka – spoločnosť. Súčasťou vyučovania predmetu sú otázky bezpečnosti a zdravia 
pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie. 

Žiaci si musia uvedomiť, že fotogrametria pozemná aj letecká  poskytuje ľuďom nové poznatky, ktoré sa 
postupne využívajú pri mapovaní, výstavbe, a vďaka novým technológiám  (PC technike, Informačným 
technológiám - GIS, GPS, DPZ, laserovým navádzacím zariadeniam) priamo alebo  nepriamo  ovplyv ňuje  aj 
oblasti , ktoré na prvý pohľad nesúvisia s fotogrametriou a geodéziou, ako napr.:  riadenie práce  (logistika, 
bezpečnosť, environmentálne zaťaženie a pod.), prevencia i následné odstraňovanie dôsledkov prírodných pohrôm 
(záplavy, požiare) ale aj ľudskej nedbanlivosti, ľahostajnosti, neodbornosti a nezodpovednosti (napr.: technologické 
havárie). Tvorba kvalitných, presných, podrobných a najmä aktuálnych mapových podkladov je v súčasnosti a bude aj 
v budúcnosti neustále potrebná. Vzhľadom na neustále zrýchľujúce sa tempo života ľudskej spoločnosti je už 
v súčasnosti prioritnou otázkou aj rýchlosť vlastnej tvorby a schopnosť resp. možnosť rýchlej obnovy, editácie 
a doplnenia existujúcich mapových podkladov. 

Spôsob výučby  predmetu, v nadväznosti  na príbuzné  odborné aj všeobecno-vzdelávacie  predmety dáva 
žiakovi  možnosť pochopiť dôležité vzťahy, súvislosti  a nadväznosti jednotlivých poznatkov ako celku. Predmet tvorí 
základnú osnovu vedomostí, ktoré sa rozširujú ďalšími  odbornými predmetmi. Na dosiahnutie zodpovedajúcich 
zručností k teoretickým  vedomostiam je predmet úzko koordinovaný s predmetmi geodézia, mapovanie, prax 
a geografické informačné systémy. 

Vo výučbe  predmetu je potrebné  trvale uplatňovať najnovšie vedeckotechnické poznatky  z odboru a podľa 
možností ho  dopĺňať organizovaním odborných exkurzií na moderné pracoviská alebo výstavy  modernej  
fotogrametrickej a geodetickej  techniky.  Učivo  je potrebné žiakom predkladať v názornej forme, vždy zásadne v 
prepojení na praktické využitie. 

Predmet fotogrametria v študijnom odbore 3292 600 svojím obsahom nepriamo nadväzuje na učivo základnej 
školy (matematika, geometria, ako aj fyzika a deskriptívna geometria), rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je 
štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy).   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania fotogrametrie 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 
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motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti 
zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu fotogrametria proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju 
a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie 
komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, 
spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou 
súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých 
tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí 
učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet fotogrametria je veľmi úzko previazaný s predmetmi matematika, 
geometria a deskriptívna geometria takmer vo všetkých tematických celkoch, ale aj s predmetmi informatika, 
štatistika, fyzika i ďalšími prírodovednými („geovednými“) predmetmi je možné nájsť vzájomnú súvislosť.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu fotogrametria patrí aj praktické cvičenie, pre 
ktoré nemá škola vytvorené  vhodné materiálno-technické vybavenie.  

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

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede. 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu fotogrametria v študijnom odbore 3292 600 je poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, 
zručností a kompetencií o fotogrametrických prístrojoch a pomôckach, postupoch merania a následného 
prepracovania centrálnej projekcie fotografických snímok na ortogonálnu projekciu, zákonitostiach a vzťahoch medzi 
nimi. Oboznámiť ich s pojmami fotoplán, fotonáčrt, ortofotomapa a spôsoboch ich vyhotovovania. Vybudovať u nich 
základy pre Diaľkový Prieskum Zeme. Formovať žiakom logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky 
o vybraných pojmoch, osvoja si fotogrametrické (kartografické, katastrálne) názvoslovie, budú ovládať základné 
pravidlá bezpečnosti práce s fotogrametrickými prístrojmi. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických 
poznatkov a praktických zručností, že poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho 
praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov života na Zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich geodetického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, matematické prostriedky, grafické prostriedky 
a pod.), 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 

a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia fotogrametrických a geodetických problémov aj v iných oblastiach 

vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  
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Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom 
okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

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

 

Stratégia vyu čovania 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Základné pojmy a vzťahy vo 
fotogrametrii 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Motivačná –motivačný rozhovor 
Expozičná – prednáška 
Fixačná- opakovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, 
... 

Všetky 40. HERMANY J. 
FOTOGRAMETRIA III. 
Slovenské  Vydavateľstvo 
Technickej Literatúry, Bratislava 
1961 

41. BITTERER L. 
ZÁKLADY 
FOTOGRAMETRIE 
Žilinská univerzita Stavebná 
fakulta, katedra Geodézie,  2005 

42. GÁL P. 
GEODÉZIA 
V STAVEBNÍCTVE 
Vydavateľstvo Slov. Akadémie 
Vied, Bratislava 1959  

43. STANEK V., HOSTINOVÁ G., 
KOPÁČIK A. 
GEODÉZIA 
V STAVEBNÍCTVE  
JAGA GROUP,s.r.o., Bratislava 
2007, ISBN 978-80-8076-048-9 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Filpchart  
Whiteboard 
Meotar 
(PC) Dataprojektor   
E-beam 

zrkadlový stereoskop, 
fototeodolit , 
príslušenstvo fototeodolitu 
fotografické snímky, 
olovnica,  
statív, .... 

 
Internet  
 
CD – fotogrametria   
(GEODIS) 
 
 
  

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia 
a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie 
komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 
v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až 
po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom 
didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky 
didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. 
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ROČNÍK: TRETÍ                

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   FOTOGRAMETRIA  
 

1 hodina týždenne,  
spolu 33 vyu čovacích hodín 

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné pojmy a  vzťahy vo 
fotogrametrii 

9   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Vývoj a rozdelenie fotogrametrie 
2 GEODÉZIA – 

poznať 
základné 
pojmy 

GEOMETRIA – 
poznať 
základné 
pojmy 
o rovinných 
útvaroch 
a vzťahoch 

FYZIKA –
poznať 
základy optiky 

DESKRIPT. 
GEOMETRIA 
- vedieť využiť 
základné 
poznatky  

 Poznať prehľad historického 
vývoja fotogrametrie 

 Ovládať rozdelenie 
fotogrametrie základné, podľa 
stanoviska, použitej metódy 
a spôsobu vyhodnotenia  

 Podal, vedel historický 
prehľad z vývoja 
fotogrametrie 

 Ovládal rozdelenie 
fotogrametrie základné, 
podľa stanoviska, 
použitej metódy 
a spôsobu vyhodnotenia 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

 Základy fotogrametrie 
� optické 
� fotografické 
� geometrické a matematické 

6 
 Definovať pojmy MAPA , 

SNÍMKA 
 Vedieť vysvetliť rozdiel medzi 

nimi 
 Ovládať prvky vnútornej aj 

vonkajšej orientácie 
 Popísať tieto prvky a nakresliť 

obrázky 
 Odvodiť z obrázkov snímkové 

súradnice a uhly 
 Definovať vzájomnú 

a absolútnu orientáciu, 
fotografovanie, gradáciu 

 Poznať rozsah citlivosti 
ľudského oka 

 Správne definoval pojmy 
MAPA , SNÍMKA 

 Vedel vysvetliť rozdiel 
medzi nimi 

 Ovládal prvky vnútornej 
aj vonkajšej orientácie 

 Popísal tieto prvky 
a nakreslil obrázky 

 Odvodil z obrázkov 
snímkové súradnice 
a uhly 

 Definoval vzájomnú 
a absolútnu orientáciu, 
fotografovanie, gradáciu 

 Poznal rozsah citlivosti 
ľudského oka 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Prezentácia - Referát 

 

 Stereoskopické videnie a meranie 

 

1 
 Vedieť definovať binokulárne 

videnie ( prirodzené – umelé ) 
rozlišovaciu schopnosť oka, 
horizontálnu paralaxu 

 Nakresliť schémy hĺbkového 
a dĺžkového rozlíšenia pri 
stereoskopickom videní 

 Vedieť popísať rez ľudským 
okom 

 Vedel definovať 
binokulárne videnie        
( prirodzené – umelé ) 
rozlišovaciu schopnosť 
oka, horizontálnu 
paralaxu 

 Nakreslil schémy 
hĺbkového a dĺžkového 
rozlíšenia pri 
stereoskopickom videní 

 Vedel popísať rez 
ľudským okom 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

Prezentácia - Referát 
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Pozemná fotogrametria  

7  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Meračské komory pre pozemnú 
fotogrametriu 
� Delenie fotokomôr podľa : 
� konštanty fotokomôr 
� usporiadania komôr 
� osi záberu 

1 MATEMATIKA – 
poznať 
základné 
vzťahy 
pre výpočet 
dĺžkových 
a plošných 
mier 

poznať pojmy 
aritmetický 
a vážený 
aritmetický 
priemer 

GEOMETRIA – 
poznať 
základné 
pojmy 
o rovinných 
útvaroch 
a vzťahoch 

FYZIKA –
poznať 
základy optiky 

DESKRIPT. 
GEOMETRIA 
- vedieť využiť 
základné 
poznatky 

 Definovať fototeodolit 
 Popísať jednotlivé časti 

fototeodolitu 
 Ovládať delenie fotokomôr 

podľa konštanty, 
usporiadania fotokomôr a osi 
záberu 

 Definoval fototeodolit 
 Popísal jednotlivé časti 

fototeodolitu 
 Ovládal delenie 

fotokomôr podľa 
konštanty, usporiadania 
fotokomôr a osi záberu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Vyhotovenie meračskej snímky, poľné 
práce, vlicovacie body 
� výhody, nevýhody meračskej snímky 
� voľba základnice, vlícovacích bodov, 

vyhotovenie pozemných snímok  

3 
 Definovať meračskú snímku 
 Vymenovať výhody 

a nevýhody meračskej 
snímky 

 Popísať pravidlá pre voľbu 
základnice 

 Vysvetliť potrebu, účel 
a význam vlicovacích bodov 

 Ovládať postup, kroky tvorby 
pozemnej snímky 

 Definoval meračskú 
snímku 

 Vymenoval výhody 
a nevýhody meračskej 
snímky 

 Popísal pravidlá pre 
voľbu základnice 

 Vysvetlil potrebu, účel 
a význam vlicovacích 
bodov 

 Ovládal postup, kroky 
tvorby pozemnej snímky 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 

Zadanie 

 Vyhodnocovacie metódy a prístroje 
pozemnej fotogrametrie 
� monokomparátory 
� stereokomparátory 
� stereoautograf 

2 
 Vymenovať vyhodnocovacie 

metódy pozemnej 
fotogrametrie 

 Vedieť ich popísať a vysvetliť 
 Vysvetliť funkciu a použitie 

vyhodnocovacích prístrojov 
pozemnej fotogrametrie 

 Vymenoval 
vyhodnocovacie metódy 
pozemnej fotogrametrie 

 Vedel ich popísať a 
vysvetliť 

 Vysvetlil funkciu 
a použitie 
vyhodnocovacích 
prístrojov pozemnej 
fotogrametrie 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 

Zadanie 

 Použitie pozemnej fotogrametrie 
 

1 
 Vysvetliť spoločenský 

a hospodársky význam 
pozemnej fotogrametrie v 
praxi 

 Vysvetlil spoločenský 
a hospodársky význam 
pozemnej fotogrametrie 
v praxi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  
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Letecká fotogrametria  

17 ENV 
  

  

 Letecké meračské komory a pomocné 
zariadenia 
� objektív, filtre, clona, uzávierka 
� delenie leteckých meračských komôr 
� pomocné zariadenia 
� určenie pozdĺžneho a priečneho 

sklonu snímok 
� určenie relatívnej výšky letu 
� určenie priestorových súradníc 

stanoviska počas letu 

2 MATEMATIKA – 
poznať 
základné 
vzťahy 
pre výpočet 
dĺžkových 
a plošných 
mier 

GEOMETRIA – 
poznať 
základné 
pojmy 
o rovinných 
útvaroch 
a vzťahoch 

FYZIKA –
poznať 
základy optiky 

 

 Ovládať základné pojmy, 
časti a delenia leteckej 
meračskej komory 

 Vysvetliť funkciu jednotlivých 
častí leteckej meračskej 
komory 

 Ovládal základné pojmy, 
časti a delenia leteckej 
meračskej komory 

 Vysvetlil funkciu 
jednotlivých častí 
leteckej meračskej 
komory 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Vyhotovenie leteckej meračskej snímky 
� druhy leteckých snímok 
� pozdĺžny a priečny prekryt 

1 
 Poznať jednotlivé druhy 

leteckých snímok 
 Definovať pozdĺžny a priečny 

prekryt 
 Nakresliť obrázky prekrytov 

a vysvetliť ich význam 

 Poznal jednotlivé druhy 
leteckých snímok 

 Definoval pozdĺžny 
a priečny prekryt 

 Nakreslil obrázky 
prekrytov a vysvetlil ich 
význam 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 

 Projekt snímkového letu 
 

2 
 Rozumieť projektu 

snímkového letu 
 Ovládať všetky vzťahy 
 Vedieť ich aplikovať do 

grafickej podoby snímkového 
letu 

 Vysvetliť význam snímkového 
letu a použitie v praxi 

 Rozumel projektu 
snímkového letu 

 Ovládal všetky vzťahy 
 Vedel ich aplikovať do 

grafickej podoby 
snímkového letu 

 Vysvetlil význam 
snímkového letu 
a použitie v praxi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Zadanie 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 

 Fotogrametrické lietadlo 

 

1 
 Vedieť popísať 

fotogrametrické lietadlo 
a jeho vlastnosti a ich využitie 
v praxi 

 

 Vedel popísať 
fotogrametrické lietadlo 
a jeho vlastnosti a ich 
využitie v praxi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Neštandardná 
diskusia – analýza 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 

 

 Vlicovacie body 
� signalizácia  
� stabilizácia 

 

1  
 Definovať vlicovacie body 
 Poznať spôsoby signalizácie 

a stabilizácie vlicovacích 
bodov 

 Vysvetliť ich využitie v praxi 

 Definoval vlicovacie 
body 

 Poznal spôsoby 
signalizácie 
a stabilizácie vlicovacích 
bodov 

 Vysvetlil ich využitie v 
praxi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Zadanie 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 



   

 1118

 

 Vyhodnocovacie metódy a prístroje 
jednosnímkovej fotogrametrie 
� grafické 
� opticko-grafické 
� opticko-mechanické (kombinovaná 

metóda) 

4   Vymenovať prístroje 
jednosnímkovej 
fotogrametrie 

 Vysvetliť radiálny 
posun 

 Ovládať prúžkovú 
metódu 

 Popísať obkresľovač 

 Vysvetliť pravouhlý 
inverzor 

 Vymenoval prístroje 
jednosnímkovej 
fotogrametrie 

 Vysvetlil radiálny posun 

 Ovládal prúžkovú 
metódu 

 Popísal obkresľovač 

 Vysvetlil pravouhlý 
inverzor 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 Fotoplán a fotonáčrt 2  Definovať fotoplán a 
fotonáčrt 

 Vedieť určiť rozdiel 
medzi nimi 

 Definoval fotoplán a 
fotonáčrt 

 Vedel určiť rozdiel medzi 
nimi 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 

 Vyhodnocovacie metódy a prístroje 
dvojsnímkovej fotogrametrie 
� univerzálna metóda 
� delenie prístrojov podľa presnosti 

3  Popísať univerzálnu 
metódu 

 Vedieť vymenovať 
prístroje 
dvojsnímkovej 
fotogrametrie a 
rozdeliť ich podľa 
presnosti 

 Popísal univerzálnu 
metódu 

 Vedel vymenovať 
prístroje dvojsnímkovej 
fotogrametrie a rozdeliť 
ich podľa presnosti 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Didaktický test 

 Klasifikácia snímok 1 
 Vysvetliť klasifikáciu 

snímok 
 Vysvetlil klasifikáciu 

snímok Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  
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Názov predmetu Ekológia v geodézii 
Časový rozsah výu čby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Ročník tretí 

Kód a  názov študijného odboru  
 

3692 6 geodézia, kartografia a kataster 

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 
 
Charakteristika predmetu 
 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti prírodovedných predmetov ŠVP geodézia, kartografia a kataster. 
Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu ekológie a geodézie. Na túto vzdelávaciu oblasť 
ŠVP vyčlenil 1 hodinu. Jeho výučba je orientovaná do tretieho ročníka štúdia. 
 
Prírodovedný predmet ekológia v geodézii v učebnom odbore  3692600 geodézia, kartografia a kataster rozširuje 
a prehlbuje učivo geodézie, kartografie a ekonomiky. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov ( téma 
a podtémy ). 
 
Vyučovací predmet ekológia v geodézii poskytne žiakom základné vedomosti o živých systémoch a ich funkciách, 
o priemete pozitívnych a negatívnych javov a racionálnom využívaní výrobných faktorov, na základe ktorých si 
žiaci môžu vytvoriť predpoklady pre uplatnenie ekologických princípov v každodennom živote. 
Predmet popri výukovom charaktere má mať hlavne motivačný charakter, aby vzbudil záujem žiakov 
o environmentálnu kultúru a prispel k riešeniu problémov prostredia hlavne z aspektu študovaného odboru. 
V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami 
organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom vzájomnej spolupráce všetkých 
prírodovedných odborov. Oboznámia sa s významom racionálneho vyžívania výrobných faktorov pre spoločnosť, 
hospodárstvo a prírodu. Budú sa viesť k hospodárnemu využívaniu prírodných zdrojov. 
 

 
Prírodovedný predmet ekológia je medzipredmetovo previazaný s prírodovedným predmetom fyzikou 
a s odbornými vyučovacími predmetmi stavebné materiály, ekonomika. 
 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania ekológie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť, tvorivosť a rozvíjať schopnosť získané poznatky aplikovať 
v odborných predmetoch. Žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať a učiteľ má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať 
jeho aktivity. Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá prepojenie praktického a teoretického poznávania. 
 
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu ekológia patria ukážky na CD nosičoch, videu 
a využívanie internetu. 
 
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenie v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenie tohto školského vzdelávacieho programu. Používajú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia. 
Výučba bude prebiehať v bežnej triede. Žiaci absolvujú v rámci vyučovania predmetu ekológia v geodézii dve 
exkurzie. 
 
Ciele vyu čovacieho predmetu  
 
Cieľom vyučovacieho predmetu ekológia v geodézii v študijnom odbore 3692600 geodézia, kartografia a kataster 
je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, formovať vzťah k ochrane prírody a využívaniu prírodných zdrojov 
uplatnením nových výrobných technológii. Získať vedomosti, ktoré sú významné pre život na Zemi, uplatňujú sa 
v technickej praxi, v každodennom živote alebo odbore. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií  
 
Vo vyučovacom predmete ekológia v geodézii využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Schopnosti riešiť problémy 
 

- rozpoznať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii 

- vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu 
a symboliku, porozumieť prírodným zákonom 

- aplikovať získané prírodovedné poznatky aj mimo oblasti prírodných vied ( napr. v odbornom vzdelávaní 
v praxi, každodennom živote ) 

- poznať využitie bežných látok v priemysle a v každodennom živote a poznať ich vplyv na zdravie človeka 
a životné prostredie 

- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti a efektívnosti 
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú dané 

metódy v týchto oblastiach aplikovateľné. 
 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 

- získať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom 
okamihu k dispozícii 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

 
Stratégia vyu čovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  
Človek a životné prostredie Informačnoreceptívna-výklad 

Reproduktívna-rozhovor 
Heuristická- rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Geodézia a jej úloha 
v lokalizácii prírodných javov a 
prvkov 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Využitie diaľkového prieskumu 
Zeme pre potreby životného 
prostredia 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca 
žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

   
 
 
Učebné zdroje 
 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje: 
 
Názov tematického celku  Odborná literatúra  Didaktická 

technika 
Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

Človek a životné prostredie Riman, J., Brtek, Ľ., PC Fotografie Internet 
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Základy ekológie, 
Bratislava 1995 
Miklós, L., Izakovičová, 
Z., a kol. 
Atlas reprezentatívnych 
geoekosystémov 
Slovenska 
Odborné články 

Tabuľa 
Videotechnika 

Odborný časopis 
 

Geodézia a jej úloha 
v lokalizácii prírodných javov 
a prvkov 

Riman, J., Brtek, Ľ., 
Základy ekológie, 
Bratislava 1995 
Miklós, L., Izakovičová, 
Z., a kol. 
Atlas reprezentatívnych 
geoekosystémov 
Slovenska 
Odborné články 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Chemické 
tabuľky 

Odborný časopis 
 

Využitie výsledkov 
diaľkového prieskumu Zeme 
pre potreby životného 
prostredia 

Riman, J., Brtek, Ľ., 
Základy ekológie, 
Bratislava 1995 
Miklós, L., Izakovičová, 
Z., a kol. 
Atlas reprezentatívnych 
geoekosystémov 
Slovenska 
Odborné články 

PC 
Tabuľa 
Videotechnika 

Chemické 
tabuľky 
Schéma 

Odborný časopis 
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Rozpis u čiva predmetu:   Ekológia v geodézii  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 
                                                           

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy  

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Človek a životné 
prostredie 

18 ENV Žiak má: Žiak:   

 Evolúcia ako nástroj 
prírody na svoj vývoj 

 
 
 

 
- Človek, životné 
prostredie, stresové 
faktory 
 
 
 
- Problémy ovzdušia 
 
 
 
- Znečisťovanie vôd 
 
 
 
- Ohrozovanie pôdy 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zaťaženie územia 
stresovými faktormi 

 
 

 
- Negatívne vplyvy 
človeka na prírodu    
 

2 
 
 
 
  
 
2 
 
 
 
 
 
2  
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

Kartografia- priemet 
pozitívnych a negatívnych 
javov 
Geodézia- prírodné pomery, 
abiotické pomery 
Ekonomika- racionálne 
využívanie VF 

- vysvetliť evolúciu 
a nástroj prírody na jej 
vývoj 
 
 
 
- charakterizovať životné 
prostredie človeka, 
stresové faktory 
 
 
 
- uviesť, akými ľudskými 
činnosťami vznikajú 
problémy ovzdušia 
 
- popísať dôsledky 
znečisťovania vôd 
 
 
- charakterizovať pôdny 
fond ako spojivo 
všetkých otázok 
starostlivosti o prostredie 
a širších 
celospoločenských 
záujmov 
 
- vysvetliť jednotlivé 
stresové faktory 
 
 
-charakterizovať 
negatívne vplyvy človeka 
na prírodu 
 

- správne vysvetlil 
evolúciu ako nástroj 
prírody na jej vývoj 
 
 
 
- vedel charakterizovať 
životné prostredie 
a faktory, ktoré negatívne 
pôsobia na prirodzený 
vývoj a rozvoj organizmu 
 
- správne uviedol činnosti 
človeka, ktoré spôsobujú 
problémy ovzdušia 
   
- vedel popísať dôsledky 
znečisťovania vôd 
 
 
- vedel charakterizovať 
pôdny fond ako spojivo 
všetkých otázok 
starostlivosti o prostredie 
a širších 
celospoločenských 
záujmov 
 
- vysvetlil stresové 
faktory, ktoré zaťažujú 
územie  
 
-charakterizoval 
negatívne vplyvy človeka 
na prírodu 
 

 Ústne frontálne 
 skúšanie 
 
 
 
 
 Ústne skúšanie 
 
 
 
 
 
 Ústne frontálne 
 skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
Ústne frontálne 
 skúšanie 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
   

Ústne 
odpovede  
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
Neštandardizo-
vaný didaktický 
test (NDT) 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 NDT 
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Geodézia a jej úloha 
v lokalizácii prírodných 
javov a prvkov 

10 ENV Žiak má: Žiak:   

 
- Vzťah právnych 
predpisov z oblasti 
geodézie k ŽP 
 
 
- Úloha geodeta 
v procese ochrany ŽP 
 
 
- Geodet a ochranca 
prírody v jednej osobe 
 
 

 
4 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 

   
 - vysvetliť právne 
predpisy z oblasti 
geodézie vo vzťahu k ŽP  
  
 - uviesť úlohy geodeta 
v procese ochrany ŽP 
 
 
 
- uviesť príklady geodeta 
ako ochrancu prírody 

 
- správne vysvetlil 
jednotlivé predpisy  
 
 
- správne uviedol úlohy 
geodeta v procese 
ochrany ŽP 
 
 
- uviedol príklady 
geodeta ako ochrancu 
prírody 

 
Ústne skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 
 skúšanie 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 

 
Ústne 
odpovede 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 

Využitie výsledkov 
diaľkového prieskumu 
Zeme pre potreby 

5 ENV Žiak má: Žiak:   

 
 
 
 
-Využitie kartografických 
diel pre potreby 
životného prostredia 
 
 
- Informačný systém 
katastra nehnuteľnosti 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- charakterizovať ako sa 
využívajú kartografické 
diela pre potreby ŽP 
 
 
- vysvetliť na čo slúži 
informačný systém 
katastra 

 
 
 
 
- vedel charakterizovať 
ako sa využívajú 
kartografické diela pre 
potreby ŽP 
 
-správne vysvetlil na čo 
slúži informačný systém 
katastra 

 
 
 
 
Písomné 
skúšanie 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 

 
 
 
 
NDT 
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 

       

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritéria 
hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámený až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. 
Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim 
a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.   
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Názov predmetu Diaľkový prieskum zeme 
Časový rozsah výu čby 2 hodiny týždenne, spolu 60  vyučovacích hodín 

Ročník  štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3692 6 geodézia, kartografia a kataster   

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Odborné vzdelávanie“ ŠVP 7.2 str. 85-89. Na túto vzdelávaciu 
oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne v štvrtom ročníku štúdia.  

Učivo vyučovacieho predmetu  poskytuje žiakom základné vedomosti, ktoré sú potrebné na získanie 
postačujúceho prehľadu v odbore geodézia, kartografia a kataster na vykonávanie  prác stredného 
zememeračského technika v geodetickej praxi. 

Predmet je zameraný na získanie potrebných vedomostí, základov diaľkového prieskumu zeme, 
o konvenčných (fotografických) a nekonvenčných (nefotografických) snímkach a záznamoch. Tieto podklady 
vznikajú fotografickými i nefotografickými metódami v kozme prostredníctvom družíc. Ich prenosom na Zem, kde sa 
ďalej spracuvávajú a vyhodnocujú získavame nové informácie, ktoré sa následne zapracujú do máp. Žiaci musia 
poznať metódy vylepšovania kvality, čitateľnosti snímok, ich funkciu, význam a presnosť ako aj metódy 
spracovania záznamov v rôznej podobe. Učia sa o princípe snímania v DPZ, elektromagnetickom žiarení a celom 
jeho spektre vymedzenom rôznymi vlnovými dĺžkami a vplyvu atmosféry na toto žiarenie. Oboznámia sa 
s modernými nekonvenčnými (nefotografickými) systémami ako sú skenery, televízne systémy a radarové systémy. 
Získajú informácie o rozlišovacej presnosti skenerov a samozrejme získajú prehľad o využití výsledkov DPZ 
v praxi, v mnohých odvetviach národného hospodárstva a ich veľký prínos pre ľudskú spoločnosť. Pochopia, aký 
veľký prínos znamená DPZ pre ochranu prírody a životného prostredia. Získajú prehľad o ďalšom spôsobe ako 
možno vyhotovovať plány a mapy analogicky ako meraním na prirodzenom teréne.  

Predmet poskytuje  žiakom prehľadné vedomosti  o možnostiach zobrazenia výsledkov klasicky aj 
automatizovanými technológiami. Predmet  učí žiakov k organizácii práce  v meračskej skupine. Vychováva 
k presnosti,  starostlivosti, poriadku a systematickému postupu  práce  pri dodržiavaní  predpísaných  noriem, 
vyhlášok, smerníc a pod. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne 
vzťahy budovali na základe tolerancie, aby si získali a osvojili teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti bezpečnej 
práce a manipulácie s fotogrametrickými prístrojmi a pomôckami, aby si uvedomili pozitívny ale i negatívny dopad 
na životné prostredie a človeka – spoločnosť. Súčasťou vyučovania predmetu sú otázky bezpečnosti a zdravia 
pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie. 

Žiaci si musia uvedomiť, že diaľkový prieskum zeme je neoddelite ľne prepojený s fotogrametriou 
a úzko spolupracuje aj s geografickými informa čnými systémami. Tieto oblasti vedy a techniky poskytujú 
ľuďom nové poznatky, ktoré sa postupne využívajú pri mapovaní, výstavbe, a vďaka novým technológiám  
(PC technike, GPS, laserovým navádzacím zariadeniam) priamo alebo  nepriamo  ovplyv ňujú  aj oblasti , ktoré 
na prvý pohľad nesúvisia s fotogrametriou a geodéziou, ako napr.:  riadenie práce  (logistika, bezpečnosť, 
environmentálne zaťaženie a pod.), prevencia i následné odstraňovanie dôsledkov prírodných pohrôm (záplavy, 
požiare) ale aj ľudskej nedbanlivosti, ľahostajnosti, neodbornosti a nezodpovednosti (napr.: technologické havárie). 
Tvorba kvalitných, presných, podrobných a najmä aktuálnych mapových podkladov je v súčasnosti a bude aj 
v budúcnosti neustále potrebná. Vzhľadom na neustále zrýchľujúce sa tempo života ľudskej spoločnosti je už 
v súčasnosti prioritnou otázkou aj rýchlosť vlastnej tvorby a schopnosť resp. možnosť rýchlej obnovy, editácie 
a doplnenia existujúcich mapových podkladov. 

Spôsob výučby  predmetu, v nadväznosti  na príbuzné  odborné aj všeobecno-vzdelávacie  predmety dáva 
žiakovi  možnosť pochopiť dôležité vzťahy, súvislosti  a nadväznosti jednotlivých poznatkov ako celku. Predmet 
tvorí základnú osnovu vedomostí, ktoré sa rozširujú ďalšími  odbornými predmetmi. Na dosiahnutie 
zodpovedajúcich zručností k teoretickým  vedomostiam je predmet úzko koordinovaný s predmetmi geodézia, 
mapovanie, prax, geografické informačné systémy a fotogrametria. 

Vo výučbe  predmetu je potrebné  trvale uplatňovať najnovšie vedeckotechnické poznatky  z odboru 
a podľa možností ho  dopĺňať organizovaním odborných exkurzií na moderné pracoviská alebo výstavy  modernej  
fotogrametrickej a geodetickej  techniky.  Učivo  je potrebné žiakom predkladať v názornej forme, vždy zásadne v 
prepojení na praktické využitie. 
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Predmet diaľkový prieskum zeme v študijnom odbore 3292 600 svojím obsahom nepriamo nadväzuje 
na učivo základnej školy (matematika, fyzika, zemepis, geografia), rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je 
štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy).   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania diaľkového prieskumu zeme 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. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu diaľkový prieskum zeme 
proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať 
kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo 
riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je 
dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých 
tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí 
učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet diaľkový prieskum zeme je previazaný s predmetmi 
matematika, fyzika a geografia, ale aj s predmetmi informatika, štatistika, i ďalšími prírodovednými („geovednými“) 
predmetmi s ktorými je veľmi úzko prepojený.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu diaľkový prieskum zeme patrí aj praktické 
cvičenie, pre ktoré nemá škola vytvorené  vhodné materiálno-technické vybavenie.  

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

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede. 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu diaľkový prieskum zeme v študijnom odbore 3292 600 je poskytnúť žiakom  súbor 
vedomostí a kompetencií o prístrojoch, pomôckach, postupoch, metódach pri práci s fotografickými snímkami 
a nefotografickými záznamami, ktoré sú vyhotovované na umelých družiciach zeme a slúžia ako zdroj nových 
informácií pre dopĺňanie rôznych máp, pre mnohé odvetvia národného hospodárstva a samozrejme aj pre ochranu 
životného prostredia. Oboznámiť ich s pojmami geostacionárna družica, polárna družica, SPOT, orbita, skener, 
rozlišovacia schopnosť a záznam. Vybudovať u nich základný prehľad o využití rôznych spektrálnych pásiem 
elektromagnetického žiarenia pre účely DPZ a priblížiť im princíp snímania v DPZ. Formovať žiakom logické 
myslenie a rozvíjať vedomosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku 
a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si fotogrametrické (kartografické) 
názvoslovie. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že 
poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj 
z odhaľovania všeobecných princípov života na Zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Vo vyučovacom predmete diaľkový prieskum zeme využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 
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 rozpoznávať problémy v priebehu ich geodetického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, matematické prostriedky, grafické 
prostriedky a pod.), 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 

a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia geodetických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

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

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Úvod do problematiky DPZ 
Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
Motivačná –motivačný rozhovor 
Expozičná – prednáška 
Fixačná- opakovanie 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Fyzikálne základy DPZ 

Zber údajov 

Spracovanie údajov DPZ 

Kozmický diaľkový prieskum 

Aplikácia DPZ 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, 
... 

Všetky 44. BARTOŠ P., GREGOR V.: 
FOTOGRAMETRIA 
A DIAĽKOVÝ PRIESKUM II  
Stavebná fakulta TU Bratislava 

45. MACHKOVA N.: 
IMPLEMENTACIA DPZ 
A GIS V ŽIVOTNOM 
PROSTREDÍ SLOVENSKA 
Univerzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici 

46. DANEK L.: 
MOŽNOSTI VYUŽITIA DPZ  
Slovenská Poľnohospodárska 
Univerzita v Nitre, 2005 

47. HERMANY J. 
FOTOGRAMETRIA III. 
Slovenské  Vydavateľstvo 
Technickej Literatúry, Bratislava 
1961 

48. BITTERER L. 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Filpchart  
Whiteboard 
Meotar 
(PC) Dataprojektor   
E-beam 

zrkadlový stereoskop, 
fototeodolit , 
príslušenstvo fototeodolitu 
fotografické snímky, 
olovnica,  
statív, .... 

 
Internet  
 
CD – fotogrametria   
(GEODIS) 
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ZÁKLADY 
FOTOGRAMETRIE 
Žilinská univerzita Stavebná 
fakulta, katedra Geodézie,  2005 
 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia 
a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test 
na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický 
test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu 
štúdia žiaka. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ              
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   DIAĽKOVÝ PRIESKUM ZEME  
 

2 hodiny týždenne,  
spolu 60 vyu čovacích hodín 

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do problematiky DPZ  9   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Definícia DPZ  
� história DPZ 
� základné pojmy a dátumy 
� geometrická presnosť 
� rádiometrická presnosť 

 

3 GEODÉZIA – 
poznať 
základné 
pojmy 

FYZIKA –
poznať 
základy 
elektromagnet
ického 
žiarenia 

FOTOGRAME
TRIA - vedieť 
využiť 
základné 
poznatky 

 

 Definovať pojem diaľkový 
prieskum zeme 

 Poznať históriu DPZ 
 Ovládať dôležité dátumy 

a fakty, týkajúce sa pokroku 
v DPZ 

 Popísať a vysvetliť 
geometrickú a rádiometrickú 
presnosť 

 Definoval pojem 
diaľkový prieskum zeme 

 Poznal históriu DPZ 
 Ovládal dôležité dátumy 

a fakty, týkajúce sa 
pokroku v DPZ 

 Popísal a vysvetlil 
geometrickú 
a rádiometrickú 
presnosť 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 

 

 Princíp snímania v DPZ 
� podľa KRAUSA 1988 
� pasívne systémy DPZ 
� aktívne systémy DPZ 
� základné zložky DPZ 

3 
 Nakresliť a vysvetliť princíp 

snímania v DPZ 
 Popísať základné zložky 

v DPZ 
 Vymenovať a vysvetliť rozdiel 

medzi pasívnymi a aktívnymi 
systémami DPZ 

 

 Nakreslil a vysvetlil 
princíp snímania v DPZ 

 Popísal základné zložky 
v DPZ 

 Vymenoval a vysvetlil 
rozdiel medzi pasívnymi 
a aktívnymi systémami 
DPZ 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 

 

 Organizácia DPZ v ČR, SR a v Európe 
� organizácie zaoberajúce sa DPZ 
� úlohy organizácii 
� odtajnenie leteckých a družicových 

snímok 

 

3 
 Vedieť vymenovať 

organizácie a ich sídla, ktoré 
sa zaoberajú DPZ  

 Uviesť ich úlohy 
 Vysvetliť zákon č.102 / 1971 

Zb. o ochrane štátneho 
tajomstva 

 Vedel vymenovať 
organizácie a ich sídla, 
ktoré sa zaoberajú DPZ  

 Uviedol ich úlohy 
 Vysvetlil zákon č.102 / 

1971 Zb. o ochrane 
štátneho tajomstva 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

 

 
 
 
Fyzikálne základy DPZ  

5  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Elektromagnetické žiarenie 

� spektrum elektromagnetického 
žiarenia 

� vlnová dĺžka, frekvencia 

� priepustnosť a nepriepustnosť 
atmosféry 

3 FYZIKA –poznať 
základy 
elektromagnetického 
žiarenia, optiky 
a fyzikálne veličiny a 
jednotky 

FOTOGRAMETRIA 

 Vymenovať časti 
elektromagnetického 
žiarenia využiteľného v DPZ 

 Vysvetliť a popísať 
priepustnosť 
a nepriepustnosť atmosféry 

 Definovať pojmy frekvencia, 
vlnová dĺžka a atmosferické 

 Vymenoval časti 
elektromagnetického 
žiarenia využiteľného 
v DPZ 

 Vysvetlil a popísal 
priepustnosť 
a nepriepustnosť 
atmosféry 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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- vedieť využiť 
základné poznatky 

okná v spektre  
 

 Definoval pojmy 
frekvencia, vlnová dĺžka 
a atmosferické okná v 
spektre  

 Rádiometrické a fotometrické veličiny 
 

2 
 Definovať fotometrické 

veličiny 
 Vymenovať fotometrické 

veličiny 
 Definovať rádiometrické 

veličiny 
 Vymenovať rádiometrické 

veličiny 

 Definoval fotometrické 
veličiny 

 Vymenoval 
fotometrické veličiny 

 Definoval rádiometrické 
veličiny 

 Vymenoval 
rádiometrické veličiny 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 
Zber údajov  

25  
  

  

 Zber údajov 

 Konvenčné (fotografické) metódy 
� čierno – biele fotografické materiály 
� ortochromatické 
� panchromatické 
� infračervené 
� multispektrálne 

 
� farebné fotografické materiály 
� klasické 
� infračervené ( spektrozonálne ) 
� farebné syntézy z multispektrálnych 

snímok 
 

1 

6 

FYZIKA –poznať 
základy optiky 
a fotografie 

FOTOGRAMETRIA-
vedieť využiť 
základné poznatky 
v celom rozsahu 
učiva FOT 

GIS –poznať 
nástroje GIS pre 
analýzu dát (úprava, 
vylepšovanie obrazu 
na snímkach) 

 

 Vymenovať druhy čierno-
bielych fotografických 
materiálov v DPZ 

 Popísať vlastnosti 
zobrazovania jednotlivých 
materiálov 

 
 Vymenovať druhy farebných 

fotografických materiálov v 
DPZ 

 Popísať vlastnosti 
zobrazovania jednotlivých 
materiálov 

 Vymenoval druhy 
čierno-bielych 
fotografických 
materiálov v DPZ 

 Popísal vlastnosti 
zobrazovania 
jednotlivých materiálov 

 
 Vymenoval druhy 

farebných 
fotografických 
materiálov v DPZ 

 Popísal vlastnosti 
zobrazovania 
jednotlivých materiálov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Fotografické komory 
� automatické radové komory 
� prieskumové komory 
� štrbinové ( panoramatické) komory 
� multispektrálne komory 

4 
 Poznať jednotlivé druhy 

fotografických komôr 
 Popísať vlastnosti 

jednotlivých druhov 
fotografických komôr 

 Uviesť aspoň jednu značku 
= typ komory ku každému 
druhu fotografických komôr 

 Poznal jednotlivé druhy 
fotografických komôr 

 Popísal vlastnosti 
jednotlivých druhov 
fotografických komôr 

 Uviedol značku = typ 
komory ku každému 
druhu fotografických 
komôr 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Nekonvenčné (nefotografické) systémy 
� snímacie rozkladové zariadenia - 

skenery 
� televízne systémy 
� radarové systémy 
 

8 
 Definovať nekonvenčné 

(nefotografické) systémy 
 Vymenovať druhy 

nekonvenčných systémov 
 Vysvetliť rozdiel medzi 

opticko-mechanickými 
a opticko-elektronickými 
skenermi 

  Popísať televízne kamery, 
videokamery, 
infravideokamery  

 Vysvetliť princíp snímania 
radarom a jeho mikrovlnný 
systém 

 Definoval nekonvenčné 
(nefotografické) 
systémy 

 Vymenoval druhy 
nekonvenčných 
systémov 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
opticko-mechanickými 
a opticko-
elektronickými 
skenermi 

  Popísal televízne 
kamery, videokamery, 
infravideokamery  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 



   

 1130

 Vysvetlil princíp 
snímania radarom 
a jeho mikrovlnný 
systém 

 Rozlišovacia schopnosť snímačov 
a záznamov 

� priestorová rozlišovacia schopnosť 
RS 

� spektrálna RS 

� rádiometrická RS 

3 
 Definovať a popísať 

priestorovú, spektrálnu 
a rádiometrickú rozlišovaciu 
schopnosť 

 

 Definoval a popísal 
priestorovú, spektrálnu 
a rádiometrickú 
rozlišovaciu schopnosť 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 

 Zber pozemných údajov 1  
 Vysvetliť pojem referenčné 

pozemné merania a ich 
význam pre DPZ 

 Definovať rádiometer 

 Vysvetlil pojem 
referenčné pozemné 
merania a ich význam 
pre DPZ 

 Definoval rádiometer 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Polročné opakovanie 2  
  

Písomné skúšanie Písomná práca 

 
Spracovanie údajov DPZ  

8  
  

  

 Analógové spracovanie údajov DPZ 
� prenos údajov DPZ na Zem 
� 3 postupy prevodu digitálnych 

záznamov do analógového tvaru 
� geometrické a optické vlastnosti 

snímok a záznamov 
� 2 požiadavky na fotografický prenos 

obrazu 

1 FYZIKA –poznať 
základy 
elektromagnetického 
vlnenia a optiky 

FOTOGRAMETRIA-
vedieť využiť 
základné poznatky 
v celom rozsahu 
učiva FOT 

GIS –poznať 
nástroje GIS pre 
analýzu dát (úprava, 
vylepšovanie obrazu 
na snímkach) 

AZP – poznať 
transformácie 
z analógového tvaru 
na digitálny 

 

 

 

 

 

 Uviesť dva typy prenosu 
údajov DPZ na Zem 

 Vymenovať 3 postupy 
prevodu digitálnych 
záznamov do analógového 
tvaru 

 Popísať geometrické 
a optické vlastnosti snímok 
a záznamov 

 Uviesť 2 požiadavky na 
fotografický prenos obrazu  

 Uviedol dva typy 
prenosu údajov DPZ na 
Zem 

 Vymenoval 3 postupy 
prevodu digitálnych 
záznamov do 
analógového tvaru 

 Popísal geometrické 
a optické vlastnosti 
snímok a záznamov 

 Uviedol 2 požiadavky 
na fotografický prenos 
obrazu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 

 

 Digitálne spracovanie údajov DPZ 
� primárna a sekundárna digitalizácia 

údajov 
� predspracovanie súboru digitálnych 

údajov 
� schéma digitálneho spracovania 

údajov DPZ 
� klasifikácia 
� automatizácia digitálneho 

spracovania obrazu 

1 
 Vysvetliť pojem primárna 

a sekundárna digitalizácia 
údajov 

 Vymenovať postupy 
predspracovania súboru 
digitálnych údajov 

 Nakresliť a popísať schému 
digitálneho spracovania 
údajov DPZ 

 Vedieť vysvetliť klasifikáciu 
ako komplex činností 

 Uviesť výhody 
automatizácie digitálneho 
spracovania obrazu 

 Vysvetlil pojem 
primárna a sekundárna 
digitalizácia údajov 

 Vymenoval postupy 
predspracovania 
súboru digitálnych 
údajov 

 Nakreslil a popísal 
schému digitálneho 
spracovania údajov 
DPZ 

 Vedel vysvetliť 
klasifikáciu ako 
komplex činností 

 Uviedol výhody 
automatizácie 
digitálneho spracovania 
obrazu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 
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 Interpretácia údajov DPZ 
� definícia interpretácie 
� rozdelenie interpretácie 
� postupy interpretácie 
� interpretačné znaky 
� interpretačné metódy 
 

4 
 Definovať interpretáciu 

údajov DPZ 
 Vymenovať a popísať tri 

druhy interpretácie snímok 
 Uviesť a vysvetliť logické 

postupy pri interpretácii 
 Rozdeliť interpretačné 

znaky na priame a nepriame 
 Vymenovať a popísať 

interpretačné metódy 

 Definoval interpretáciu 
údajov DPZ 

 Vymenoval a popísal tri 
druhy interpretácie 
snímok 

 Uviedol a vysvetlil 
logické postupy pri 
interpretácii 

 Vedel rozdeliť 
interpretačné znaky na 
priame a nepriame 

 Vymenoval a popísal 
interpretačné metódy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Kartografické spracovanie údajov DPZ 
 

2  
 Pomenovať a popísať dva 

spôsoby kartografického 
spracovania údajov DPZ 

 Pomenoval a popísal 
dva spôsoby 
kartografického 
spracovania údajov 
DPZ 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 
Kozmický dia ľkový pr ieskum  

5  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Geostacionárne a polárne družice 
 

2 ZEMEPIS, 
GEOGRAFIA-  
poznať základné 
pojmy týkajúce sa 
vesmíru 

GEOMETRIA – 
poznať základné 
pojmy o rovinných 
útvaroch a vzťahoch 

FYZIKA –poznať 
základy 
elektromagnetického 
žiarenia a optiky 

GEODÉZIA – 
poznať základy GPS 

 Vedieť definovať 
geostacionárne a polárne 
družice 

 Nakresliť obrázok obežných 
dráh družíc 

 Vedel definovať 
geostacionárne 
a polárne družice 

 Nakreslil obrázok 
obežných dráh družíc 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 

 

 Komorový systém ( SPOT ) 
 

3 
 

 Popísať komorový systém 
DPZ ( SPOT ) 

 Nakresliť obrázok pokrytia 
povrchu Zeme družicou 
SPOT 

 
 Popísal komorový 

systém DPZ ( SPOT )  
 Nakreslil obrázok 

pokrytia povrchu Zeme 
družicou SPOT 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 

 
Aplikácia DPZ  

8 ENV 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 DPZ a GIS 
 

2 FYZIKA –poznať 
základy 
elektromagnetického 
žiarenia a optiky 

FOTOGRAMETRIA-
vedieť využiť 
základné poznatky 

 Nakresliť a popísať schému 
integrácie údajov DPZ 
a GIS-u s georeferenčnými 
údajmi z iných zdrojov 

 Nakresliť a analyzovať 
schematický tok údajov pre 
tematické mapovanie 
a monitorovanie životného 
prostredia založené na DPZ 

 Nakreslil a popísal 
schému integrácie 
údajov DPZ a GIS-u 
s georeferenčnými 
údajmi z iných zdrojov 

 Nakreslil a analyzoval 
schematický tok údajov 
pre tematické 
mapovanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 
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v celom rozsahu 
učiva FOT 

GIS –poznať 
využitie GIS-ov v 
praxi 

a GIS a monitorovanie 
životného prostredia 
založené na DPZ a GIS 

 DPZ v praxi 
� geológia 
� poľnohospodárstvo 
� lesníctvo 
� meteorológia 

4 
 Popísať a vysvetliť využitie 

DPZ v praxi, konkrétne 
v geológii, 
poľnohospodárstve, 
lesníctve a meteorológii 

 Popísal a vysvetlil 
využitie DPZ v praxi, 
konkrétne v geológii, 
poľnohospodárstve, 
lesníctve a meteorológii 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 

 Koncoročné opakovanie 2  
  

Písomné skúšanie Písomná práca 
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Názov predmetu Kataster nehnute ľností 
Časový rozsah výu čby 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín-

4ročník 

Ročník  štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3692 6  geodézia, kartografia a kataster   

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Učivo vyučovacieho predmetu  poskytuje žiakom základné vedomosti, ktoré sú potrebné na získanie 
postačujúceho prehľadu v odbore geodézia, kartografia a kataster na vykonávanie  prác v katastrálnej  oblasti 
geodetickej praxe. 

Predmet  je   zameraný  na získanie   potrebných  vedomostí a schopností pri práci s katastrálnym 
operátom. Žiaci majú ovládať katastrálny zákon a vyhlášku ku katastrálnemu zákonu, ktoré pojednávajú o katastri 
nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam. Žiaci  sa oboznámia s predmetom 
a obsahom katastra nehnuteľností, s katastrálnym operátom, s fungovaním správy katastra, ďalej so zápisom práv 
k nehnuteľnostiam a s aktualizáciou a obnovou katastrálneho operátu. Súčasťou  sú  znalosti  o geodetických 
a kartografických prácach na úseku katastra, ako aj znalosti o verejnosti, hodnovernosti a záväznosti katastrálneho 
operátu. 

 Predmet kataster nehnuteľností poskytuje žiakom vedomosti o spôsobe evidovania nehnuteľností, právach 
k nehnuteľnostiam, o zbere a aktualizácii údajov o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam. Rozvíja 
vedomie žiakov získané v rámci predmetov občianska náuka, mapovanie, geodézia, a automatizácia 
zobrazovacích prác.  

Predmet zvyšuje  a rozvíja právne povedomie žiakov a osvojenie si vedomostí a schopností z evidencie 
právnych vzťahov, interpretácie z nich vyplývajúcich výsledkov a prípravy technických podkladov pre ich zmeny. 
Oboznamuje žiakov s funkciami štátu pri uskutočňovaní ochrany práv a slobôd k nehnuteľnostiam, podmienok 
k obchodu s nehnuteľnosťami, ochrany pôdneho fondu, životného prostredia a o budovaní informačných 
systémoch o nehnuteľnostiach. 

Spôsob výučby  predmetu v nadväznosti  na príbuzné  odborné aj všeobecno-vzdelávacie  predmety dáva 
žiakovi  možnosť pochopiť dôležité vzťahy, súvislosti  a nadväznosti jednotlivých poznatkov ako celku. Predmet 
tvorí základnú osnovu vedomostí o katastri, ktoré sú podporované ďalšími  odbornými predmetmi.  

Vo výučbe  predmetu je potrebné  trvale uplatňovať najnovšie  poznatky  z odboru a  dopĺňať ho novelami 
katastrálneho zákona a vyhlášky, organizovaním odborných exkurzií na pracoviská správy katastra v Košiciach, 
ako aj do sídla Úradu geodézie, kartografie a katastra v Bratislave.  Učivo  je potrebné žiakom predkladať v 
názornej forme s použitím zákona a vyhlášky ako učebného textu.  

Predmet kataster nehnuteľností v študijnom odbore 36 926 00 svojím obsahom  nadväzuje na učivo  
tretieho ročníka našej školy v predmete pozemkové evidencie, rozvíja ho, rozširuje a prehlbuje. Jeho obsah je 
štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy).   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania v predmete kataster nehnuteľností 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. 

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



   

 1134 

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

Výučba bude prebiehať v bežnej, aj interaktívnej triede. 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu kataster nehuteľností v študijnom odbore 36 926 00 je poskytnúť žiakom  súbor 
vedomostí, zručností a kompetencií o katastri, jeho fungovaní v praxi,  formovať logické myslenie a rozvíjať 
vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom 
živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si katastrálne názvoslovie, a obsah katastrálneho 
zákona spolu s vyhláškou. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických 
zručností, že poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale 
aj z odhaľovania všeobecných princípov života na Zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

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

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich  vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii (zákon, vyhláška, prehľad kladu mapových listov, vzorové katastrálne operáty, 
grafické prostriedky a pod.), 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 

a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia geodetických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  
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Stratégia vyu čovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Katastrálny zákon- všeobecné 
ustanovenia 

Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca so zákonom a vyhláškou  
Demonštrácia  

Katastrálny zákon- druhá časť 
PREDMET A OBSAH KATASTRA 
 

Katastrálny zákon- tretia časť 
SPRÁVA KATASTRA 

Katastrálny zákon- štvrtá časť 
KATASTRÁLNE KONANIE 

Katastrálny zákon- piata časť 
GEODETICKÉ A 
KARTOGRAFICKÉ PRÁCE 
 

Katastrálny zákon- šiesta časť 
VEREJNOSŤ KATASTRÁLNEHO 
OPERÁTU, HODNOVERNOSŤ A 
ZÁVÄZNOSŤ ÚDAJOV KATASTRA 
 

Katastrálny zákon- siedma časť 
POPLATKY, TROVY A SANKCIE 
 

 

 
Učebné zdroje 

 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, 
... 

Všetky 1.Zákon 162/1995 Zb. z. o 
katastri nehnuteľností a o zápise 
vlastníckych a iných práv k 
nehnuteľnostiam (katastrálny 
zákon) v znení zákona 103/2010 
Zb. z.  
2.Vyhláška 74/2011  Úradu 
geodézie, kartografie a katastra 
Slovenskej ,ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 162/1995 Z. z. 
o katastri nehnuteľností a o 
zápise vlastníckych a iných práv 
k nehnuteľnostiam 
 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Whiteboard 
Dataprojektor   
E-beam 

Prehľad kladu mapových 
listov 
Katastrálny operát, 
prezentácie a učebné 
texty vytvorené počas 
školení organizovanými 
projektom 
 
 

Internet, informácie 
zo školení 
organizovanými 
projektom 
 

 

 
Elaborát: Katastrálny operát
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Veobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre ústne skúšanie a ústne frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test 
na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický 
test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu 
štúdia žiaka.  
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Kataster nehnute ľností  2 hodiny týždenne,  

spolu 60 vyu čovacích hodín 
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Katastrálny zá kon - všeobecné 
ustanovenia 

10 ENV Žiak má:  Žiak:    

Kataster nehnuteľností 
Informačný systém katastra 
nehnuteľností 
 
 

1.-2. MAP, POE 

Postup pri 
vyhotovení
meračskéh
o náčrtu, 
jeho obsah 

definovať pojem kataster 
nehnuteľností 
Informačný systém katastra 
nehnuteľností 
 

vysvetli význam pojmov 
kataster nehnuteľností 
a 
informačný systém 
katastra nehnuteľností 
 
 

ústne frontálne 
skúšanie 

 

ústne odpovede 

Vymedzenie základných pojmov 
Zadanie- katastrálny operát 
1. vyhotovenie meračského náčrtu 
 
 
 
 
 

3.-10. 
definovať základné pojmy 
z katastrálneho zákona 
vyhotoviť meračský náčrt 

správne definuje 
základné pojmy 
z katastrálneho zákona 
a  
vyhotoví meračský 
náčrt 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

 

 

ústne odpovede 

didaktický test 

 

Katastrálny zákon - druhá časť 
PREDMET A OBSAH KATASTRA 

 

10 ENV 
Žiak má:  Žiak:  

  

 
Predmet katastra 
2. vyhotovenie prešetrovacieho 
náčrtu 
 

11.-16. MAP, POE 
 
Postup pri 
vyhotovení 
prešetrova
cieho 
náčrtu, 
jeho obsah,  
obsah 
katastrálnej 

vedieť definovať predmet 
katastra 
byť schopný vyhotoviť 
prešetrovací náčrt 
 

správne definuje 
predmet katastra 
vie vyhotoviť 
prešetrovací náčrt 
  
 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

 

ústne odpovede 

didaktický test 

 

Obsah katastra 17 vedieť definovať obsah 
katastra 

vie definovať obsah 
katastra 

písomné 
skúšanie 

 

didaktický test 
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Katastrálny operát, súbor 
geodetických a popisných informácií- 
vyhláška k zákonu, § 1-23 

18 
mapy 

vedieť definovať katastrálny 
operát, súbor geodetických 
a popisných informácií 

vie definovať 
katastrálny operát, 
súbor geodetických a 
popisných informácií 

písomné 
skúšanie 

 

didaktický test 

 

Druhy pozemkov 

Príloha č. 1 k vyhláške č. 461/2009 
Z. z. 

19 vedieť definovať druhy 
pozemkov 

 

vie definovať druhy 
pozemkov 

 

písomné 
skúšanie 

 

didaktický test 

 

Vydanie časti katastrálneho operátu 
3. vyhotovenie katastrálnej mapy 

 

20. 
byť schopný vyhotoviť    
katastrálnu mapu 

  
 

Je schopný vyhotoviť    
katastrálnu mapu 
 

ústne  skúšanie 

 

ústne odpovede  

 

Katastrálny zákon - tretia časť 
SPRÁVA KATASTRA 6   

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

Orgány štátnej správy na úseku 
katastra 
Pôsobnosť úradu 
Katastrálna inšpekcia 

21.-22. MAP, POE 

Klad 
mapových 
listov pre 
ZMVM 

vymenovať orgány štátnej 
správy na úseku katastra 
vedieť teoreticky popísať 
pôsobnosť úradu a úlohy 
katastrálnej inšpekcie 

vie pomenovať orgány 
štátnej správy na úseku 
katastra 
vie teoreticky popísať 
pôsobnosť úradu a 
úlohy katastrálnej 
inšpekcie  

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

ústne odpovede 
didaktický test 

 

Miestne orgány štátnej správy na 
úseku katastra 
Postavenie a pôsobnosť 
katastrálneho úradu a správy 
katastra 
4. odvodenie kladu mapového listu 

 

23.-26. 
vymenovať miestne orgány 
štátnej správy na úseku 
katastra 
vedieť teoreticky popísať 
postavenie a pôsobnosť 
katastrálneho úradu a 
správy katastra 
vedieť odvodiť klad 
mapového listu 

vie pomenovať miestne 
orgány štátnej správy 
na úseku katastra 
vie teoreticky popísať 
postavenie a 
pôsobnosť 
katastrálneho úradu a 
správy katastra 
vie odvodiť klad 
mapového listu 

ústne  skúšanie 

ústne frontálne 
skúšanie 

 

ústne odpovede  

 

Katastrálny zákon - štvrtá časť 
KATASTRÁLNE KONANIE 10  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Katastrálne konanie 
5. zoznam súradníc podrobných 
bodov 
 

27.-30.  MAP, 
POE, GEV 

postup pri 
výpočte 

ovládať postup pri 
katastrálnom konaní 
vedieť vyhotoviť zoznam 
súradníc podrobných bodov 
 
 

ovláda postup pri 
katastrálnom konaní 
vie  vyhotoviť zoznam 
súradníc podrobných 
bodov 
 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

ústne odpovede  

neštandardizovan
ý didaktický test 
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Zápis práv k nehnuteľnostiam: 
vklad 
záznam 
poznámka, 
vyhláška k zákonu- § 24-31  

 

31.-33. 
súradníc 
bodov a 
výpočte 
výmer 
parciel 

vedieť popísať zápis práv 
k nehnuteľnostiam 
 

rozoznáva jednotlivé 
druhy zápisov právnych 
vzťahov 
  
 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

ústne odpovede  

didaktický test 

 

Aktualizácia katastrálneho operátu 
vyhláška k zákonu- § 41- 44 

 

34. 

 

 

 

vedieť teoreticky popísať 
aktualizáciu katastrálneho 
operátu  
vedieť teoreticky popísať 
obnovu katastrálneho 
operátu 
vedieť výpočítať výmery 
parciel 
 

 

pozná aktualizáciu 
katastrálneho 
vie teoreticky popísať 
obnovu katastrálneho 
operátu 
vie výpočítať výmery 
parciel 
 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

ústne odpovede  

didaktický test 

 

Obnova katastrálneho operátu 
vyhláška k zákonu- § 32-40  
6. výpočet výmer parciel 

 

35.-36. 

Katastrálny zákon - piata časť 
GEODETICKÉ A 
KARTOGRAFICKÉ PRÁCE 

10 ENV 
 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Geometrický plán 
vyhláška k zákonu- § 45- 59 
7. Súpis parciel 

 

37.-39. MAP, POE 

geometrick
ý plán 

ovládať geometrický plán 

vedieť vyhotoviť súpis 
parciel 

vie definovať 
geometrický plán 

vie vyhotoviť súpis 
parciel 

ústne frontálne 
skúšanie 

ústne odpovede  

Revízia údajov katastra 
8. Listy vlastníctva 

 

40.-42. 
poznať  revíziu údajov 
katastra 
vedieť vyhotoviť listy 
vlastníctva 

 

pozná revíziu údajov 
katastra 
vie vyhotoviť listy 
vlastníctva 

 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

 

ústne odpovede  

didaktický test 

 

Dôvody a spôsoby obnovy 
katastrálneho operátu 
9. Zoznam a registrer vlastníkov 

 

43.-44. 
vedieť popísať dôvody a 
spôsoby obnovy 
katastrálneho operátu 
 
vedieť vyhotoviť zoznam a 
registrer vlastníkov 

pozná dôvody a 
spôsoby obnovy 
katastrálneho operátu 
vie vyhotoviť zoznam a 
registrer vlastníkov 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

 

ústne odpovede  

didaktický test 
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Zisťovanie priebehu hraníc 
10. Zoznam stavieb 45.-46. 

vedieť popísať zisťovanie 
priebehu hraníc 
 
vedieť vyhotoviť zoznam 
stavieb 

pozná postup pri 
zisťovaní priebehu 
hraníc 
vie vyhotoviť zoznam 
stavieb 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

ústne odpovede  

didaktický test 

 

Katastrálny zákon - šiesta časť 
VEREJNOSŤ KATASTRÁLNEHO 
OPERÁTU, HODNOVERNOSŤ A 
ZÁVÄZNOSŤ ÚDAJOV KATASTRA 

10  
Žiak má:  Žiak:  

  

Verejnosť katastrálneho operátu 
11. Sumarizačné zostavy 47.-49. MAP, POE 

 

ovládať pojem verejnosť 
katastrálneho operátu 

vedieť vyhotoviť 
sumarizačné zostavy 

 

vie definovať pojem 
verejnosť katastrálneho 
operátu 

ovláda vyhotovenie 
sumarizačných zostáv 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

ústne odpovede  

didaktický test 

 

Poskytovanie údajov katastra 
vyhláška k zákonu- § 60- 62 
12. Kompletizácia zadania 
„Katastrálny operát“ 

50.-52. 
ovládať pojem pojem 
poskytovanie údajov 
katastra 

 

vie definovať pojem 
poskytovanie údajov 
katastra 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

Grafický prejav  

ústne odpovede  

didaktický test 

Elaborát 

Hodnovernosť a záväznosť údajov 
katastra 
 

 

53.-54. 
ovládať pojem 
hodnovernosť a záväznosť 
údajov katastra 

vedieť  

 

vie definovať pojem 
hodnovernosť a 
záväznosť údajov 
katastra 

ovláda vyhotovenie 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

ústne odpovede  

didaktický test 

 

Používanie záväzných údajov 
katastra 
 

 

55.-56. 
ovládať pojem používanie 
záväzných údajov katastra 

vedieť  
 

vie definovať pojem 
používanie záväzných 
údajov katastra 
 
ovláda vyhotovenie 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

ústne odpovede  

didaktický test 

 

Katastrálny zákon - siedma časť 
POPLATKY, TROVY A SANKCIE 4  

Žiak má:  Žiak:  
  

Poplatky, priestupky 57.-60 EKO 
ovládať pojmy poplatky, 
priestupky 

vie definovať pojmy 
poplatky, priestupky  písomné 

skúšanie 
didaktický test 
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Názov predmetu Aktualizácia geodetických 
informácií 

Časový rozsah výu čby 3 hodiny týždenne, spolu 90  vyučovacích hodín 

Ročník  štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3692 6  geodézia, kartografia a kataster   

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Odborné vzdelávanie“ ŠVP 7.2 str. 85-89. Na túto vzdelávaciu 
oblasť ŠVP vyčlenil 3 hodiny týždenne v štvrtom ročníku štúdia.  

Učivo vyučovacieho predmetu aktualizácia geodetických informácií poskytuje žiakom základné vedomosti, ktoré sú 
potrebné na získanie postačujúceho prehľadu v odbore geodézia, kartografia a kataster na vykonávanie  prác 
stredného zememeračského technika v geodetickej praxi. 

Predmet  je   zameraný  na získanie   potrebných  vedomostí a schopností pri práci s katastrálnymi 
mapami. Konkrétne v praxi zameriavanie zmien polohopisu, následné spracovanie, jednak výpočtové aj grafické, 
ktoré slúžia ako podklad na zaznamenávanie zmien polohopisu do katastrálnych máp a na právne účely, ako 
podklady pre zmeny vlastníctva nehnuteľností ( pozemkov, domov, bytov ). Žiaci musia poznať ich dôležitosť, 
význam a použitie. Musia si uvedomiť zodpovednosť práce geodeta, pretože tu ide o evidenciu vlastníctva 
nehnuteľností. Učia sa dodržiavať kritéria presnosti, ktoré sú rozhodujúce v niektorých sporných prípadoch, ak 
napr. ide o riešenie spornej hranice pozemkov dvoch rôznych vlastníkov. Učia sa vyhotovovať GP – geometrický 
plán a ZPMZ – záznam podrobného merania zmien, elaborát vytyčovania hraníc pozemku. Osvojujú si pravidlá 
aktualizácie súboru geodetických informácií rôznymi metódami. Vyskúšajú si prácu s formátom .vgi vektorovej 
katastrálnej mapy. Súčasťou  sú  znalosti  o zdrojoch  meračských a prístrojových chýb a výber postupu na ich 
odstránenie. 

Predmet poskytuje  žiakom prehľadné vedomosti  o možnostiach zobrazenia výsledkov merania klasicky aj 
softwarovými technológiami. Učí žiakov  k organizácii práce. Vychováva k presnosti,  starostlivosti, poriadku 
a systematickému postupu  práce  pri dodržiavaní  predpísaných  noriem, vyhlášok, smerníc a pod. Vedie žiakov 
k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby si získali 
a osvojili teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti bezpečnej práce a manipulácie s prístrojmi a pomôckami, aby 
si uvedomili pozitívny ale i negatívny dopad na životné prostredie a človeka – spoločnosť.  

Žiaci si musia uvedomiť, že aktualizácia geodetických informácií  poskytuje ľuďom právnu istotu 
evidencie ich nehnuteľností, nové poznatky a informácie, ktoré sa postupne využívajú pri plánovaní výstavby, 
projektovaní,  mapovaní, atď. a vďaka novým technológiám  (PC technike, Informačným technológiám - GIS, 
GPS, DPZ, laserovým navádzacím zariadeniam) priamo alebo  nepriamo  ovplyv ňuje  aj oblasti , ktoré na prvý 
pohľad nesúvisia s geodéziou, ako napr.:  riadenie práce  (logistika, bezpečnosť, environmentálne zaťaženie 
a pod.), prevencia i následné odstraňovanie dôsledkov prírodných pohrôm (záplavy, požiare) ale aj ľudskej 
nedbanlivosti, ľahostajnosti, neodbornosti a nezodpovednosti (napr.: technologické havárie). Tvorba kvalitných, 
presných, podrobných a najmä aktuálnych mapových podkladov je v súčasnosti a bude aj v budúcnosti neustále 
potrebná. Vzhľadom na neustále zrýchľujúce sa tempo života ľudskej spoločnosti je už v súčasnosti prioritnou 
otázkou aj rýchlosť vlastnej tvorby a schopnosť resp. možnosť rýchlej obnovy, editácie a doplnenia existujúcich 
mapových podkladov. 

Spôsob výučby  predmetu, v nadväznosti  na príbuzné  odborné aj všeobecno-vzdelávacie  predmety dáva 
žiakovi  možnosť pochopiť dôležité vzťahy, súvislosti  a nadväznosti jednotlivých poznatkov ako celku. Predmet 
tvorí základnú osnovu vedomostí, ktoré sa rozširujú ďalšími  odbornými predmetmi. Na dosiahnutie 
zodpovedajúcich zručností k teoretickým  vedomostiam je predmet úzko koordinovaný s predmetmi geodézia, 
mapovanie, prax, kataster nehnuteľností, pozemkové evidencie, geografické informačné systémy a diaľkový 
prieskum zeme. 

Vo výučbe  predmetu je potrebné  trvale uplatňovať najnovšie vedeckotechnické poznatky  z odboru 
a podľa možností ho  dopĺňať organizovaním odborných exkurzií na pracoviská ako kataster – pozemková kniha, 
evidencia listov vlastníctva, dokumentácia a podateľňa alebo výstavy  modernej  fotogrametrickej a geodetickej  
techniky ako aj fotogrametrické pracovisko v Prešove. Učivo  je potrebné žiakom predkladať v názornej forme, vždy 
zásadne v prepojení na praktické využitie. 
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Predmet aktualizácia geodetických informácií v študijnom odbore 3292 600 svojím obsahom nepriamo 
nadväzuje na učivo základnej školy ( matematika, geometria, fyzika a geografia = zemepis ), rozvíja, rozširuje 
a prehlbuje ho. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy).   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania aktualizácie geodetických informácií 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. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu aktualizácia geodetických 
informácií proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme 
rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne 
a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti 
byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom 
precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych 
a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať 
a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet aktualizácia 
geodetických informácií je veľmi úzko previazaný s predmetmi geodézia, mapovanie, prax, kataster nehnuteľností, 
pozemkové evidencie, geografické informačné systémy a diaľkový prieskum zeme, takmer vo všetkých 
tematických celkoch, ale aj s predmetmi informatika, matematika, geometria a fyzika, i ďalšími prírodovednými 
(„geovednými“) predmetmi je možné nájsť vzájomnú súvislosť.  

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu aktualizácia geodetických informácií patrí aj 
praktické cvičenie – 1.hodina týždenne v počítačovej učebni, kde sa žiaci naučia v digitálnej forme spracovať GP -  
geometrický plán aj ZPMZ - záznam podrobného merania zmien ako aj prácu s VKM - vektorovou katastrálnou 
mapou vo formáte .vgi . 

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

Výučba bude prebiehať 2 hodiny týždenne v bežnej triede a 1 hodina týždenne v počítačovej učebni. 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu aktualizácia geodetických informácií v študijnom odbore 3292 600 je poskytnúť 
žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií pri práci s katastrálnou mapou, obnovou t.j. aktualizáciou jej 
polohopisu a popisu jednak v analógovej aj digitálnej – vektorovej forme. Oboznámiť ich s rôznymi riešeniami a 
praktickým vyhotovením GP - geometrických plánov a ZPMZ – záznamov podrobného merania zmien, elaborátu 
vytyčovania hraníc pozemkov. Oboznámiť ich s pojmami popisové pole, náčrt, fotonáčrt, zápisník, výkaz výmer, 
výpočet výmer parciel, dielov a spôsoboch ich vyhotovovania. Vybudovať u nich základný prehľad o práci 
a spolupráci s katastrom nehnuteľností a evidenciou pozemkových nehnuteľností. Formovať žiakom logické 
myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom 
výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si kartografické, katastrálne 
názvoslovie, budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce s prístrojmi a kritériami presnosti. Žiaci nadobudnú 
presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že poznanie má význam pre ich 
osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných princípov 
života na Zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Vo vyučovacom predmete aktualizácia geodetických informácií využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 
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 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich geodetického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, matematické prostriedky, grafické 
prostriedky a pod.), 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 

a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia fotogrametrických a geodetických problémov aj v iných oblastiach 

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

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

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

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Meranie a vykonávanie zmien v súbore 
geodetických informácií KN 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s katastrálnou mapou 
Práca s grafickým softwarom, PC 
Demonštrácia a pozorovanie 

Zaznamenávanie a spracovanie 
výsledkov merania 
Geometrický plán 
Vytyčovanie hraníc pozemkov 
Vykonávanie zmien v súbore 
geodetických informácií 

 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, 
... 

Všetky 1. S 74. 20. 73. 43. 20 
SMERNICE  NA MERANIE 
A VYKONÁVANIE ZMIEN 
V SÚBORE 
GEODETICKÝCH 
INFORMÁCIÍ KATASTRA 
NEHNUTEĽNOSTÍ 

2. S 74. 20. 73. 43. 00 
SMERNICE  NA 
VYHOTOVOVANIE 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Filpchart  
Whiteboard 
Meotar 
(PC) Dataprojektor   
E-beam 

katastrálna mapa 
v analógovej forme, 
katastrálna mapa 
v digitálnej forme – formát  
    .vgi, 
pravouhlé vynášacie 
trojuholníčky, PC, grafické 
softwari Kokeš, 
Microstation, scener, 

 
Internet  
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GEOMETRICKÝCH 
PLÁNOV 
A VYTYČOVANIE HRANÍC 
POZEMKOV 

3. HORŇANSKÝ I.: 
KATASTER 
NEHNUTEĽNOSTÍ,  
ÚRAD GEODÉZIE, 
KARTOGRAFIE 
A KATASTRA SR, 1999, 
ISBN 80 – 85672 – 40 - 5 

 
 

farebná tlačiareň, 
príklady originálnych GP a 
ZPMZ 
 
 
 
 
 
 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia 
a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test 
na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický 
test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu 
štúdia žiaka. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ             
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Aktualizácia geodetických informácií 
 

3 hodiny týždenne,  
spolu 90 vyu čovacích hodín 

Názov tematickéh o celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Meranie a  vykonávanie zmien 
v súbore geodetických informácií KN 

11   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Meranie zmien 
 

� predmet a spôsob merania zmien 
� presnosť merania zmien 
� výsledky merania zmien a ich 

zaznamenávanie 
� spracovanie výsledkov merania zmien 
� dokumentácia výsledkov merania 

zmien a ich spracovania 
 

2 GEODÉZIA – 
poznať 
základné 
pojmy, poznať 
zákonitosti 
presnosti 
merania, 
spracovania 
nameraných 
údajov 

FYZIKA –
poznať 
základy optiky 

PRAX - vedieť 
využiť 
poznatky 
súradnicových 
systémov 

FOTOGRAME
TRIA – 
poznať jej 
základy a 
využitie  

 Poznať predmet a spôsob 
merania zmien 

 Ovládať triedy presnosti 
a hodnoty presnosti, 

 Uviesť, čo je výsledkom 
merania zmien a ako sa 
spracúvajú  

 Poznal predmet 
a spôsob merania zmien 

 Ovládal triedy presnosti 
a hodnoty presnosti, 

 Uviedol, čo je výsledkom 
merania zmien a ako sa 
spracúvajú 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Meranie zmien geodetickými metódami 

 
� podklady na meranie zmien 
� meračské siete – S-JTSK a miestny 
� overenie pripájacích bodov a pevných 

bodov 
� podrobné meranie zmien 
� kontrola podrobného merania zmien 

6 
 Vymenovať podklady na 

meranie zmien 
 Definovať meračskú sieť a čo 

ju tvorí 
 Vysvetliť rozdiel medzi 

meračskou sieťou v S-JTSK 
a miestnou  

 Popísať overenie pripájacích 
bodov a pevných bodov 

 Načrtnúť príklad využitia 
polárnej, ortogonálnej metódy 
a metód pretínania v praxi 

 Zostaviť príklad kontroly 
podrobného merania zmien 

 Vymenoval podklady na 
meranie zmien 

 Definoval meračskú sieť 
a čo ju tvorí 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
meračskou sieťou v S-
JTSK a miestnou  

 Popísal overenie 
pripájacích bodov 
a pevných bodov 

 Načrtol príklad využitia 
polárnej, ortogonálnej 
metódy a metód 
pretínania v praxi 

 Zostavil príklad kontroly 
podrobného merania 
zmien 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Meranie zmien fotogrametrickou 
metódou 

 
� použitie fotogrametrickej metódy 
� podklady na meranie zmien 
� fotogrametrický meračský náčrt 
� fotogrametrické práce 
� výsledky merania zmien a ich využitie 

 

3 
 Vymedziť použitie merania 

zmien fotogrametrickou 
metódou 

 Vymenovať podklady na 
meranie zmien 
fotogrametrickou metódou 

 Uviesť obsah 
fotogrametrického náčrtu, 
ktorý vyplýva 
z fotogrametrických prác 

 Uviesť výsledky - výstupy 
merania zmien 
fotogrametrickou metódou  

 Vymedzil použitie 
merania zmien 
fotogrametrickou 
metódou 

 Vymenoval podklady na 
meranie zmien 
fotogrametrickou 
metódou 

 Uviedol obsah 
fotogrametrického 
náčrtu, ktorý vyplýva 
z fotogrametrických prác 

 Uviedol výsledky - 
výstupy merania zmien 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Písomná práca 
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fotogrametrickou 
metódou 

 
Zaznamenávanie a  spracovanie 
výsledkov merania 31  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 ZPMZ – záznam podrobného merania 
zmien 
� popisové pole 
� náčrt 
� zápisník 
� číslovanie ZPMZ 

24 MATEMATIKA – 
poznať 
základné 
vzťahy 
pre výpočet 
dĺžkových 
a plošných 
mier 

poznať 
goniometrické 
funkcie 

AZP – poznať 
základy 
grafických 
softwarov 

GEODÉZIA –
poznať 
základy 
meračských 
metód 

MAPOVANIE 
- vedieť využiť 
základné 
poznatky 
o tvorbe 
katastrálnej 
mapy 
a kartografické 
zobrazenia 

 Definovať ZPMZ a uviesť 
jeho rozdelenie 

 Popísať jednotlivé časti 
ZPMZ 

 Vysvetliť zákonitosti 
číslovania ZPMZ 

 Definoval ZPMZ 
a uviedol jeho 
rozdelenie 

 Popísal jednotlivé časti 
ZPMZ 

 Vysvetlil zákonitosti 
číslovania ZPMZ 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Výpočet súradníc podrobných bodov 

 
� spôsoby a postup výpočtu 
� výpočet súradníc podrobných bodov 

určených meraním 
� výpočet súradníc priesečníkov 

doterajších a nových hraníc parciel 
� výpočet súradníc pomocných 

podrobných bodov  

3 
 Uviesť spôsoby a postupy 

výpočtu súradníc podrobných 
bodov podľa typu katastrálnej 
mapy v katastrálnom území 

 Načrtnúť a správne zapísať 
jednotlivé typy úloh výpočtu 
podrobných bodov do 
zápisníka 

 Uviedol spôsoby 
a postupy výpočtu 
súradníc podrobných 
bodov podľa typu 
katastrálnej mapy 
v katastrálnom území 

 Načrtol a správne 
zapísal jednotlivé typy 
úloh výpočtu 
podrobných bodov do 
zápisníka 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Zadanie 

 

 Výpočet výmer zmenených parciel 
a dielov parciel 
� spôsoby výpočtu výmer 
� plošná zrážka katastrálnej mapy 
� postup pri výpočte výmer 
� dokumentovanie výpočtu výmer parciel 

a dielov parciel 
� identifikácia parciel 

4 
 Vymenovať spôsoby výpočtu 

výmer 
 Vedieť ich popísať a vysvetliť 
 Určiť plošnú zrážku 

katastrálnej mapy a aplikovať 
do nej merané zmeny 

 Vysvetliť význam výpočtu 
výmer parciel a ich dielov 

 Definovať a vysvetliť diel 
parcely  

 Vymenoval spôsoby 
výpočtu výmer 

 Vedel ich popísať a 
vysvetliť 

 Určil plošnú zrážku 
katastrálnej mapy 
a aplikoval do nej 
merané zmeny 

 Vysvetlil význam 
výpočtu výmer parciel 
a ich dielov 

 Definoval a vysvetlil diel 
parcely 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 

Zadanie 

 
 
Geometrický plán  

27 ENV 
  

  

 GP – geometrický plán 

 
� definícia 
� použitie GP 
� vyhotovovanie GP 
� podklady na vyhotovovanie GP 
� súčinnosť katastra s vyhotoviteľmi GP 
� meračské práce v teréne 
� výpočtové a zobrazovacie práce 

4 MATEMATIKA – 
poznať základy 
zaokrúhľovania 
čísel 

AZP – poznať 
základy 
grafických 
softwarov 

 Definovať GP 
 Vysvetliť a zdôrazniť 

dôležitosť GP pre právne 
úkony 

 Rozlišovať rôzne typy 
vyhotovovania GP 

 Vymenovať podklady pre 
vyhotovovanie GP 

 Načrtnúť a popísať spôsoby 
meračských prác v teréne 

 Definoval GP 
 Vysvetlil a zdôraznil 

dôležitosť GP pre 
právne úkony 

 Rozlišoval rôzne typy 
vyhotovovania GP 

 Vymenoval podklady pre 
vyhotovovanie GP 

 Načrtol a popísal 
spôsoby meračských 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 
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GEODÉZIA, 
PRAX – 
poznať základy 
meračských 
metód 

MAPOVANIE - 
vedieť využiť 
základné 
poznatky 
o tvorbe 
katastrálnej 
mapy 
a kartografické 
zobrazenia 

 

 

 

 

 Usporiadať postup 
výpočtových a zobrazovacích 
prác 

prác v teréne 
 Usporiadal postup 

výpočtových 
a zobrazovacích prác 

 Časti GP 
� popisové pole 
� grafické znázornenie hraníc parciel 

a ich zmien 

 Polro čné opakovanie  -   3.hodiny 

 Časti GP 
� výkaz výmer parciel a dielov 

21 
 Uviesť rozdelenie GP 
 Popísať jednotlivé časti GP 
 Vysvetliť varianty riešenia 

výkazu výmer  

 Uviedol rozdelenie GP 
 Popísal jednotlivé časti 

GP 
 Vysvetlil varianty 

riešenia výkazu výmer 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Zadanie 

 

 Overenie GP 
� GP v elektronickej forme 
� prvopisy GP 
� autorizačné overenie GP 
� úradné overenie GP 
 

2 
 Uviesť rozdiel medzi GP 

v elektronickej a analógovej 
forme 

 Vysvetliť pojem prvopis GP 
 Vysvetliť rozdiel medzi 

autorizačným a úradným 
overením 

 Uviedol rozdiel medzi 
GP v elektronickej 
a analógovej forme 

 Vysvetlil pojem prvopis 
GP 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
autorizačným a úradným 
overením 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomné skúšanie 

 
 
Vytyčovanie hraníc pozemkov  

5 ENV 
  

  

 Vytýčenie hraníc pozemku 
� definícia 
� podklady na vytyčovanie hraníc 

pozemku 
� súčinnosť katastra pri vytyčovaní 

hraníc pozemku 
� spôsoby vytyčovania hraníc pozemku 
� výsledný operát 
� vytyčovací náčrt 
� protokol o vytýčení hranice pozemku 
� zoznam súradníc použitých 

a vytýčených bodov 
� technická správa 
� overenie operátu vytyčovania hraníc 

pozemku 

5 AZP – poznať 
základy 
grafických 
softwarov 

GEODÉZIA, 
PRAX – 
poznať 
základy 
meračských 
metód 

 

 

 

 

 

 Definovať pojem vytýčenie 
hraníc pozemku 

 Vymenovať podklady na 
vytyčovanie hraníc pozemku 

 Načrtnúť a vysvetliť spôsob 
vytyčovania hranice pozemku 

 Vymenovať časti výsledného 
operátu vytýčenia hranice 
pozemku  

 Popísať časti protokolu 
o vytýčení hranice pozemku 
a technickej správy 

 Uviesť zákonitosti overenia 
operátu vytyčovania hraníc 
pozemku 

 Definoval pojem 
vytýčenie hraníc pozemku 

 Vymenoval podklady na 
vytyčovanie hraníc 
pozemku 

 Načrtol a vysvetlil spôsob 
vytyčovania hranice 
pozemku 

 Vymenoval časti 
výsledného operátu 
vytýčenia hranice 
pozemku  

 Popísal časti protokolu 
o vytýčení hranice 
pozemku a technickej 
správy 

 Uviedol zákonitosti 
overenia operátu vytyčov. 
hraníc pozemku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 

 

 
Vykonávanie zmien v  súbore 
geodetických informácií 

16  
  

  

 Základné ustanovenia 
� základné pojmy 

3 MATEMATIKA – 
poznať základy 

 Vymenovať časti súboru 
geodetických informácií, ktoré 
sa aktualizujú 

 Vymenoval časti súboru 
geodetických informácií, 
ktoré sa aktualizujú 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede  
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� zásady aktualizácie súboru 
geodetických informácií 

� metódy aktualizácie súboru 
geodetických informácií 

� tvorba a označovanie parciel 
parcelnými číslami 

 

zaokrúhľovania 
čísel 

AZP – poznať 
základy 
grafických 
softwarov 

GEODÉZIA, 
PRAX – 
poznať základy 
meračských 
metód 

MAPOVANIE - 
vedieť využiť 
základné 
poznatky 
o tvorbe 
katastrálnej 
mapy 
a kartografické 
zobrazenia 

 

 

 

 

 

 Uviesť podklady na základe 
ktorých sa vykonáva 
aktualizácia 

 Rozoznať metódy 
aktualizácie 

 Riešiť príklady na tvorbu 
a označovanie parciel 
parcelnými číslami  

 Uviedol podklady na 
základe ktorých sa 
vykonáva aktualizácia 

 Rozoznal metódy 
aktualizácie 

 Riešil príklady na tvorbu 
a označovanie parciel 
parcelnými číslami 

Písomné skúšanie Písomná práca 

 Aktualizácia obsahu katastrálnej mapy 
grafickou metódou 
� zobrazenie zmien v katastrálnej mape 
� zobrazenie zmien hraníc 
� zobrazenie zmien stavieb 
� zobrazenie zmien v popise katastrálnej 

mapy 
� zobrazenie zmien ostatných 

predmetov obsahu katastrálnej mapy 
 

4 
 Načrtnúť a riešiť príklady 

zobrazovania zmien 
v katastrálnej mape, hraníc 
pozemkov, stavieb, popisov 
a ostatných predmetov 
obsahu katastrálnej mapy 

 Načrtol a riešil príklady 
zobrazovania zmien 
v katastrálnej mape, 
hraníc pozemkov, 
stavieb, popisov 
a ostatných predmetov 
obsahu katastrálnej 
mapy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Aktualizácia súboru geodetických 
informácií metódou číselných výsledkov 
geodetických prác 
� zásady aktualizácie zoznamov 

súradníc a prehľadov čísel podrobných 
bodov 

� aktualizácia zoznamu súradníc 
podrobných bodov 

� aktualizácia prehľadu čísel 
podrobných bodov 

� výsledok aktualizácie 
 

2 
 Popísať a vysvetliť pravidlá 

aktualizácie súboru 
geodetických informácií 
metódou číselných výsledkov 
geodetických prác – 
zoznamov súradníc a  
prehľadov čísel podrobných 
bodov 

 Popísal a vysvetlil 
pravidlá aktualizácie 
súboru geodetických 
informácií metódou 
číselných výsledkov 
geodetických prác – 
zoznamov súradníc a  
prehľadov čísel 
podrobných bodov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Aktualizácia súboru geodetických 
informácií interaktívnou metódou 
� základné údaje o VKM – vektorovej 

katastrálnej mape 
� podklady na jej aktualizáciu 
� postup aktualizácie 
� výsledok aktualizácie, jeho kontrola 

a archivácia 

 ROEP – register obnovenej evidencie 
pozemkov 

 

4 
 Popísať a vysvetliť pravidlá 

aktualizácie súboru 
geodetických informácií 
interaktívnou metódou – 
podklady, postupy a výsledok 
aktualizácie 

 Vymenovať vrstvy VKM 
 Vysvetliť využitie ROEP v 

praxi 

 Popísal a vysvetlil 
pravidlá aktualizácie 
súboru geodetických 
informácií interaktívnou 
metódou – podklady, 
postupy a výsledok 
aktualizácie 

 Vymenoval vrstvy VKM 
 Vysvetlil význam a 

využitie ROEP v praxi 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Koncoro čné opakovanie 3  
  

Písomné skúšanie Súborný didaktický 
test 
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Názov predmetu Geografické informa čné 
systémy 

Časový rozsah výu čby 2 hodiny týždenne, spolu 60  vyučovacích hodín 

Ročník  štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  3692 6 geodézia, kartografia a kataster   

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Odborné vzdelávanie“ ŠVP 7.2 str. 85-89. Na túto vzdelávaciu 
oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne v štvrtom ročníku štúdia.  

Učivo vyučovacieho predmetu  poskytuje žiakom základné vedomosti, ktoré sú potrebné na získanie 
postačujúceho prehľadu v odbore geodézia, kartografia a kataster na vykonávanie  prác stredného 
zememeračského technika v geodetickej praxi. 

Predmet  je   zameraný  na získanie   potrebných  vedomostí o tvorbe, prevádzke, implementácii, užívaní 
a využití geografických informačných systémov. Žiaci musia poznať počítačovú terminológiu, dátový súbor = 
výkres, entita, atribút, vlastnosť, musia sa naučiť rozoznávať dáta a informácie, pochopiť rozdiel medzi nimi. Učia 
sa o informačných systémoch, ktoré sa časom, rozvojom techniky, hardwaru a softwaru a samozrejme ľudskou 
vynaliezavosťou rozvinuli na geografické informačné systémy. Skenovaním, digitalizáciou a vektorizáciou 
mapových podkladov v analógovej forme a prepájaním týchto informácií so záznamom atribútov v podobe tabuliek, 
databáz vznikli základy GISov. Dozvedia sa základné informácie o budovaní GIS projektu, od určovania cieľov 
projektu, cez budovanie databázy informácií, až sa dostanú k finálnemu produktu, kde môžu vidieť jeho viacstranné 
využitie v praxi. GIS svojou prehľadnosťou, ktorá vychádza z organizácie údajov v informačných vrstvách, 
v značnej miere uľahčuje prácu takmer vo všetkých sférach ľudskej spoločnosti, od verejnej správy, cez 
geomarketing, správu inžinierských sietí, správu majetku, dopravu, baníctvo až k ďalším oblastiam hospodárstva. 
Oboznámia sa s možnosťami získavania  nových informácií na základe nástrojov GIS pre analýzu dát, ktoré 
obsahujú už novšie, modernejšie geografické informačné systémy. 

Predmet poskytuje  žiakom prehľadné vedomosti a praktické zručnosti o možnostiach prevedenia 
mapových podkladov v analógovej forme do digitálnej podoby. Najprv skenovaním získajú raster, ktorý sa 
následne prekresľuje t.j. digitalizuje v grafických softwaroch do digitálnej podoby. Naučia sa aj vektorizovať mapový 
podklad vytváraním objektov. Predmet  učí žiakov  k prehľadnosti a správnej organizácii práce. Vychováva 
k presnosti,  starostlivosti, poriadku a systematickému postupu  práce  pri dodržiavaní  predpísaných  noriem, 
vyhlášok, smerníc a pod. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne 
vzťahy budovali na základe tolerancie, aby si získali a osvojili teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti bezpečnej 
práce a manipulácie s prístrojmi a pomôckami, aby si uvedomili pozitívny ale i negatívny dopad na životné 
prostredie a človeka – spoločnosť. Súčasťou vyučovania predmetu sú otázky bezpečnosti a zdravia pri práci, ako 
aj starostlivosť o životné prostredie. 

Žiaci si musia uvedomiť, že geografické informa čné systémy  poskytujú ľuďom nové poznatky, ktoré sa 
postupne využívajú pri mapovaní, výstavbe, a vďaka novým technológiám  (PC technike, GPS, DPZ, laserovým 
navádzacím zariadeniam) priamo alebo  nepriamo  ovplyv ňujú  aj oblasti , ktoré na prvý pohľad nesúvisia s 
geodéziou, ako napr.:  riadenie práce  (logistika, bezpečnosť, environmentálne zaťaženie a pod.), prevencia 
i následné odstraňovanie dôsledkov prírodných pohrôm (záplavy, požiare) ale aj ľudskej nedbanlivosti, 
ľahostajnosti, neodbornosti a nezodpovednosti (napr.: technologické havárie). Tvorba kvalitných, presných, 
podrobných a najmä aktuálnych mapových podkladov v analógovej i digitálnej forme je v súčasnosti a bude aj 
v budúcnosti neustále potrebná. Vzhľadom na neustále zrýchľujúce sa tempo života ľudskej spoločnosti je už 
v súčasnosti prioritnou otázkou aj rýchlosť vlastnej tvorby a schopnosť resp. možnosť rýchlej obnovy, editácie 
a doplnenia existujúcich mapových podkladov o nové informácie. 

Spôsob výučby  predmetu, v nadväznosti  na príbuzné  odborné aj všeobecno-vzdelávacie  predmety dáva 
žiakovi  možnosť pochopiť dôležité vzťahy, súvislosti  a nadväznosti jednotlivých poznatkov ako celku. Predmet 
tvorí základnú osnovu vedomostí, ktoré sa rozširujú ďalšími  odbornými predmetmi. Na dosiahnutie 
zodpovedajúcich zručností k teoretickým  vedomostiam je predmet úzko koordinovaný s predmetmi informatika, 
geodézia, mapovanie, fotogrametria, aktualizácia zobrazovacích prác a aktualizácia geodetických informácii. 

Vo výučbe  predmetu je potrebné  trvale uplatňovať najnovšie vedeckotechnické poznatky  z odboru 
a podľa možností ho  dopĺňať organizovaním odborných exkurzií na moderné pracoviská alebo výstavy  modernej  
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fotogrametrickej a geodetickej  techniky.  Učivo  je potrebné žiakom predkladať v názornej forme, vždy zásadne v 
prepojení na praktické využitie. 

Predmet geografické informačné systémy v študijnom odbore 3292 600 svojím obsahom nepriamo 
nadväzuje na učivo základnej školy (informatika, zemepis, geografia), rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah 
je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy).   

Metódy, formy a prostriedky vyučovania geografických informačných systémov 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. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu geografické informačné 
systémy proporcionálne zastúpenie a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie 
stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať 
a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, 
spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým 
občanom.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, 
upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych 
úloh z učiva jednotlivých tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať 
poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet geografické informačné systémy je 
veľmi úzko previazaný s predmetmi geodézia, fotogrametria a diaľkový prieskum zeme takmer vo všetkých 
tematických celkoch, ale aj s predmetmi informatika, štatistika, i ďalšími prírodovednými („geovednými“) 
predmetmi. 

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

Výučba bude prebiehať v počítačovej učebni. 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu geografické informačné systémy v študijnom odbore 3292 600 je poskytnúť žiakom  
základný súbor vedomostí, zručností a kompetencií o tvorbe, prevádzke, implementácii, užívaní a využití 
geografických informačných systémov. Oboznámiť ich s pojmami rastrový model, vektorový model, topológia. 
Naučiť ich pracovať s rastom, digitálnou mapou aj vektorovou mapou. Vybudovať u nich základný prehľad 
o budovaní a napĺňaní databázy informácií a následného prepojenia tejto databázy s grafickými podkladmi. 
Formovať žiakom logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom 
vzdelávaní, odbornom výcviku a občianskom živote. Žiaci získajú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si PC 
terminológiu, budú ovládať organizáciu údajov v informačných vrstvách, ktorá ich vedie k prehľadnosti, poriadku pri 
práci s kvantami dát a informácií. Žiaci nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických 
zručností, že poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale 
aj z odhaľovania všeobecných princípov života na Zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Vo vyučovacom predmete geografické informačné systémy využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

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

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 
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 rozpoznávať problémy v priebehu ich geodetického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, matematické prostriedky, grafické 
prostriedky a pod.), 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 

a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia geodetických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

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

 

Stratégia vyu čovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  
Metódy  Formy práce  

Úvod do problematiky GIS 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s mapou v digitálnej forme 
Práca s rastrom 
Práca s PC v geodetických softwaroch, 
Kokeš, Microstation 
Demonštrácia a pozorovanie 

Všeobecné princípy tvorby 
informačných systémov 
Základné rozdelenie a funkčné zložky 
GIS 
Princípy fungovania GIS 
Budovanie GIS projektu 

Nástroje GIS pre analýzu dát   

 

Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, 
... 

Všetky 49. KUZEVIČOVÁ Ž., KUZEVIČ Š.: 
GEOGRAFICKÉ 
INFORMA ČNÉ SYSTÉMY 
Edičné stredisko, F-BERG, 
Technickej Univerzity, Košice 
2004 
ISBN 80 – 8073 – 176 - 4 

50. TUČEK J. : 
GIS 
PRINCÍPY A PRAXE 
COMPUTER PRESS,  1998, 
ISBN 80 – 7226 – 091 - X 

51. PANEL – GI  COMPENDIUM 
PRUVODCE SVÉTEM 
GEOINFORMACÍ A GIS 
EUROPEAN COMMUNITIES, 
2000, 

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Filpchart  
Whiteboard 
Meotar 
(PC) Dataprojektor   
E-beam 

PC, tlačiareň,  
skener , 
grafické softwary – Kokeš, 
Microstation, 
snímky z katastrálnej 
mapy, učebné texty 
vytvorené počas školení 
organozovaných 
projektom 
  
 

 
Internet , 
informácie zo 
školení 
organizovaných 
projektom 
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ISBN 3 – 901716 - 22 
52. RAPANT P. : 

ÚVOD DO GIS 
Vysoká škola báňská – TU 
Ostrava, 2002 

 

 

 

 
 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia 
a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test 
na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický 
test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu 
štúdia žiaka. 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ             
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Geografické informa čné systémy 
 

2 hodiny týždenne,  
spolu 60 vyu čovacích hodín 

Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do problematiky GIS  8 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 História tvorby IS – informačných 
systémov a typy IS 2 DEJEPIS –

vývoj ľudstva, 
prvé pokusy o 
komunikáciu 

GEODÉZIA – 
poznať 
základné 
pojmy, 
geodetické 
totálne stanice 

FOTOGRAME
TRIA – 
základy 
pozemnej, 
leteckej, 
analógovej 
a digitálnej 
fotogrametrie 

DPZ, GPS – 
analógové 
a digitálne 
záznamy 
v rôznom 
spektrozonáln
om 
snímkovaní  

INFORMATIK
A–poznať 
prácu 
s dátami, 
ukladanie, 
editovanie, 
Raster – jeho 
tvorba a práca 
s ním 

AZP - vedieť 
využiť grafiku 

 Poznať prehľad historického 
vývoja tvorby IS 

 Vymenovať prvých 
používateľov geografických 
informačných systémov 

 Definovať IS 
 Nakresliť a popísať typy IS 

a ich životný cyklus 

 Poznal prehľad 
historického vývoja 
tvorby IS 

 Vymenoval prvých 
používateľov 
geografických 
informačných systémov 

 Definoval IS 
 Nakreslil a popísal typy 

IS a ich životný cyklus 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 

 Pojmový aparát 
� dáta - údaje 
� informácie 
� vlastnosti informácií 

2 
 Definovať pojmy ÚDAJE – 

DÁTA, INFORMÁCIE, GEOMODEL, 
GEOOBJEKT 

 Vedieť vysvetliť rozdiel medzi 
nimi 

 Uviesť príklad na dáta a 
informáciu 

 Vymenovať a popísať 
vlastnosti t.j. základné 
charakteristiky dobrej 
informácie 

 

 Správne definoval pojmy 
ÚDAJE – DÁTA, 
INFORMÁCIE, GEOMODEL, 
GEOOBJEKT 

 Vedel vysvetliť rozdiel 
medzi nimi 

 Uviedol príklad na dáta 
a informáciu 

 Vymenoval a popísal 
vlastnosti t.j. základné 
charakteristiky dobrej 
informácie 

  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 

 Podstata GIS – čo je GIS 
� technológia 
� aplikácia 
� vedecký odbor 

 

2 
 Definovať GIS 
 Definovať ISÚ – Informačný 

systém o území 
 Uviesť rozdiel medzi nimi 
 Vysvetliť geopriestor 

pomocou súradnicových 
systémov 

 Vedel definovať GIS 
 Definoval ISÚ – 

Informačný systém o 
území 

 Uviedol rozdiel medzi 
nimi 

 Vysvetlil geopriestor 
pomocou súradnicových 
systémov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 
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v prostredí 
Kokeš, tvorba 
objektov, 
vrstvy a práca 
s nimi 

 Oblasti využitia GIS a úlohy geodézie pri 
tvorbe a údržbe GIS 

2  
 Uviesť príklady využitia 

geodézie, fotogrametrie, DPZ 
a GPS pri tvorbe a údržbe 
GIS 

 Vymenovať a popísať 
uplatnenie GIS v praxi 

 Uviedol príklady využitia 
geodézie, fotogrametrie, 
DPZ a GPS pri tvorbe 
a údržbe GIS 

 Vymenoval a popísal 
uplatnenie GIS v praxi 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Všeobecné princípy tvorby 
informa čných systémov  

2  
 Nakresliť a vysvetliť schému 

tvorby a fungovania GIS 
formou vedných disciplín 

 Nakreslil a vysvetlil 
schému tvorby 
a fungovania GIS 
formou vedných disciplín 

Ústne skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 
Základné rozdelenie a  funk čné zložky 
GIS 

6  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Hardware + Software + Pracovníci 
� definícia hardware a software 
� delenie hardwaru 
� delenie softwaru 
� delenie pracovníkov 

2 INFORMATIKA  
– rozdelenie 
hardware, 
software, 
raster, jeho 
tvorba a práca 
s ním 

AZP – grafika 
v prostredí 
geodetického 
softwaru 
Kokeš, tvorba 
objektov, vrstvy 
a práca v nich 
a s nimi 

GEODÉZIA – 
geodetické 
zápisníky a ich 
spracovanie 

 Definovať zložky GIS – 
hardware, software, 
geografické údaje a 
užívateľov  

 Ovládať delenie hardwaru, 
softwaru a pracovníkov 

 Správne a presne 
definoval zložky GIS – 
hardware, software, 
geografické údaje a 
užívateľov  

 Ovládal delenie 
hardwaru, softwaru 
a pracovníkov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

 

Písomná práca 

 

 Geografické údaje a geografické 
informácie 
� grafické údaje 
� negrafické údaje – popisné údaje 
� metódy zberu geografických údajov 

pre GIS 

4 
 Vysvetliť rozdiel medzi 

priestorovými a atribútovými 
popisnými údajmi 

 Vymenovať metódy zberu 
geografických údajov pre GIS 

 Bližšie popísať jednotlivé 
metódy zberu geografických 
údajov pre GIS t.j. použité 
prístroje, údaje, výstupy atď.  

 Ovládať aj nepriame metódy 
zberu a rozlišovať čo je 
priamy a čo nepriamy zber. 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
priestorovými 
a atribútovými 
popisnými údajmi 

 Vymenoval metódy 
zberu geografických 
údajov pre GIS 

 Bližšie popísal jednotlivé 
metódy zberu 
geografických údajov 
pre GIS t.j. použité 
prístroje, údaje, výstupy 
atď.  

 Ovládal aj nepriame 
metódy zberu a vedel 
rozlíšiť, čo je priamy 
a čo nepriamy zber. 

Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 
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Princípy fungovania GIS  

10  
  

  

 Komponenty geografických informácií 
o objektoch - charakteristiky 
� geografická poloha – priestorová 

poloha 2D, 3D 
� atribúty, vlastnosti 
� priestorové vzťahy ( geometrické 

a topologické ) medzi objektmi 
� čas 

3 MATEMATIKA – 
poznať základné 
vzťahy 
pre výpočet 
dĺžkových 
a plošných mier 

GEOMETRIA – 
poznať základné 
pojmy o rovinných 
útvaroch 
a vzťahoch 

AZP – grafika 
v prostredí 
geodetického 
softwaru Kokeš, 
tvorba objektov, 
vrstvy a práca 
v nich a s nimi 

INFORMATIKA-  
raster a práca s 
ním 

FYZIKA –pojem 
čas a zmeny 
spojené s časom, 
elektromagnetické 
vlnenie, lom 
svetelného lúča, 
odraz lúča 

 

 

 Definovať VÝKRES a 
ENTITU 

 Ovládať základné delenie 
entít a vzhľad entít ( atributy 
a vlastnosti ) 

 Vysvetliť a popísať rozdiel 
medzi geometrickými 
a topologickými vzťahmi  

 Vysvetliť dynamiku 
prostredníctvom času 

 Definoval VÝKRES a 
ENTITU 

 Ovládal základné 
delenie entít a vzhľad 
entít ( atributy 
a vlastnosti ) 

 Vysvetlil a popísal 
rozdiel medzi 
geometrickými 
a topologickými vzťahmi  

 Vysvetlil dynamiku 
prostredníctvom času 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 Spôsoby reprezentácie priestorových 
údajov 
� rastrový model 
� vektorový model 
� topológia 
� záznam atribútov 

2 
 

 Definovať raster a vektor 
 Vysvetliť rozdiel medzi 

rastrom a vektorom 
 Ovládať ich výhody 

a nevýhody 
 Definovať topológiu 
 Poznať základné operácie 

s dátami - záznamu atribútov 

 Definoval raster a 
vektor 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
rastrom a vektorom 

 Ovládal ich výhody 
a nevýhody 

 Definoval topológiu 
 Poznal základné 

operácie s dátami - 
záznam atribútov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Organizácia údajov v informačných 
vrstvách 
 

5 
 Vysvetliť informačnú vrstvu 
 Popísať prácu a význam 

práce v informačných 
vrstvách 

 Nakresliť usporiadanie 
informácií do mapových 
informačných vrstiev pri 
vektorovej reprezentácií 

 Vymenovať a zdôrazniť 
výhody a nevýhody 
vrstvového prístupu 

 Vysvetlil informačnú 
vrstvu 

 Popísal prácu a význam 
práce v informačných 
vrstvách 

 Nakreslil usporiadanie 
informácií do mapových 
informačných vrstiev pri 
vektorovej reprezentácií 

 Vymenoval a zdôraznil 
výhody a nevýhody 
vrstvového prístupu 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Zadanie v spojení s 
AGI 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 
 
Budovanie GIS projektu  

24  
  

  

 Typické činnosti v rámci budovania 
projektu 

� určenie cieľov projektu 

  Polročné opakovanie 

2 

 

 

2 

 

 

FOTOGRAMETRIA 
– pozemné a letecké 
snímky 

 

DPZ a GPS – údaje 
a analógové 

 Definovať cieľ projektu 
 Určiť, rozanalyzovať 

prípravnú, realizačnú, 
implementačnú 
a prevádzkovú fázu projektu  

 Definoval cieľ projektu 
 Určil, rozanalyzoval 

prípravnú, realizačnú, 
implementačnú 
a prevádzkovú fázu 
projektu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 

 

 Budovanie databázy informácií 
� databázové modely 
� logická a fyzická štruktúra 
� napĺňanie databázy 

8 
 Vymenovať a vysvetliť 

jednotlivé druhy 
databázových modelov 

 Nakresliť a popísať typy 

 Vymenoval a vysvetlil 
jednotlivé druhy 
databázových modelov 

 Nakreslil a popísal typy 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 
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� budovanie topológie 
� vstup atribútových údajov 
 
 

a digitálne záznamy 
v rôznom 
spektrozonálnom 
snímkovaní 

 

 

AZP – afinná 
transformácia 
a vektorizácia 
rastrových 
podkladov 

 

 

 

prepojení dátových súborov 
 Vymenovať a uviesť 

príklady na vstup údajov pre 
napĺňanie databázy 

 Vysvetliť rozdiel medzi 
vstupom údajov 
z primárnych zdrojov 
a sekundárnych zdrojov 

 Popísať vstup a význam 
atribútových údajov 
a budovanie topológie  

prepojení dátových 
súborov 

 Vymenoval a uviedol 
príklady na vstup 
údajov pre napĺňanie 
databázy 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
vstupom údajov 
z primárnych zdrojov 
a sekundárnych zdrojov 

 Popísal vstup a význam 
atribútových údajov 
a budovanie topológie 

 Reštrukturalizácia a manipulácia s 
údajmi 
� zmeny mapovej projekcie 
� generalizácia a kvalita údajov 
� konverzie reprezentácií 

12 
 Vymenovať druhy 

transformácií 
 Vysvetliť rozdiel medzi 

Helmertovou a Afinnou 
transformáciou 

 Definovať generalizáciu 
 Vymenovať 4 dôvody pre 

generalizáciu 
 Popísať a vysvetliť  

konverziu reprezentácií 
vektor – raster a opačne 

 Vymenoval druhy 
transformácií 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
Helmertovou a Afinnou 
transformáciou 

 Definoval generalizáciu 
 Vymenoval 4 dôvody 

pre generalizáciu 
 Popísal a vysvetlil  

konverziu reprezentácií 
vektor – raster a 
opačne 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Zadanie v spojení s 
AGI 

 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

Nástroje GIS pre analýzu dát  
10  

  
  

 Analýzy nad atribútovými dátami 
 

2 INFORMATIKA –  
vyhľadávanie, 
editovanie, 
manipulácia 
s údajmi, algoritmy, 
podmienky 

 

 

 

 

 

 

 Popísať a vysvetliť 
vlastnými slovami atribútové 
dopyty 

 Uviesť príklad na intervalovú 
a logickú podmienku  

 Popísal a vysvetlil 
vlastnými slovami 
atribútové dopyty 

 Uviedol príklad na 
intervalovú a logickú 
podmienku 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

 

 

 

 Údržba a analýza grafických dát 
 
 
 

2 
 Definovať obraz v GIS 

terminológii 
 Vymenovať a popísať 
členenie metód digitálneho 
spracovania obrazu 

 Definoval obraz v GIS 
terminológii 

 Vymenoval a popísal 
členenie metód 
digitálneho spracovania 
obrazu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Integrované analýzy grafických 
a atribútových dát 
 

2 
 Uviesť spôsoby generovania 

nových informácií 
 Popísať, čo rozumieme pod 

pojmom  -  dopyty na 
databázu a odvodené 
mapovanie 

 Vysvetliť modelovanie 
procesov 

 Uviedol spôsoby 
generovania nových 
informácií 

 Popísal, čo rozumieme 
pod pojmom  -  dopyty 
na databázu 
a odvodené mapovanie 

 Vysvetlil modelovanie 
procesov 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 

 Sieťové analýzy 2  
 Definovať sieť v GIS 

terminológii 
 Charakterizovať líniové 

objekty 
 Uviesť konkrétny príklad 

 Definoval sieť v GIS 
terminológii 

 Charakterizoval líniové 
objekty 

 Uviedol konkrétny 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Písomná práca 
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z praxe na analýzu sietí príklad z praxe na 
analýzu sietí 

 Koncoročné opakovanie 2  
  

Písomné skúšanie Písomná práca 
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Názov predmetu Ekonomika 
Časový rozsah výu čby  2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín 
Ročník  štvrtý 
Kód a  názov študijného odboru  36 926 00 geodézia, kartografia a kataster   
Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 
 
 
Charakteristika predmetu 
 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia. Na vytvorenie 
predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „Ekonomika“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 60 
hodín. Jeho výučba je orientovaná do 4. ročníka štúdia. 

 

Odborný predmet ekonomika v študijnom odbore 36 926 00 geodézia, kartografia a kataster  rozširuje a prehlbuje 
učivo geodézie a kataster nehnuteľností. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov  (téma 
a podtémy). Tematické celky, ktoré nadväzujú na zákony, vyhlášky, nariadenia vlády a smernice sa vždy 
obsahovo i terminológiou inovujú podľa platnej legislatívy.  

Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete prispievajú k orientácii v základných 
poznatkoch z oblastí vybraných ekonomických pojmov, javov, procesov a vzťahov z makroekonomiky 
a oboznamuje ich so zákonitosťami fungovania trhového mechanizmu v rámci trhovej ekonomiky a k dôslednému 
rešpektovaniu zásad racionalizácie a ich efektívnemu uplatňovaniu.  

V úvodnej časti predmetu sa žiaci oboznámia so špecifickou problematikou v oblasti geodézie, 
kartografie a katastra v rámci SR. Získajú základné informácie o právnych, ekonomických a 
organizačných vzťahoch medzi štátnou a komerčnou sférou. 

Od jednotlivých právnych foriem podnikania sa venuje finančnému trhu, marketingu, manažmentu, 
finančným inštitúciám, daňového a colného systému.. Poskytuje základňu pre prax i pre ďalšie odborné 
štúdium.  

Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch . Prihliadali sme 
aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe 
tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj 
starostlivosť o životné prostredie. 

Odborný predmet je medzi predmetovo previazaný s vyučovacími predmetmi ekológia v geodézii, geodézia, 
kataster nehnuteľností, pozemková evidencia občianske a pozemkové právo a úvod do sveta práce. 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich 
cieľavedomosť, samostatnosť, tvorivosť, systematickosť. Uprednostňujeme také stratégie, pri ktorých žiak ako 
aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť 
motivovať, posilňovať vôľu a schopnosť učiť sa,  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 (prezentácie v programe PowerPoint), riadeného rozhovoru, ekonomických hier, preferujeme prácu 
s počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne časopisy zaoberajúce sa ekonomikou. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu ekonomika proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu 
rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. Dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov je okrem iného aj riešenie kvantitatívnych 
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a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať 
a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzi predmetových vzťahov. 

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu ekonomika patria aj rozličné formuláre, 
doklady (tlačivá), originálne názorné pomôcky, ktoré sa používajú v praxi. 

 

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia. 
 
Vyučovací predmet kladie zvýšené požiadavky na vyučujúceho, jeho sústavný kontakt s praxou, osvojenie si 
nových právnych predpisov a progresívnych foriem výučby ekonomiky. 

Výučba bude prebiehať v bežnej učebni a v multimediálnej učebni. 
 
Ciele vyu čovacieho predmetu  
 

Cieľom vyučovacieho predmetu ekonomika je sprístupniť žiakom základné pojmy a zákony ekonomiky 
v podmienkach trhovej ekonomiky a uviesť ich do ekonomického myslenia. Žiaci sa učia aplikovať získané 
poznatky pri riešení ekonomických problémov výroby, obchodu a podnikania ako aj celkovej ekonomickej 
orientácie. 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
 

Vo vyučovacom predmete ekonomika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Schopnosti riešiť problémy 
 

- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód           a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii,  

- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 
- orientovať sa pri rozbore situácie, 
- riešiť problémy logickou analýzou, 
- posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti a na 

základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného problému, 
-     korigovať nesprávne riešenia problému, 
- používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, 

             pokiaľ sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.       
 
 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 

- získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému alebo osvojiť si nové poznatky, 

- vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
- komunikovať elektronickou poštou, 
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným 

             informáciám a byť mediálne gramotný. 
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Stratégia vyu čovania 
 
 
Názov tematického celku 

Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy  

 
1. Postavenie a úloha rezortu 
geodézie, kartografie 
a katastra v národnom 
hospodárstve SR 

Informačno-receptívna – výklad 
Expozičná – prezentácia na PC 
Reproduktívna – diskusia 
Výkladovo – problémová 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh                                 
Metóda clill                     
Fixačná                        
Kontrolná 

Frontálna výučba               
Práca s PC                   
Frontálna a individuálna práca 
žiakov                        
Skupinová práca žiakov 
 
 

 
2. Základné ekonomické     
pojmy 

Informačno-receptívna – výklad 
Expozičná – prezentácia na PC 
Reproduktívna – rozhovor 
Výkladovo – problémová 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh                                   
Fixačná                                           
Kontrolná  

Frontálna výučba              
Práca s PC                   
Frontálna a individuálna práca  
žiakov                         
Skupinová práca žiakov    
Práca s knihou                   
Práca s NDT 

 
3. Trh 

Informačno-receptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Výkladovo – problémová 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh                                
Fixačná                              
Kontrolná                                     
Motivačná 

Frontálna výučba           
Frontálna a individuálna práca 
žiakov                              
Skupinová práca žiakov    
Práca s knihou                  
Práca s NDT 

 
 
4. Podnik a podnikate ľská 
činnos ť 

Informačnoreceptívna – výklad 
Expozičná – prezentácia na PC 
Reproduktívna – rozhovor 
Výkladovo – problémová 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh                                 
Fixačná                                        
Motivačná                                      
Kontrolná 

Frontálna výučba                 
Práca na PC                
Frontálna a individuálna práca 
žiakov                        
Skupinová práca žiakov    
Práca so Zákonníkom práce        
Práca s Obchodným zákonom 
Práca s NDT 

 
5. Cenné papiere 

Informačno-receptívna – výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Výkladovo – problémová   
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh                                     
Fixačná                                          
Kontrolná 

Frontálna výučba         
Frontálna a individuálna práca  
žiakov                               
Skupinová práca žiakov 
 

 
6. Marketing 

Informačno-receptívna – výklad 
Výkladovo – problémová 
Reproduktívna – diskusia 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh                                
Fixačná                                         

Frontálna výučba         
Frontálna a individuálna práca 
žiakov                                   
Skupinová práca žiakov    
Práca s internetom              
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7. Manažment 

Informačno-receptívna – výklad 
Výkladovo – problémová 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh                                   
Fixačná                                        
Kontrolná 

Frontálna výučba          
Frontálna a individuálna práca 
žiakov                                 
Skupinová práca žiakov              
Práca s internetom              
 

 
8. Vonkajšie prostredie       
podniku 

Informačno-receptívna – výklad 
Výkladovo – problémová     
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická – rozhovor, riešenie 
úloh                                              
Motivačná                          
Fixačná                                         
Kontrolná 

Frontálna výučba         
Frontálna a individuálna práca 
žiakov                                   
Skupinová práca žiakov    
Práca s internetom            
Práca s NDT 

 
 

Učebné zdroje 
 
Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica,... 

1. Postavenie  
a úloha rezortu  
geodézie, 
kartografie a 
katastra 
v národnom   
hospodárstve SR 

 
 
 

PC  
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň  

USB kľúč          Internet 
Masovo 
komunikačné 
prostriedky 

 
 
2.  Základné       
ekonomické  
pojmy 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov SPN Bratislava 
2002            Kubančoková 
J.: Ekonomika,          
Proxima Press 2006  
Šlosár R., Fabová Ľ.,  
Lorko M.,: Ekonomika 
a ekológia,     TRANSFER 
1992Ekonómia pre 
učiteľov, Nadácia F.A. 
Hayeka, Bratislava 2006 

 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 
Meotar 

 
USB kľúč 
Neštandardizované 
didaktické testy 
(NDT)              
Fólie 

Internet 
Masovo 
komunikačné 
prostriedky 

 
 
3. Trh 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov,                      
SPN Bratislava 
2002Kubančoková J.: 
Ekonomika,          
Proxima Press 2006    
Ekonómia pre učiteľov, 
Nadácia F.A. Hayeka, 
Bratislava 2006 

 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 
Meotar 

 
USB kľúč 
Neštandardizované 
didaktické testy 
Fólie 

Internet 
Odborné 
časopisy: 
Profit, Trend, 
Hospodárske 
noviny 
Masovo 
komunikačné 
prostriedky 

 
 
 
4. Podnik a 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.:           
Výkladový slovník 
ekonomických                  

 
 
 
PC 

 
 
 
USB kľúč 

 
 
Internet 
Odborné 
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podnikate ľská  
činnos ť 

pojmov,                      
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika,           
Proxima Press 2006  
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika                  
SPN Bratislava 1998 
Ekonómia pre učiteľov, 
Nadácia F.A. Hayeka, 
Bratislava 2006 

Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 
Meotar 

Neštandardizované 
didaktické testy 
Fólie 

časopisy: 
Profit, Trend, 
Hospodárske 
noviny 
Poradca 
podnikateľa 
Obchodný 
zákon 

 
 
5. Cenné papiere 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov                       
SPN Bratislava 2002 
Kubančoková J.: 
Ekonomika            
Proxima Press 
2006Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika                  
SPN Bratislava 1998 

 
PC         
Tabuľa 
Dataprojektor 

 
USB kľúč  

 
Internet 
Masovo 
komunikačné 
prostriedky 
Odborné 
časopisy: 
Profit, Trend, 
Hospodárske 
noviny  

 
 
6. Marketing 
 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov                       
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika                  
SPN Bratislava 1998 

 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
 

 
 
USB kľúč  
 

 
Internet 
Odborné 
časopisy: 
Profit, Trend, 
Hospodárske 
noviny 

 
 
7. Manažment 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov                            
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika                   
SPN Bratislava 1998 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 
Meotar 

 
 
USB kľúč         
Fólie 

 
Internet 
Odborné 
časopisy: 
Profit, Trend, 
Hospodárske 
noviny 

 
8. Vonkajšie 
prostredie 
podniku 

Šlosár R.,Šlosárová A., 
Majták Š.: Výkladový 
slovník ekonomických 
pojmov                       
SPN Bratislava 2002 
Šlosár R., Fabová Ľ., 
Hontyová K.: Podniková 
ekonomika                  
SPN Bratislava 1998 

 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 
Dataprojektor 
Tlačiareň 
Meotar 

 
USB kľúč  
Neštandardizované 
didaktické testy 
Fólie 

 
Internet 
Odborné 
časopisy: 
Profit, Trend, 
Hospodárske 
noviny 
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
Odbor: 36 926 00 geodézia, kartografia a kataster   

Rozpis u čiva predmetu:   Ekonomika 

 
2 hodiny týždenn e, spolu 60  vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku Témy 

Hodiny Medzi predmetové 
vzťahy 

Očakávané 
plánované výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

2. Postavenie 
a úloha rezortu 
geodézie, 
kartografie 
a katastra 
v národnom 
hospodárstve 
SR 

 
7 

ENV  
 
 
 
Žiak má: 

 
 
 
 
Žiak: 

  

Demokratický právny 
systém 

 
1. – 2. 

 
 
 
Geodézia                        
Kataster nehnuteľností 
Pozemková evidencia 
Občianske a pozemkové 
právo  
 

- vysvetlil právny systém   
  na území SR 

- bez problémov vysvetlil    
  právny systém na území  
  SR 

 
 
Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 

 
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 

Orgány štátnej moci 
 

3. – 4. - charakterizovať právne,   
  ekonomické a  
  organizačné vzťahy  
  medzi štátnou a  
  komerčnou sférou v  
  oblasti geodézie,  
  kartografie a katastra v  
  rámci SR 

- charakterizoval právne,  
  ekonomické a  
  organizačné vzťahy  
  medzi štátnou a  
  komerčnou sférou v  
  oblasti geodézie,  
  kartografie a katastra v  
  rámci SR 

Hierarchia právnych 
a technických predpisov 

5. – 6. 

Vývoj organizačnej 
štruktúry rezortu 
Geodézie, kartografie a 
katastra 

 
7. 

3. Základné 
ekonomické 
pojmy 

 
14 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Ekonomika, ekonómia, 
ekonomické systémy  

 
 8. – 9. 

 
 
 
 
 
 

- vysvetliť pojmy  
  ekonomika, ekonómia,   
  ekonomické systémy 

- vysvetlil pojmy  
  ekonomika, ekonómia,  
  ekonomické systémy 

Ústne frontálne 
skúšanie 
 
 
 
Ústne frontálne 

Ústne 
odpovede 
 
 
 
 

Základné ekonomické 
pojmy 

 
10. – 11.  

- vysvetliť súvislosti   
  medzi jednotlivými   
  ekonomickými pojmami 

- vysvetlil súvislosti medzi  
  jednotlivými ekonomic- 
  kými pojmami 



   

 1164

 
Potreby, statky, spotreba 

 
12. – 13. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Etická výchova 
Ekológia v geodézii 
Občianska náuka 
Občianske a pozemkové 
právo 
Staviteľstvo  

 
 
 
 
 
 

- definovať a zatriediť   
  potreby, statky, služby  
  do správnych skupín 

- definoval a správne  
  zatriedil potreby, statky,  
  služby do skupín 

skúšanie 
 
 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 
Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 
 
 
Písomné  
skúšanie 

 
 
 
 
 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
 
 
 
Skupinová 
analýza 
 
Neštandardizo-
vaný 
didaktický 
test (NDT) 

 
Výroba, výrobné faktory 

 
14. 

- charakterizovať výrobu  
  a jej faktory a uviesť  
  príklady ich využitia 

- charakterizoval výrobu  
  a jej faktory a uviedol  
  príklady ich využitia 

Práca, mzda 
 

15. – 16. - podrobnejšie vysvetliť  
  konkrétne výrobné   
  faktory a zdôvodniť  
  vznik peňazí, ich formy  
  a funkcie plnenia  
  v dnešnej ekonomike 

- podrobnejšie vysvetlil  
  konkrétne výrobné   
  faktory a zdôvodnil  
  vznik peňazí, ich formy  
  a funkcie plnenia  
  v dnešnej ekonomike 

 
Kapitál, peniaze 
 
 

 
17. – 18. 

 
Hospodársky proces – 
HDP, HNP, ND, 
nezamestnanosť, inflácia 
 

 
 
19. – 20. 
 

- definovať pojmy HDP,  
  HNP, ND, miera  
  nezamestnanosti, miera  
  inflácie a vysvetliť ich  
  výpočet 

- definoval pojmy HDP,  
  HNP, ND, miera   
  nezamestnanosti, miera  
  inflácie a vysvetlil ich   
  výpočet 

Opakovanie tematického 
celku 

 
21. 

- preukázať komplexné 
vedomosti z 2 tematic-
kého celku 

- preukázal komplexné 
vedomosti z 2 tematic-
kého celku 

3. Trh 9 ENV Žiak má:  Žiak:    
 
Trh, trhové subjekty 

 
22. – 23. 
 

 
 
Úvod do sveta práce 
Staviteľstvo 
Občianska náuka – 
1.ročník, 2.ročník 
Občianske a pozemkové 
právo 
 
 
 
 
 
 
 
Občianska náuka – 
1.ročník, 2.ročník 
Občianske a pozemkové 
právo 

-  vymenovať a 
  charakterizovať 

   trhové subjekty    
   a zložky trhu 

-  vymenoval a 
  charakterizoval 

   trhové subjekty    
   a zložky trhu  

 
 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 

Neštandardná 
diskusia  

 
 
 
 
Ústne 
odpovede  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skupinová 
analýza 

 
Dopyt, ponuka 
  

 
24. – 25. 

 

- vysvetliť pojmy dopyt  
  a ponuka a činitele,   
  ktoré ich ovplyvňujú 

- vedel vysvetliť pojmy  
  dopyt  a ponuka   
 

 
Trhový mechanizmus 
 

 
26. 

- vysvetliť rovnovážnu  
  cenu na trhu 
 

- vedel vysvetliť  
  rovnovážnu cenu na   
  trhu 

 
Tovarová výmena 

 
     27.                                                                                                                             

- vysvetliť pojem    
  spoločenská deľba  
  práce a súvislosť 
s výmenou tovarov 

- vysvetliť pojem    
  spoločenská deľba  
  práce a súvislosť  
  s výmenou tovarov  

Hospodárska politika 
a jej nástroje 

 
28. – 29. 

- popísať ciele a nástroje   
  HP 

- vedel popísať ciele  
  a nástroje HP 

 
Opakovanie a utvrdenie 
tematického celku 

 
30. 

- preukázať vedomosti 
  o pojmoch a systéme    
  trhového mechanizmu  
  a nástrojoch  

- preukázal vedomosti 
  o pojmoch a systéme    
  trhového mechanizmu 
  a nástrojoch  

 
Písomné 
skúšanie 

 
 
NDT 
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  hospodárskej politiky   hospodárskej politiky 

4. Podnik a   
      podnikate ľská    
      činnos ť     

 
15 

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
Podnik, ciele podniku 
a podnikanie 

 
31. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Geodézia                        
Kataster nehnuteľností 
Pozemková evidencia 
Občianske a pozemkové 
právo 
Staviteľstvo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geodézia                        
Kataster nehnuteľností 
Pozemková evidencia 
Občianske a pozemkové 
právo 
Úvod do sveta práce.. 
 
 

- charakterizovať podnik   
  a ciele podniku 
- charakterizovať  
  podnikanie 

- charakterizoval podnik  
  a ciele podniku 
- charakterizoval   
  podnikanie 

 
 
 
 
Ústne frontálne  
skúšanie 
 
 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 
 
 
 
 
 
 
Ústne skúšanie 
 

Neštandardná 
diskusia – 
analýza 
modelových 
situácií 
 
Písomné 
skúšanie 

 
 
 
 
Ústne 
odpovede  
 
 
 
 
 
Prezentácie - 
referáty 
 
 
 
 
                                                                            
 
Ústne 
odpovede  
 
 
Skupinová 
analýza 
 
 
 
 
NDT 

 
Majetok podniku 
 
 

 
32. – 34. 

- definovať majetok  
  podniku 
- rozlišovať DM, KM    
  a objasniť zdroje ich   
  krytia 

- definoval majetok  
  podniku 
- rozlišoval DM, KM    
  a objasnil zdroje ich   
  krytia 

 
Podnikateľ ako FO a PO 
 

 
35. - 36. 
 

 
- vysvetliť rozdiely medzi   
  FO a PO 

 
- vysvetlil rozdiely medzi 
FO a PO 

 
Právne formy podnikania 

 
37. 

- uviesť jednotlivé právne   
  formy podnikania v SR 

- správne uviedol  
  jednotlivé právne formy  

 
Živnosť 
 
 

 
38. – 39. 

- vysvetliť pojem živnosť  
  a uviesť,   
  charakterizovať druhy   
  živnosti 

- správne vysvetlil pojem  
  živnosť, vedel uviesť a  
  charakterizovať druhy  
  živnosti 

 
Kapitálové spoločnosti 
 

 
40. - 41. 
 
 

- vysvetliť podstatu   
  kapitálových   
  spoločností    
  a uviesť ich formy 

- bez problémov vysvetlil   
  podstatu kapitálových  
  spoločností a správne  
  uviedol ich formy 

 
Osobné spoločnosti 
 

 
42. – 43. 
 

- charakterizovať osobnú   
  spoločnosť a uviesť jej   
  formy 

- charakterizoval osobnú  
  spoločnosť a správne  
  uviedol jej formy 

Družstvo 
 

44. 
 

- charakterizovať   
  družstvo podľa OZ 

- charakterizoval družstvo    
  podľa OZ 

 
Opakovanie tematického 
celku 

 
45. 

- preukázať vedomosti   
  o právnych formách  
  podnikania v zmysle OZ 

- preukázal vedomosti   
  o právnych formách  
  podnikania v zmysle OZ 

5. Cenné papiere  3 Žiak má:  Žiak:    
 
Finančný trh 

46. – 47. Staviteľstvo 
Úvod do sveta práce – 

- charakterizovať podnik   
  a ciele podniku 

- charakterizoval podnik  
  a ciele podniku 

Ústne skúšanie 
 

 
Ústne 
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Majetkové a úverové 
cenné papiere 

 
48.  

 

4.ročník 
Geodézia                        
Kataster nehnuteľností  

- vymenovať a opísať  
  cenné papiere  
  majetkové a úverové 

- vymenoval a opísal  
  cenné papiere  
  majetkové a úverové  

 
Ústne frontálne  
skúšanie 

odpovede  
  
 

6. Marketing  3  Žiak má:  Žiak:    
 
Vývoj a podstata 
marketingu 

 
49. 

 
Staviteľstvo 
Úvod do sveta práce – 
4.ročník 
Geodézia                        
Kataster nehnuteľností  
 

- zadefinovať pojem  
  marketing a zdôvodniť   
  prečo sa menil, vyvíjal,  
  čomu sa prispôsoboval 

- zadefinoval pojem  
  marketing a zdôvodnil   
  prečo sa menil, vyvíjal,  
  čomu sa prispôsoboval 

 
Ústne frontálne  
skúšanie 
Ústne skúšanie 
Analýza 
modelových 
situácií 

 
 
Ústne 
odpovede 
Analýza 
 

 
Štyri „P“ marketingu 

 
50. – 51. 

- vysvetliť kombináciu  
  marketingových techník  

- vysvetlil kombináciu  
  marketingových techník 

7. Manažment  3  Žiak má:  Žiak:    

 
Vývoj manažmentu  
 

 
52. 

 
Staviteľstvo 
Úvod do sveta práce – 
4.ročník 
Geodézia                        
Kataster nehnuteľností  
Úvod do sveta práce 
 
 
 
 

- definovať pojem  
  manažment a opísať  
  jeho vývoj 

- správne definoval   
  pojem manažment  
  a opísal jeho vývoj 

 
Ústne frontálne  
skúšanie 
Ústne skúšanie 

 
 
Ústne 
odpovede 
 

 
Funkcie manažmentu 

 
53. 

- vymenovať manažérske  
  funkcie  
  a charakterizovať ich 

- vymenoval manažérske  
  funkcie  
  a charakterizoval ich 
 

 
Opakovanie 5., 6., 7. 
tematického celku 
 
 
 

 
54. 

- preukázať vedomosti  
  z finančného trhu,  
  marketingu a   
  manažmentu 

- preukázal vedomosti  
  z finančného trhu,  
  marketingu a   
  manažmentu 

 
Písomné skúšanie 

 
NDT 

8. Vonkajšie 
prostredie podniku 

 
6 

 Žiak má:  Žiak:    

 
Bankový systém v 
SR 

 
55. -56. 

 
 
 
 
Občianske a pozemkové 
právo 
Úvod do sveta práce 
 
 

- definovať pojem emisná  
  banka, vymenovať jej  
  úlohy a znázorniť  
  štruktúru NBS 

- definoval pojem emisná  
  banka, vymenoval jej  
  úlohy a znázornil  
  štruktúru NBS 

 
Ústne frontálne  
skúšanie 
Ústne skúšanie  
 
 
Analýza 
modelových 
situácií 

 
 
Ústne 
odpovede 
 
 
Skupinová 
analýza 
 

 
Daňový systém  

 
57. – 58. 

- vedieť graficky  
  znázorniť schému daní  
  a opísať ich 

- vedel graficky  
  znázorniť schému daní  
  a opísal ich 

 
Colný systém 
 

 
59. 

- vedieť definovať clo,  
  colnú hodnotu tovaru,  
  colnú ÚNIU, colný  
  sadzobník 

- vediel definovať clo,  
  colnú hodnotu tovaru,  
  colnú ÚNIU, colný  
  sadzobník 
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Opakovanie učiva 

 
60. 

 

- preukázať komplexné  
  vedomosti  
  z celoročného učiva 

- preukázal komplexné  
  vedomosti  
  z celoročného učiva 

Písomné 
skúšanie 

Súborný NDT 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
 
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritéria a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné 
práce). Príprava neštandardizovaných didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné práce, referáty, prezentácie a frontálne skúšanie 
pripravuje vyučujúci v rámci tematických pracovných listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí 
žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritéria hodnotenia musia byť 
súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámený až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. 
Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka
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Názov predmetu Cvičenia z geodézie 
Časový rozsah výu čby 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín-

4ročník 

Ročník  štvrtý 

Kód a  názov študijného odboru  36 926 00 geodézia, kartografia a kataster   

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Učivo vyučovacieho predmetu  poskytuje žiakom základné vedomosti, ktoré sú potrebné na zopakovanie 
a precvičovanie  vedomostí v odbore geodézia, kartografia a kataster a na vykonávanie  prác v katastrálnej  praxi. 

Predmet  je   zameraný  na zhrnutie   potrebných  vedomostí a schopností pri práci s geodetickými 
pomôckami a prístrojmi. Žiaci majú poznať ich funkciu, použitie, presnosť a základnú údržbu. Žiaci  si zopakujú 
práce spojené s meračskými,  výpočtovými a vytyčovacími metódami pri polohovom  a výškovom meraní a to  pre 
pozemné meranie, podzemné  priestory aj investičnú  výstavbu. Všetky meračské a vytyčovacie postupy  vedia 
analyzovať z hľadiska vhodnosti ich použitia pre konkrétnu úlohu  (hospodárnosť a dodržanie požadovanej  
presnosti).  Súčasťou predmetu sú základné vedomosti matematicko- geometrických základov kartografických diel. 
Predmet sa zaoberá  prehľadom mapovacích prác v súčasnosti a v nevyhnutnej miere aj prehľadom vývoja 
mapovania z historického hľadiska. Žiaci majú poznať funkciu, použitie, presnosť a základnú údržbu máp, ich 
používanie v praxi, ako ja spôsoby, metódy a postupy na ich vyhotovenie. Predmet využíva, doplňuje, prehlbuje 
a upevňuje vedomosti žiakov získané v ostatných odborných predmetoch a vytvára u žiakov potrebné zručnosti 
a pracovné návyky na tvorbu máp. 

Predmet poskytuje  žiakom prehľadné vedomosti  o možnostiach zobrazenia výsledkov merania klasicky aj 
automatizovanými technológiami. Tvorba kvalitných, presných, podrobných a najmä aktuálnych mapových 
podkladov je v súčasnosti a bude aj v budúcnosti neustále potrebná. Vzhľadom na neustále zrýchľujúce sa tempo 
života ľudskej spoločnosti je už v súčasnosti prioritnou otázkou aj rýchlosť vlastnej tvorby a schopnosť resp. 
možnosť rýchlej obnovy, editácie a doplnenia existujúcich mapových podkladov. 

Spôsob výučby  predmetu, v nadväznosti  na príbuzné  odborné aj všeobecno-vzdelávacie  predmety dáva 
žiakovi  možnosť pochopiť dôležité vzťahy, súvislosti  a nadväznosti jednotlivých poznatkov ako celku. Predmet 
tvorí základnú osnovu vedomostí, ktoré sa rozširujú ďalšími  odbornými predmetmi. Na dosiahnutie 
zodpovedajúcich zručností k teoretickým  vedomostiam je predmet úzko koordinovaný s predmetom prax. 

Vo výučbe  predmetu je potrebné  trvale uplatňovať najnovšie vedecko-technické poznatky  z odboru 
a podľa možností ho  dopĺňať organizovaním odborných exkurzií na moderné pracoviská alebo výstavy  modernej  
geodetickej  techniky.  Tak isto je potrebné využívať moderné didaktické prostriedky obstarané z projektu 
a pripravené prezentácie a pracovné zošity. Učivo  je potrebné žiakom predkladať v názornej forme, vždy zásadne 
v prepojení na praktické využitie. 

Predmet cvičenia z geodézie v študijnom odbore 36 926 00 svojím obsahom nepriamo nadväzuje na učivo 
základnej školy (matematika, geometria, ako aj fyzika a zemepis), rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je 
štruktúrovaný do tematických celkov.  

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu 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. 

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu  proporcionálne zastúpenie 
a prepojenie empirického a teoretického poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju 
a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové 
kompetencie komunikatívne a sociálno interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť 
problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je 
dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých 
tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí 
učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet cvičenia z geodézie je veľmi úzko previazaný s predmetmi 
matematika, deskriptívna geometria, geografia takmer vo všetkých tematických celkoch, ale aj s predmetmi 
informatika, štatistika, fyzika i ďalšími prírodovednými („geovednými“) predmetmi je možné nájsť vzájomnú 
súvislosť.  
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Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v  bežnej triede. 

Ciele vyu čovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu cvičenia z geodézie v študijnom odbore 36 926 00 je poskytnúť a zhrnúť pre žiakov  
súbor vedomostí, zručností a kompetencií o geodetických prístrojoch a pomôckach, postupoch merania 
a následného spracovania základných geodetických úloh, zákonitostiach a vzťahoch medzi nimi, formovať logické 
myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom 
výcviku a občianskom živote. Žiaci si zopakujú poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si geodetické (kartografické, 
katastrálne) názvoslovie, budú ovládať základné pravidlá bezpečnosti práce s geodetickými prístrojmi. Žiaci 
nadobudnú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností, že poznanie má význam 
pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska konkrétneho praktického obsahu, ale aj z odhaľovania všeobecných 
princípov života na Zemi.         

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií : 

Vo vyučovacom predmete cvičenia z geodézie využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

 Sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, text, hovorené slovo, diagram, prezentácie, pracovné 
zošity) tak, aby každý každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  
 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet), 
 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 
 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 
 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých. 

Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich geodetického vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, meranie, matematické prostriedky, grafické 
prostriedky a pod.), 

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

daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo efektívnosti 

a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 
 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 používať osvojené metódy riešenia geodetických problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné 
 

 Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému 
alebo osvojiť si nové poznatky. 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

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

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.  
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Stratégia vyu čovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Názov tematického celku  Stratégia vyu čovania  

Metódy  Formy práce  

Kartografia Informačno-receptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou  
Demonštrácia a pozorovanie 

Mapovanie 

Geodézia 

 
Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 
celku 

Odborná literatúra  Didaktická 
technika 

Materiálne 
výu čbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje  
(internet, knižnica, ... 

Všetky 53. ŠÜTTI J.: GEODÉZIA . Alfa 
Bratislava 1987, 063-560-87 GEO 

54. PACH J.: GEODÉZIA . SNTL 
Bratislava1961, 302-05-03-42 

55. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.: 
GEODÉZIE  1. SPN Praha 1970, 
14-334-70 

56. MAŠÍN Z., CÍSAŘ J., KOŠŤÁL A.: 
GEODÉZIE  1. Kartografie Praha 
1978, 29-904-78 

57. MICHALČÁK  O., A KOL.: 
GEODÉZIE  1. Alfa Bratislava 
1992, ISBN 80-05-01006-0 

58. FARKAŠOVSKÝ J., KUKUČA J., 
BUKOVINSKÝ  E.: GEO-TOPO. 
Alfa Bratislava 1973, 63-116-74 

59. LEDABYL , PECKA, 
DVORÁK:Kartografia 
a kartografická polygrafia, 
Kartografie Praha1975, 29-915-
76 

60. KATASTRÁLNY ZÁKON A 

VYHLÁŠKA  

Tabuľa 
Magnetická tabuľa 
Whiteboard 
 (Dataprojektor   
E-beam 

pásmo,  
laserový 
dĺžkomer, 
optomechanický 
teodolit, 
optoelektronický 
teodolit,  
olovnica,  
statív,  
výtyčka, 
Knihy, mapy, 
prehľad kladov 
mapových listov, 
modely Zeme, 
makety,  zákony 
a smernice 

Internet  
 
CD – TOPCON  (GEODIS) 
„NOVÉ GEODETICKÉ PRÍSTROJE“ 
 
CD – TRIMBLE  
„LAND SURVEY PRODUCTS – 
INNOVATIVE SOLUTIONS FOR 
TODAY’S SURVEYOR“ 
 
Prezentácie: 
Nové geodetické základy 
Slovenska 
Tachymetria 
Teodolit 
 
Pracovné zošity : 
Podrobné geodetické body 
Body geodetických základov 
SKPOS 
ZMVM 
GNSS 
Klad mapových listov pre 
mapy veľkých mierok 
Klad mapových listov pre 
mapy stredných mierok 
 
 
  

 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, 
skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre ústne skúšanie a ústne frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test 
na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický 
test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi 
skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu 
štúdia žiaka.  
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ROČNÍK: ŠTVRTÝ 
ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   CVIČENIA Z GEODÉZIE 1 hodina týždenne,  

spolu 30 vyu čovacích hodín 
Názov tematického celku  
Témy  

Hodiny  Medzi - 
predmetové 

vzťahy 

Očakávané  
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích 

výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Kartografia  10 ENV  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Historia kartografie 
1.-2. MAP 

GEV 

 

- vedieť vymenovať 
základné kartografické 
pojmy a vzťahy, 
zákony skreslenia, 
zobrazovacie metódy 
 
- vedieť popísať  
historiu kartografie, 
kartografickú polygrafiu 

- vie vymenovať  
základné kartografické 
pojmy a vzťahy, 
zákony skreslenia, 
zobrazovacie metódy 
 
- vie popísať  
historiu kartografie, 
kartografickú 
polygrafiu 
 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné 
skúšanie 

 

ústne odpovede  

didaktický test 

 

Základné kartografické pojmy a 
vzťahy 

- tvar a rozmery Země 
- referenčné plochy 
- zemepisné súradnice 
- sférické pravouhlé 

súradnice 
- sférické polárne súradnice 
- priestorové pravouhlé 

súradnice 
- ortodroma 
- loxodroma 

3.-7. 

Zákony skreslenia 
- dĺžkové skreslenie 
- uhlové skreslenie 
- plošné skreslenie 

8. 

Zobrazovacie metódy 
- delenie premietaní 
- delenie zobrazovacích 

metód 
 

9. 

Kartografická polygrafia 
10. 

Mapovanie  
10  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Bodové polia 
11.-13.  

vedieť vymenovať a 
popísat: 
bodové polia 

vie popísat 
bodové polia   

Mapové diela na Slovensku 
14.-16. KAN 

mapové diela na mapové diela na 
ústne frontálne ústne odpovede  
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Základná mapa veľkej mierky 
17.-18. GIS 

NAT 

Slovensku 
Základnú mapu veľkej 
mierky 
typy terénu 

Slovensku 
Základnú mapu veľkej 
mierky 
typy terénu 

skúšanie 

písomné 
skúšanie 

 

didaktický test 

 

Typy terénu 
19.-20. 

Geodéz ia 
10  

 
Žiak má: 

 
Žiak:   

Teodolit 
21.-22. MAP 

 

- vedieť vysvetliť meranie  
vodorovných a zvislých 
uhlov, polohopisné a 
výškopisné mapovanie, 
vytyčovacie práce v teréne, 
globálne navigačné 
satelitné systémy 

- vie vysvetliť meranie  
vodorovných a zvislých 
uhlov, polohopisné a 
výškopisné 
mapovanie, 
vytyčovacie práce 
v teréne, globálne 
navigačné satelitné 
systémy 

frontálne 
skúšanie  

písomné 
skúšanie 

 

ústne odpovede  

didaktický test 

 

Meranie vodorovných a zvislých 
uhlov 23.-24. 

Polohopisné a výškopisné 
mapovanie 25.-26. 

Vytyčovacie práce v teréne 
27.-28. 

Globálne navigačné satelitné 
systémy 29.-30. 
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10   PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO PROGRAMU   

 
Názov a adresa školy  Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 

Lermontovova 1, 041 72 Košice 
Názov školského vzdelávacieho programu  Stavby, pozemky a ich manažment 
Kód a názov ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
 3692 6 geodézia, kartografia a kataster 
Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia  4 roky 
Forma štúdia  denná 

 
 
Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné podmienky. 
Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych noriem a konkrétne požiadavky 
vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v daných študijných odboroch. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine 
vymedzené základné podmienky na realizáciu školského vzdelávacieho programu. My sme ich rozpracovali 
podrobnejšie a konkrétne podľa potrieb a požiadaviek študijného odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych 
možností. Optimálne požiadavky/podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský vzdelávací program, 
sú nasledovné: 

10.1 Materiálne podmienky 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Lermontovovej 1, Košice.  

Kapacita školy: 

Školský manažment: 
kancelária riaditeľa školy,   
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy,  
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy, 
kabinet pre výchovnú poradkyňu, 
sociálne zariadenie. 

Pedagogickí  zamestnanci školy: 
zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,  
kabinety  pre učiteľov, 
1 multimediálna učebňa pre všeobecnovzdelávacie predmety, 
1 multimediálna učebňa pre odborné predmety, 
sociálne zariadenie.   

Nepedagogickí zamestnanci školy: 
kancelária pre sekretariát,  
kancelária pre hospodárku, 
kancelária pre mzdovú účtovníčku, 
príručný sklad s odkladacím priestorom, 
vrátnica,  
údržbárska dielňa a príručný sklad, 
šatňa pre upratovačky, 
vzduchotechnika, 
archív. 

Ďalšie priestory: 
hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne, 
sklady učebných pomôcok a didaktickej techniky, 
sklad učebníc, 
knižnica, 
spoločenská miestnosť, 
bufet, 
školská jedáleň a miestnosti školskej kuchyne 
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Vyučovacie interiéry 

1. Klasické triedy/ - učebne pre teoretické vyučovanie (15) 
2. Odborná učebňa fyziky 
3. Stavebné laboratórium 
4. Odborná učebňa pre hydroekologické stavby 
5. 4 odborné učebne s výpočtovou technikou 
6. 3 odborné učebne  
7. 2 učebne pre jazyky 
8. 2 multimediálne učebne 
9. 2 gymnastické telocvične, posilňovňa  

10.2 Personálne podmienky 

 Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je v súlade s požiadavkami 
odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon 
náročných riadiacich činnosti podľa platných predpisov. 

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov všeobecnovzdelávacích predmetov, ktorí 
realizujú školský vzdelávací program je v súlade s platnými   predpismi.  Plnenie ďalších kvalifikačných 
predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších pedagogických činnosti sa 
riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných 
činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím program. Práva 
a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti 
v rámci platných predpisov.      

 Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov odborných predmetov, ktorí realizujú 
školský vzdelávací program je v súlade s platnými predpismi až na dvoch, ktorí nespĺňajú odbornú spôsobilosť. 
Plnenie ďalších kvalifikačných predpokladov potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších 
a náročnejších pedagogických činnosti sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci zabezpečujú 
súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania v danom študijnom odbore v súlade 
so štátnym vzdelávacím programom. Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené 
a naplňované po dobu ich pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

 Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov (hospodárka, účtovníčka, sekretárka, vrátnici, 
upratovačky a pod.), ktorí sa podieľajú na realizácii školského vzdelávacieho programu je v súlade s platnými   
predpismi.  Práva a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich 
činnosti v rámci platných predpisov.      

 Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný poradca je pedagogický 
zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, 
rodičom a pedagogickým zamestnancom školy. Prácu výchovného poradcu usmerňujú metodické, 
pedagogické a psychologické centrá. Práca výchovného poradcu a dodržiavanie všeobecne záväzných 
platných predpisov v oblasti výchovného poradenstva podlieha kontrolnej činnosti zo strany zriaďovateľa 
strednej školy.  Ďalšie práva a povinnosti výchovných poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný 
poriadok, vnútorný poriadok školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  

10.3 Organiza čné podmienky 

 Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej legislatívy a rámcového 
učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové rozvrhnutie obsahu vzdelávania v školských 
vzdelávacích programoch vychádza zo ŠVP. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli 
v tomto programe dodržané a sú preukázateľné. Vzdelávanie a príprava žiakov je organizovaná ako štvorročné 
štúdium.  

 Vyučovanie začína o 8.00 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa pedagogicko-organizačných 
pokynov v danom školskom roku. 

 Plnenie  školskej legislatívy vzhľadom na organizáciu a priebeh školského vzdelávacieho programu vo väzbe 
na teoretické a praktické vyučovanie je v súlade.  Výchovno-vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon).  

 Odborný prax sa vyučuje sa v rozsahu stanovenom v učebnom pláne sa vykonáva v školských zariadeniach: 
dielne a učebne odborného výcviku, ako aj v kmeňových a zmluvných pracoviskách  odborného výcviku. 
Výučba prebieha pod vedením inštruktorov poverených zamestnávateľov a MOV. Všetky pracoviská majú 
základné štandardné vybavenie. Odborný výcvik nadväzuje na teoretické vyučovanie. Realizuje sa v 6 – 7 



   

 1175 

hodinových celkoch každý druhý týždeň.  Ak to vyžaduje charakter nácviku, odborný výcvik možno spájať aj do 
viacdňových celkov  s rešpektovaním podmienok odboru aj čase prázdnin, cez soboty a nedele. Delenie 
skupín stanovuje platná legislatíva.  

 Vzdelávanie a príprava sa riadi podľa Školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom výchovno-
vzdelávacom procese. Upravuje pravidla správania sa žiakov v teoretickom  a praktickom vyučovaní. Obsahuje 
tiež práva a povinnosti žiakov. Školský poriadok je súčasťou Organizačného poriadku školy a Pracovného 
poriadku školy a riadi sa podľa nich. Žiaci sa oboznamujú so Školským poriadkom každý rok na prvej 
vyučovacej hodine prvý deň školského roka a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom jeho 
rešpektovanie. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách.  

 Na začiatku každého školského roka  prebieha zoznamovanie sa žiakov prvých ročníkov s prostredím školy. 
Sú oboznámení so svojimi povinnosťami, právami a postupmi. Stretnutia s rodičmi žiakov sú plánované 
v druhom týždni na začiatku školského roka, kde sa zoznamujú s učiteľmi, kolektívom v triede, získavajú 
informácie o škole, jej štýle práce, organizácii vyučovania, metódach a prostriedkoch hodnotenia, plánovanými 
aktivitami na škole.  

 Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi Klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou školského vzdelávacieho 
programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích predmetov a ako osobitná spoločná časť. O všetkých 
kritériách hodnotenia, výchovných opatreniach a podmienok vykonania opravných  skúšok sú žiaci a rodičia 
vopred informovaní. 

 Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym predpisom. Maturitná 
skúška sa koná z externej časti a písomnej formy internej časti, praktickej a ústnej časti. Úspešní absolventi 
získajú vysvedčenie o maturitnej skúške.  

 Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci 5 týždňov školského roka. Kurz na ochranu človeka 
a prírody sa organizuje  v 3. ročníku tri dni v rozsahu  7 vyučovacích hodín. Telovýchovný výcvikový 
kurz plavecký  sa organizuje  v 1. ročníku , lyžiarsky kurz v 2.ročníku. Organizácia exkurzií je súčasťou 
praktického a teoretického vyučovania a zameriavajú sa na  poznávanie nových výrobných technológií, nových 
materiálov, ekologických stavieb, odpadových technológií, na výstavy a prezentácie  nových výrobkov 
a technológií. Exkurzie sa konajú v každom ročníku s pedagogickým dozorom  a počtom žiakov v zmysle 
platných predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   a plánuje sa 
v ročných plánoch práce školy.  

 Spolupráca s rodičmi sa realizuje predovšetkým prostredníctvom triednych učiteľov,  výchovných poradcov, 
manažmentu školy a jednotlivých  vyučujúcich všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, osobnou 
komunikáciou s rodičmi, prípadne zákonnými zástupcami rodičov. Sú to pravidelné,  plánované zasadnutia 
Rodičovskej rady  a zasadnutia Rady školy, v ktorých sú zastúpení  rodičia a  sociálni partneri. Obsahom 
týchto zasadnutí sú informácie o plánoch a dosiahnutých výsledkov školy, riešenie problémových výchovných 
situácií, organizovanie spoločenských, vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií organizovaných školou. 

10.4 Podmienky bezpe čnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdeláv aní 

Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého vyučovacieho procesu. 
Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické 
a praktické vyučovanie musia zodpovedať platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám 
a predpisom ES.  

Problematika bezpečnosti a hygieny práce je podrobne popísaná v Dennom poriadku ktorý je umiestnený 
v odborných učebniach, žiaci ju musia poznať a rešpektovať.  

Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodržiavania osobnej hygieny 
a protipožiarnej ochrany pre žiakov a zamestnancov. Žiaci sú s predpismi podrobne oboznámení a poučení vždy 
na začiatku školského roka na prvej triednickej hodine, so zápisom do triednej knihy. Vstupné školenia pre 1. 
ročník, preškolenia pre ostatné ročníky vykonávajú triedni učitelia. Vstupné školenie BOZP nových zamestnancov 
vykonáva bezpečnostný technik školy. Pravidelné preškolenie zamestnancov vykonáva raz za dva roky 
bezpečnostný technik.  
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11  PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝC HOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  

 
Názov a adresa školy  Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická  

Lermontovova 1, 041 72 Košice 
Názov školského vzdelávacieho programu  Stavby, pozemky a ich manažment 
Kód a názov ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
 3692 6 geodézia, kartografia a kataster 
Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia  4 roky 
Forma št údia  denná 

 
 

Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom o výchove a vzdelávaní 
(školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania a prípravy žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri formulovaní požiadaviek na ich štúdium sme vychádzali z analýzy 
podmienok školy, analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce, analýzy povolania a odborných konzultácii so 
špecializovanými zamestnancami pedagogicko – psychologických poradní a dorastového lekára.  

Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“) 
žiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne oslabených alebo chorých, s narušenou 
komunikačnou schopnosťou, so špecifickými poruchami učenia alebo správania sa, s autistickým syndrómom, 
s poruchami psychického alebo sociálneho vývinu, tiež žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného 
prostredia. Špecifickou skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci mimoriadne nadaní. 

Štúdium v študijnom odbore 36 Stavebníctvo, geodézia , kartografia vzhľadom k svojím špecifikám nemôže byť 
poskytnuté žiakom s mentálnym, zmyslovým a telesným postihnutím, ako ani žiakom s autistickým syndrómom, 
s poruchami psychického a sociálneho vývinu.  Vo všeobecnosti môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným 
stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým:  

 

� prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému, 

� prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha hrubej a jemnej 
motoriky), 

� prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest,  
� prognosticky závažnými ochoreniami zraku a sluchu, 
� prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických syndrómov 

a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej práci na stavbe, 
� psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby) 

 

Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostr edia  ( spolupráca s Úradom práce, rodiny a sociálnych 
vecí, sociálne štipendium)  

Tento vzdelávací program je otvorený pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to žiaci, ktorí spĺňajú 
nasledujúce kritériá: 

1. žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je najviac vo výške 
životného minima, 

2. aspoň jeden zákonný zástupca žiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, 
3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá ukončené základné 

vzdelanie  
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Integrácia žiakov s vývinovými poruchami u čenia 

V podmienkach našej školy môžu byť integrovaní žiaci so špecifickými vývinovými poruchami učenia, ako dyslexia, 
dysgrafia, dysortografia. Žiaci musia splniť nasledovné požiadavky :  

 zákonný zástupca je povinný písomne požiadať o integráciu žiaka 

 k žiadosti priložiť platnú správu zo špeciálno-pedagogického a psychologického vyšetrenia, príp. vyjadrenie 
odborného lekára 

 
Pre žiaka s vývinovými poruchami učenia sa vypracuje v spolupráci so špeciálnym pedagógom individuálny 
výchovno-vzdelávací program s úpravami organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, v ktorom budú 
zohľadnené jeho špecifické vývinové poruchy učenia a vypracované potrebné úľavy v jednotlivých vyučovacích 
predmetoch na kompenzáciu jeho porúch vo vyučovacom procese. 
 
 

Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 

Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. Výchova a vzdelávanie 
mimoriadne nadaných žiakov je veľmi efektívne, žiaduce, a to tak zo spoločenského, individuálneho ľudského 
hľadiska, ako aj z hľadiska ekonomického, návratnosti investovaného času a finančných prostriedkov. Osobitne aj 
v našom odbore je žiaduce podchytiť nadaných žiakov a systematicky s nimi pracovať. Pritom nemusí ísť len 
o podporu mimoriadne intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov nadaných manuálne, prakticky, ktorí vynikajú 
svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, kreativitou, výsledkami práce a zaslúžia si výnimočnú pedagogicko-
psychologickú starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne nadaných žiakov sme 
pripravili tieto úpravy: 

 žiaci budú integrovaní do bežných tried (nebudeme zriaďovať osobitné triedy, nepokladáme to za dobrý 
výchovný moment), 

 v prípade mimoriadnych podmienok a situácii pripravíme individuálne učebné plány a vzdelávací program, 
ktorý by im eventuálne umožnil ukončiť študijný odbor aj skrátenom čase ako je daný týmto vzdelávacím 
programom, 

 umožní sa im štúdium väčšieho počtu voliteľných nepovinných predmetov,  
 pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia s vymedzením konzultačných 

hodín, 
 vo výučbe týchto žiakov budeme využívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy, budú zapájaní do 

problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na vlastných projektoch 
 škola môže umožniť žiakom aj aktívnu spoluprácu s vysokou/vysokými školami. Pre týchto žiakov bude 

s týmito vzdelávacími inštitúciami intenzívne spolupracovať, 
 škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti. 
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12  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ŽIAKOV  
 
Názov a adresa školy  Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická 

Lermontovova 1,  041 72 Košice 
Názov školského vzdelávacieho programu  Stavby, pozemky a ich manažment 
Kód a názov ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
Kód a  názov študijného odboru  3650 6 staviteľstvo 
 3692 6 geodézia, kartografia a kataster 
Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia  4 roky 
Forma štúdia  denná 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov na SOŠ stavebnej a geodetickej v Košiciach je dôležitou súčasťou 
výchovno – vzdelávacieho procesu. Našim cieľom je systematické hodnotenie žiaka, ktorého predmetom je úroveň 
dosiahnutých vedomostí a zručnosti podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov a plní funkciu 
motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú, rozvíjajúcu a spätnoväzbovú. Hodnotenie poskytuje žiakovi 
spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom ako zvláda danú problematiku, ako ju dokáže 
tvorivo využívať s tým čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má nedostatky. Údaje získané vnútorným systémom 
kontroly a hodnotenia využívame na skvalitnenie vyučovacieho procesu. Hodnotenie žiaka vychádza z vopred 
pripraveného plánu konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Kontrolu vyučovacieho procesu budeme 
orientovať na skúšanie a hodnotenie žiakov. 

Skúšanie 

Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má zlepšiť v porovnaní 
sám so sebou alebo s kolektívom – zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. Pri skúšaní 
využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – individuálne, frontálne, skupinovo, priebežne alebo súhrne 
po ukončení tematického celku alebo na konci polroka a školského roka, ústne, písomne (didaktické testy, 
písomné cvičenia a úlohy, prezentačné a grafické ročníkové projekty, výkresy a pod.). Skúšaním budeme 
preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon žiaka s výkonmi ostatných žiakov) 
alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom 
skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na základe jeho výkonového štandardu, ktorý je formulovaný v učebných 
osnovách každého vyučovacieho predmetu ako vzdelávací výstup. Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne 
hodnotenie, ktoré považujeme za významnú súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby 
medzi učiteľom a žiakom. 

Hodnotenie 

Cieľom hodnotenie žiaka v škole  je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 
problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 
návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, percentami, známkou. V rámci hodnotenia 
budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú všeobecne platné pre 
všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú hodnotené podľa stanovených kritérií hodnotenia.   

Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy nesmie viesť 
k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  

12.1     Pravidlá hodnotenia žiakov 

Naša škola si v rámci hodnotenia výkonov svojich žiakov vypracovala Hodnotiaci štandard pre študijný odbor 
3650 6 stavite ľstvo a 3692 6 geodézia, kartografia a kataster.  Definuje súbor kritérií, organizačných 
a metodických postupov na overenie dosiahnutých výkonových štandardov. Vzťahuje sa na hodnotenie: 

 Počas štúdia  hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy,  ktoré sú formulované výkonovými 
štandardmi v učebných plánoch každého vyučovacieho predmetu. Ku každému vzdelávaciemu výstupu 
vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzipredmetové vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, 
ktoré sú v súlade s cieľmi vyučovacieho predmetu a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým 
zabezpečíme komplexnosť vedomostí a ich aplikáciu.    

Nasledujúce pravidlá  sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka  a sú v súlade so spoločenskými 
výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  
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1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov a pripravenosti žiaka 

na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, analýzou výsledkov rôznych činnosti žiakov, 
konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po vzájomnej 

dohode. 
10. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 
11. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  

Pri hodnotení žiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov  sa podľa povahy predmetu zameriavame 
predovšetkým na:  

• Hodnotenie vo vyu čovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, kvalitu, rozsah 

získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických 
a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. 
Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, 
záujem o tieto činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho 
a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy samostatného štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia: 

 Žiak: 

- Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitostí, vzťahy a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní a hodnotení spoločenských a prírodných javov. 

- Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované intelektuálne a motorické 
činnosti. 

- Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
- Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
- Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

• Hodnotenie vo vyu čovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie praktických zručností 

a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, využívanie získaných teoretických vedomostí 
v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, kvalita 
výsledkov činnosti, organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, 
dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, starostlivosť o životné prostredie, 
hospodárne využívanie surovín, materiálov a energie. 

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia: 

 Žiak: 

- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie. 

- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, samostatnosť 
a tvorivosť. 

- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udržiaval na 

pracovisku poriadok. 
- Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie. 
- Preukázal schopnosť zaujať stanovisko a uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení 

teoretických a praktických úloh. 
- Preukázal presnosť, výstižnosť, odbornosť a jazykovú správnosť ústneho, grafického a písomného 

prejavu 
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• Hodnotenie vo vyu čovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 
 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí a zručností, ich 

tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich uplatňovanie vo vlastnej činnosti, kvalitu 
prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho záujem o tieto činnosti, estetické vnímanie, prístup k umeleckému 
dielu a estetike spoločnosti, rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, aktívne 
zapojenie sa do kultúrneho diania a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá hodnotenia: 

 Žiak: 

- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomostí, skúseností, činností a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval estetické reakcie 

spoločnosti. 

Súčasťou hodnotenia má byť aj sebahodnotenie  žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú prácu, 
vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy. Sebahodnotenie budeme orientovať na rozvoj kľúčových 
kompetencií a na očakávané vzdelávacie výstupy v danom vyučovacom predmete. 

a) Sebahodnotenie k ľúčových kompetencií 

Pri sebahodnotení kľúčových kompetencií žiak vyplňuje po predchádzajúcej konzultácii s učiteľom 
a rodičmi Hodnotiaci dotazník. Dotazník je orientovaný na všetky oblasti kľúčových kompetencií, ktoré sú 
uvedené v tomto vzdelávacom programe. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). 
Jednotlivé položky dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo 
so sociológom. Vyjadrenia žiaka môže doplniť učiteľ alebo rodič. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne.  

b) Sebahodnotenie vzdelávacích výstupov  

Žiak má možnosť zamyslieť sa nad svojou prácou, vedomosťami a zručnosťami, ale aj postojmi 
a vlastnosťami. Zvažuje svoje pozitíva a negatíva, uvažuje nad, kde sa dopustil chýb, aké sú príčiny jeho 
problémov, ako ich môže odstrániť a ako môže s nimi naďalej pracovať. Učitelia - vyučujúci si pripravia 
Hodnotiaci dotazník a kritériá hodnotenia. Týmto spôsobom sa budeme usilovať viesť žiakov k hodnoteniu 
vlastného pokroku v danom predmete. Žiak touto formou vyjadruje, čo sa za určité obdobie naučil, v čom 
sa zdokonalil, v čom by sa chcel zlepšiť. Hodnotenie sa realizuje 2 x do roka (1. štvrťrok, 3. štvrťrok). 
Jednotlivé položky dotazníka vypracujú predmetové komisie v spolupráci s výchovnou poradkyňou a/alebo 
so sociológom. Hodnotenie učiteľ komentuje ústne. Iná formu, ktorú chceme odskúšať je písomné 
zhodnotenie vlastnej aktivity a práce žiakom. Žiaci budú používať techniku voľného písania. Písomné 
hodnotenie sa píše na triednickej hodine, učiteľ je nestranný. Pri vyhodnotení učiteľ použije primeraný 
komentár (dodržiava pedagogickú etiku) iba so žiakom samotným, nikdy pred triedou. Hodnotenie písomné 
a dotazníkom môže žiak následne vyhodnotiť spolu s rodičmi napr. doma.  

Hodnotíme nasledovné : 

- Prácu v škole : pripravenosť na vyučovanie, aktívne zapojenie sa do výučby, prezentácia vedomosti, 
zručnosti a kompetencii. 

- Vzdelávacie výstupy : podľa kritérií hodnotenia 
- Domácu prípravu : formálne a podľa kritérií hodnotenia. 
- Práce žiakov :  didaktické testy, písomné práce, úlohy, eseje, cvičenia, praktické cvičenia, projekty, 

skupinové projekty, prípadové štúdie, laboratórne cvičenia, prezentácie, súťaže, hry, simulácie 
a situačné štúdie, výrobky, činnosti, a pod. 

- Správanie : v škole, na verejnosti, spoločenských aktivitách, odbornom výcviku, súťažiach, výstavách 
a pod. 

Obdobie hodnotenia : 

- Denne . 
- Mesačne.  
- Štvr ťročne.  
- Polro čne. 
- Ročne. 
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• Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov žiaka.  Základom 
na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho výkonu do niektorej 
výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie podľa výkonových 
kritérií. 

Stupne prospechu a celkový prospech 

Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 

1 – výborný 
2 – chválitebný 
3 – dobrý 
4 – dostatočný 
5 – nedostatočný 

Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami: 

1 – veľmi dobré 
2 – uspokojivé 
3 – neuspokojivé 

Žiak na konci prvého a druhého polroku je hodnotený takto: 

- Prospel s vyznamenaním 
- Prospel veľmi dobre 
- Prospel 
- Neprospel 

Žiak je neklasifikovaný v prípade, ak vyučujúci nemá dostatok podkladov na uzatvorenie klasifikácie. O tejto 
skutočnosti musí byť informovaný riaditeľ školy. Ak je žiak neklasifikovaný, nedostane vysvedčenie, iba výpis 
z katalógového listu. O dodatočnej klasifikácii rozhoduje riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy. Maturitná 
skúška sa môže opakovať v zmysle právnych predpisov. 

Ak má žiak alebo jeho zákonný zástupca pochybnosti o správnosti hodnotenia, môže požiadať riaditeľa školy 
o komisionálne preskúšanie žiaka. Na základe kritérií hodnotenia sa uskutoční preskúšanie žiaka do 14 dní od 
doručenia jeho žiadosti prípadne v termíne po vzájomnej dohode medzi žiakom a riaditeľom školy. 
Komisionálne skúšky prebiehajú v súlade s právnymi predpismi. 

Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s právnym predpisom.    

Výchovné opatrenia 

Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, pokarhanie triedneho učiteľa, pokarhanie riaditeľa školy, 
podmienečné vylúčenie zo štúdia, vylúčenie zo štúdia. Akékoľvek výchovné opatrenie musí byť okamžite 
oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do 
katalógového listu žiaka. Na vysvedčení sa uvádza pochvala a pokarhanie riaditeľa školy.  

• Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. Vyučujúci 
rešpektujú doporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri klasifikácii a hodnotení 
správania žiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na hodnotenie. 
Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny 
vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia taký druh prejavu, v ktorom má žiak predpoklady preukázať lepšie 
výkony.  
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13.0 Podmienky a organizácia ukon čovania štúdia 

Podmienkou získania úplného stredného odborného vzdelania na stupni vzdelania ISCED 3A je absolvovanie 
maturitnej skúšky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú spôsob ukončovania štúdia 
na stredných školách. 

Po ukon čení štúdia  hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy,  ktoré sú formulované výkonovými 
štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského vzdelávacieho programu formou maturitnej 
skúšky . Cieľom maturitnej skúšky je overenie komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení 
používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností na ktoré sa pripravujú. Maturitná 
skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. Vykonaním MS získajú 
naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní 
a na druhej strane majú možnosť ďalšieho vzdelávania na vyššom stupni. Získané  vysved čenie o maturitnej 
skúške potvrdzuje v plnom rozsahu ich dosiahnuté ko mpetencie – odbornú kvalifikáciu.   

Podmienkou  maturitnej skúšky je úspešné ukončenie 4. ročníka. 

MS v 4-ročných študijných odboroch stredných odborných škôl sa skladá zo 4 predmetov:  

• slovenský jazyk a literatúra 
• cudzí jazyk 
• teoretická časť odbornej zložky 
• praktická časť odbornej zložky 

Predmetom odbornej zložky maturitnej skúšky je komplexný súbor odborných vyučovacích predmetov. 

Cieľom praktickej časti odbornej zložky MS je overiť úroveň osvojených zručností a spôsobilostí žiakov a ich 
schopností využiť získané teoretické poznatky a vedomosti pri riešení konkrétnych praktických úloh 
komplexného charakteru. 

Cieľom teoretickej časti odbornej zložky MS je overiť úroveň teoretických vedomostí a poznatkov celoodborovo 
a kompexne.  

MS pozostáva z komplexných tém s aplikáciou na študijný odbor 3650 6 staviteľstvo a 3692 6 geodézia, 
kartografia a kataster. Podrobnosti o MS sú upravené platnými predpismi MŠ SR.  

Témy maturitnej skúšky  

Témy MS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi o maturitnej skúške. 
Pri MS sledujeme nielen schopnosť žiaka využívať medzipredmetové vzťahy vo všeobecnej a odbornej zložke 
vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu a to z jazykovej stránky a stránky správneho uplatňovania 
odbornej terminológie na základe kriteriálneho hodnotenia výkonov .     

Bude formulovaná v podobe konkrétnej úlohy/činnosti. Má svoju profilovú a aplikačnú časť. Profilová časť témy  
MS sa orientuje na stanovenie prioritných výkonov, ktoré sú určené v rámci profilových predmetov. Aplikačná 
časť MS uvádza všetky dôležité väzby a súvislosti, ktoré dopĺňajú profilovú časť. Každá profilová a aplikačná 
časť MS má svoje podtémy, ktoré sú koncipované tak, aby absolvent mal možnosť v plnom rozsahu pochopiť 
komplexnosť témy a preukázať naplnenie všetkých výkonov v rámci danej témy. Naša škola bude uplatňovať 
pri tvorbe tém na záverečné skúške nasledujúce pravidlá:  

Každá téma má: 

• vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa študijného odboru 3650 6 
staviteľstvo a 3692 6 geodézia, kartografia a kataster,    

• uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo príbuzných,  
• vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov (komplexnosť obsahu 

vzdelávania), 
• umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, písomné materiály, 

informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  
• umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti získané počas štúdia 

na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný v téme MS, 
• dodržiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby náročnosť, vecný a časový  

rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a zvládnuteľné na danom stupni vzdelania, 
• svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od riešenia jednoduchého 

problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo situácie, ktoré sa majú v téme MS riešiť. 
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Podtémy sú aplikačného charakteru a dopĺňajú informácie, ktoré žiak v priebehu štúdia odborných a 
všeobecnovzdelávacích predmetov daného študijného odboru získal.  

Hodnotenie vzdelávacích výstupov  bude založené na kritériách hodnotenia.  Konkretizácia tém vrátane 
špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj organizačné a metodické pokyny 
budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia a budú osobitným dokumentom školy, ktorý bude 
dopĺňať náš školský vzdelávací program. Jeho súčasťou bude aj Záznam o výkone absolventa (nie skupinový).   

Pre hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá: 

 
Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
 Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný   Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
 Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
 Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
 Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
 Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
 Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý   Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 
 Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
 Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
 Slovná zásoba bola postačujúca. 
 Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu bola primeraná. 
 Prejav nebol výzvou k diskusii. 

Dostatočný   Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
 Rečníkovi bolo zle rozumieť. 
 Prejav nebol presvedčivý. 
 Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
 Príklady boli nefunkčné. 
 Slovná zásoba bola malá. 
 Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 
 Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný   Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
 Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 
 Prejav nebol presvedčivý ai zaujímavý. 
 Chýbala hlavná myšlienka. 
 Chýbali príklady. 
 Slovná zásoba bola veľmi malá. 
 Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola správna. 
 Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný. 

 
Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné kritériá: 
 

Stupeň 
hodnotenia Výborný Chválitebný Dobrý Dostato čný Nedostato čný 

Kritériá 
hodnotenia  
Porozumenie 
téme 

Porozumel téme 
dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Používal 
samostatne  

Používal s malou 
pomocou 

Vyžadoval si 
pomoc 

Robil zásadné 
chyby 

Neovládal  

Vecnos ť, 
správnos ť 
a komplexnos ť 
odpovede 

Bol samostatný, 
tvorivý, pohotový, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný, 
tvorivý 
a pohotový 

Bol menej 
samostatný, 
nekomplexný 
a málo pohotový 

Bol 
nesamostatný, 
často vykazoval 
chyby, nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatný, 
ťažkopádny, 
vykazoval 
zásadné chyby 

Samostatnos ť Vyjadroval sa Vyjadroval sa Vyjadroval sa Vyjadroval sa Nedokázal sa 
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prejavu  výstižne, súvisle 
a správne 

celkom výstižne a 
súvisle 

nepresne, 
niekedy 
nesúvisle, s 
chybami 

s problémami, 
nesúvisle, s 
chybami 

vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnos ť 
praktickej 
aplikácie 
teoretických 
poznatkov 

Správne 
a samostatne 
aplikoval 

Celkom správne 
a samostatne 
aplikoval 

Aplikoval 
nepresne,  
s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Aplikoval veľmi 
nepresne, 
s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 

Pochopenie 
praktickej 
úlohy 

Porozumel úlohe 
dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
úlohe 

Voľba postupu  Zvolil správny 
a efektívny 
postup 

V podstate zvolil 
správny postup 

Zvolil postup s 
problémami 

Zvolil postup 
s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil správny 
postup ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Výber 
prístrojov, 
strojov, 
zariadení, 
náradia, 
materiálov, 
surovín 

Zvolil správny 
výber 

V podstate zvolil 
správny výber 

Zvolil výber s 
problémami 

Zvolil výber 
s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil správny 
výber  ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Organizácia 
práce na 
pracovisku 

Zvolil veľmi 
správnu 
organizáciu 

V podstate zvolil 
dobrú organizáciu 

Zvolil organizáciu 
s problémami 

Zvolil organizáciu 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvládol 
organizáciu   

Kvalita 
výsledku 
práce 

Pripravil kvalitný 
produkt/činnosť 

V podstate 
pripravil kvalitný 
produkt/činnosť 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s nízkou kvalitou 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s veľmi nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
nepodarok 

Dodržiavanie 
BOZP 
a hygieny pri 
práci 

Dodržal presne 
všetky predpisy 

V podstate 
dodržal všetky 
predpisy 

Dodržal predpisy 
s veľkými 
problémami 

Dodržal iba veľmi 
málo predpisov 

Nedodržiaval 
predpisy 

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie ma turitnej skúšky  

Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre záverečné skúšky. Budú v súlade so štandardom, ktorý 
predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík študijného odboru 3650 6 staviteľstvo a 3692 6 
geodézia, kartografia a kataster.   
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PRÍLOHA 

 

 
TEMATICKÉ PLÁNY  - OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 
 
CHARAKTERISTIKA U ČIVA  

Povinné učivo „Ochrana života a zdravia“ (OZO) sa v stredných školách realizuje prostredníctvom 
vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných foriem 
vyučovania – účelových cvičení a kurzu. Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka 
a prírody (OČP). 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. 
 
CIELE  

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: 
a) morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia, 
b) odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v 
prípade ohrozenia zdravia a života,  
c) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových situácií, 
d) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej 
odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 

Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú 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. 
 
KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA  

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. 

 
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. 

Obsahové zameranie ú čelových cvi čení 
Náplň účelových cvičení je tvorená z obsahu tematických celkov. Ich obsah 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: 
1. Aktuálne problémy ľudstva a ich riešenie 
2. Zdravotná príprava 
3. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana 
4. Pohyb a pobyt v prírode  
5. Technické činnosti a športy 
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 Tematický celok - Zdravotná príprava 

Obsah : Kvalita poskytnutia prvej pomoci pri poraneniach a iných príčinách náhlej poruchy zdravia súvisí s 
úrovňou vedomostí a zručností osoby, ktorá ju poskytuje. Od nej závisí často aj miera utrpenia postihnutého a 
trvanie liečby. Preto je obsah zdravotnej prípravy žiakov stredných škôl zameraný najmä na prehĺbenie vedomostí 
a zdokonalenie zručností v jej poskytovaní. Jedná sa o všeobecné zásady prvej pomoci, prístup k zranenému, 
poradie naliehavosti ošetrenia pri skupinových nešťastiach, stavy náhlych porúch dýchania, zásady a spôsoby 
umelého dýchania, ošetrenie poranených končatín, masáž srdca a protišokové opatrenia. V tomto tematickom 
celku sa preberá aj problematika poskytovania prvej pomoci pri otravách hubami, alkoholom a drogami. Žiaci 
získavajú poznatky aj o odsune zranených osôb a technike použitia zdravotníckych prostriedkov prenášania 
zranených. 

Obsahový štandard 
1. Zdravotná príprava (prvé cvičenie) 

• všeobecné zásady prvej pomoci (prístup k zranenému, poradie naliehavosti ošetrenia) a zásada 3T (ticho, 
teplo, transport), 

• druhy a použitie zdravotníckeho materiálu, 
• zásady ošetrenia rany, 
• poruchy dýchania, dusenie (prvá pomoc, zásady a spôsob umelého dýchania, nácvik s využitím 

resuscitačnej bábky), 
• masáž srdca – technika nepriamej masáže srdca, 
• prvá pomoc pri rôznych druhoch krvácania, 
• stabilizovaná poloha na boku. 

2. Zdravotná príprava (druhé cvičenie) 
• šok a protišokové opatrenia, ŠVP, ochrana života a zdravia – ISCED 3 
• základná obväzová technika, 
• prvá pomoc pri poranení hlavy, 
• prvá pomoc pri poranení hrudníka, 
• prvá pomoc pri poranení brucha . 

3. Zdravotná príprava (tretie cvičenie) 
• prvá pomoc pri poruchách pohybovej sústavy (pomliaždeniny, vyvrtnutia, vytknutia, zlomeniny), použitie 

nafukovacej dlahy, 
• znehybnenie zlomenín dolnej a hornej končatiny, použitie trojrohej šatky. 

4. Zdravotná príprava (štvrté cvičenie) 
• ochrana proti besnote, príznaky zvierat s nákazlivými chorobami, likvidácia hlodavcov, 
• rozlišovanie húb, prvá pomoc pri otrave hubami, 
• prvá pomoc pri otravách alkoholom a pri použití drog, 
• rozlišovanie zlomenín rebier a ich ošetrenie, 
• pomoc pri poranení chrbtice a panvy, 
• odsun jednotlivcov a skupín zranených osôb, použitie zdravotníckych popruhov a zdravotníckych nosidiel, 

improvizované zdravotnícke prostriedky. 

Výkonový štandard 
1. Všeobecné zásady prvej pomoci 
a) vedomosti 
1.1 Popísať, ako organizujeme poskytnutie prvej pomoci pri poranení viacerých osôb. 
1.2 Ako rozdeľujeme prvú pomoc a aké zásady treba dodržiavať pri jej poskytovaní? 
2. Bezvedomie, porucha a zastavenie dýchania a zastavenie srdcovej činnosti 
a) vedomosti 
2.1 Ako poznáme stav, kedy človek nedýcha? 
2.2 Popísať postup prvej pomoci osobám ktoré nedýchajú. 
2.3 Ako poskytujeme prvú pomoc osobám v bezvedomí, ktoré dostatočne dýchajú? 
b) zručnosti 
2.4 Ukázať, ako ukladáme postihnutého do stabilizovanej polohy. 
2.5 Vykonať správne umelé dýchanie a nepriamu masáž srdca na modeli (Resusci Anne). 
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3. Krvácanie a šok 
a) vedomosti 
3.1 Ako najrýchlejšie zastaviť krvácanie z veľkých tepien? 
3.2 Aké sú príznaky vnútorného krvácania? 
3.3 Popísať hlavné príčiny šoku. 
b) zručnosti 
3.4 Ošetriť „zranenú” tepnu tlakovým obväzom. 
3.5 Vykonať autotransfúziu zraneného. 
4. Prvá pomoc pri poruchách pohybovej sústavy 
a) vedomosti 
4.1 Popísať postup pri ošetrení podvrtnutia. 
4.2 Ako poskytujeme prvú pomoc pri otvorených zlomeninách? 
4.3 Čo je improvizácia pri znehybnení? 
b) zručnosti 
4.4 Vykonať správne znehybnenie končatiny pomocou Kramerovej dlahy. 
4.5 Vykonať správne znehybnenie hornej končatiny veľkým závesom pomocou trojrohej šatky. 
5. Ochrana pred nákazlivými chorobami, prvá pomoc pri otravách 
a) vedomosti 
5.1 Vymenovať alimentárne infekčné ochorenia. 
5.2 Ako sa prejavuje ochorenie na besnotu a na tetanus? 
5.3 Aké sú zásady ochrany ľudí pred nákazami? 
5.4 Ako sa poskytuje prvá pomoc pri otravách? 
5.5 Ako postupujeme pri podozrení na otravu alkoholom, drogami a žieravinami? 
5.6 Aké sú príznaky otravy bojovými otravnými látkami a ako poskytujeme prvú pomoc pri ich užití? 
6. Transport zranených 
a) vedomosti 
6.1 Aké platia zásady transportu zranených na nosidlách? Uviesť príklady improvizovaných nosidiel. 
b) zručnosti 
6.2 Ukázať, aká je správna poloha zranenej osoby na hrudníku a v bezvedomí pri transporte. 
6.3 Ukázať polohu pri poranení brucha a pri šoku počas transportu. 

 Tematický celok - Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana  
Obsah:  Opatrenia školy vyplývajúce zo zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva. 

Obsahový štandard 
1. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana (prvé cvičenie) 

• vymedzené časti opatrení školy v civilnej ochrane podľa metodických smerníc platných pre CO, 
• organizácia CO na škole, 
• výdaj PIO, 
• spôsoby spúšťania varovných signálov a vyhlasovanie doplnkových slovných informácií, činnosť po 

varovaní (systém monitorovania v SR), 
• prostriedky individuálnej ochrany (ochranná maska, ochranný odev, ochranné rúško, čistenie a nosenie 

ochrannej masky), 
• typy úkrytov pre kolektívnu ochranu obyvateľstva. 

2. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana (druhé cvičenie) 
• história civilnej ochrany, história, vznik a vývoj medzinárodného humanitného práva, súčasné postavenie 

CO v spoločnosti, právna úprava CO, 
• možné zdroje ohrozenia v mieste sídla školy – výpis z analýzy územia, v ktorom sa škola nachádza, 
• definícia, delenie a charakteristika mimoriadnych udalostí, príčiny vzniku mimoriadnych udalostí, 
• kompletizácia ochrannej masky, jej ošetrovanie a skladovanie, 

3. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana (tretie cvičenie) 
• riešenie následkov mimoriadnych udalostí v škole, v obci a okrese, 
• záťažové situácie, 
• identifikácia zápalných prostriedkov a látok, 
• technické prostriedky požiarnej ochrany v sídle školy, 
• spôsoby hasenia požiarov v lokalite (škola, príroda), 
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• záchrana osôb pri požiari a prvá pomoc. 
4. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana (štvrté cvičenie) 

• ochrana obyvateľstva v okolí jadrovo-energetických zariadení, 
• ochrana obyvateľstva v okolí vodohospodárskych diel, 
• ochrana pred biologickými a chemickými zbraňami, 
• záchranné, lokalizačné a likvidačné práce. 

Výkonový štandard 
1. Opatrenia školy v prípade mimoriadnych situácií 
a) vedomosti 
1.1 Vysvetliť pojmy mimoriadna situácia a mimoriadna udalosť. 
1.2 Objasniť pojmy civilnej ochrany ukrytie a evakuácia. 
1.3 Uviesť, akým spôsobom sa žiaci dozvedia o evakuácii. 
1.4 Ktoré sú nevyhnutné opatrenia pri úniku nebezpečných látok? 
1.5 Vymenovať varovné signály všeobecné ohrozenie a vzdušný poplach. 
1.6 Aký signál znamená ukončenie ohrozenia? 
2. Požiarna ochrana 
a) vedomosti 
2.1 Ktoré zápalné bojové prostriedky poznáme? 
2.2 Aký je postup pri hasení požiarov týmito prostriedkami? 
2.3 Čo sú to požiarne poplachové smernice a aký majú obsah na vašej škole? 
2.4 Vymenovať improvizované hasiace prostriedky a uviesť príklady ručných hasiacich prístrojov. 
3. Ochrana pred účinkami zbraní hromadného ničenia 
a) vedomosti 
3.1 Vymenovať druhy zbraní hromadného ničenia. 
3.2 Aké sú druhy jadrových zbraní a ako sa určuje ich kaliber? 
3.3 Ako sa chránime pred účinkami prenikavej radiácie a svetelným žiarením? 
3.4 Ako delíme otravné látky podľa škodlivých účinkov? 
3.5 Ako sa chránime pred účinkami otravných látok? 

 Tematický celok - Pohyb a pobyt v prírode 

Obsahový štandard  
1. Pohyb a pobyt v prírode (prvé cvičenie) 

• určovanie svetových strán podľa prírodných javov v teréne, 
• orientácia v teréne podľa mapy (usmernenie mapy), 
• orientácia v teréne podľa buzoly, 
• overovanie a rozširovanie poznávania topografických značiek, 
• orientácia mapy podľa buzoly, 
• určovanie azimutu na terénny bod, 
• zisťovanie vlastného stanovišťa na mape. 

2. Pohyb a pobyt v prírode (druhé cvičenie) 
• precvičenie odhadu vzdialeností (odhad, šírková a výšková metóda), 
• meranie azimutov na mape a ich prenášanie do terénu, 
• určovanie stanovišťa na mape pomocou buzoly (spätné prenášanie azimutov), 
• kreslenie pochodovej osi (náčrt podľa mapy s doplnením potrebných údajov). 

3. Pohyb a pobyt v prírode (tretie cvičenie) 
• kótovanie vo vrstevniciach, doplnkové vrstevnice, zobrazenie terénnych tvarov vrstevnicami, 
• určovanie nadmorskej výšky orientačného bodu v teréne na mape. 

4. Pohyb a pobyt v prírode (štvrté cvičenie) 
• zhotovenie topografického náčrtu, 
• príprava a výber priestoru (stanovíšť) pre orientačný (beh podľa azimutu). 

Výkonový štandard 
1. Pohyb v prírode – topografia 
a) vedomosti 
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1.1 Zistiť pomocou vrstevnice na mape nadmorskú výšku určeného stanovišťa. 
1.2 Odmerať vzdialenosť medzi dvoma danými bodmi na mape. 
1.3 Čo je azimut a ako ho meriame? 
b) zručnosti 
1.4 Orientovať mapu pomocou buzoly. 
1.5 Určiť stanovište svojej školy na mape. 
1.6 Určiť hlavné a vedľajšie svetové strany pomocou buzoly. 
1.7 Urobiť jednoduchý náčrt z okolia školy. 
2. Pobyt v prírode 
2.1 Aké podmienky musíme rešpektovať pri výbere miesta pre stanový tábor? 
2.2 Ktoré podmienky musia byť dodržané pri budovaní ohniska v prírode? 
 

Obsahové zameranie kurzu na ochranu života a zdravi a 
Navrhované obsahové zameranie samostatného kurzu je zhodné pre všetky tri formy jeho realizácie, to 

znamená s formou dennej dochádzky, internátnou formou alebo kombináciou týchto foriem. Jeho program musí 
byť volený tak, aby sa ním rozšírili vedomosti žiakov, precvičili ich požadované zručnosti a prehĺbili návyky z učiva 
ochrany života a zdravia. Počas kurzu sa kladie dôraz aj na overenie výstupných vedomostí žiakov v poskytovaní 
zdravotníckej prvej pomoci a ich reagovania na situáciu ohrozenia materiálnych hodnôt a prírody. Obsah kurzu 
tvorí teoretická príprava, praktický výcvik a mimovyučovacia záujmová činnosť žiakov.  
 
1. Teoretická príprava – 3 hodiny  

Teoretická príprava v nadväznosti na vedomosti žiakov z vyučovania a účelových cvičení rozširuje ich 
informácie o:  

• právnych normách, ktoré upravujú povinnosti prípravy občanov Slovenskej republiky na ochranu ich života 
a zdravia,  

• orgánoch a organizáciách podieľajúcich sa na brannej, ekologickej a humanitárnej výchove občanov,  
• medzinárodných dohodách a organizáciách humanitárneho zamerania,  
• organizácii a úlohách civilnej ochrany SR,  
• najnovších poznatkoch zo zdravovedy,  
• technických športoch a sebaobrane, právnych podmienkach vlastnenia a použitia zbrane a iných 

prostriedkov sebaobrany.  
 
2. Praktický výcvik  

Praktický výcvik odbornej tematiky sa odporúča vykonať ako komplexné zamestnanie týchto tematických 
celkov:  
I. zdravotnej prípravy 5 hodín  
II. riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana 5 hodín  
III. pobytu a pohybu v prírode 5 hodín  
IV. technických činností a športov 3 hodiny  
 
I. Zdravotná príprava  

Praktický výcvik zo zdravotnej prípravy je z učiva, ktoré nadväzuje na účelové cvičenia a doplňuje ho a z 
učiva, ktoré je potrebné precvičiť s cieľom zdokonalenia sa žiakov v poskytovaní prvej pomoci:  

• poskytovanie prvej pomoci pri úpaloch, uštipnutiach hadom, popáleninách a priestreloch,  
• zhotovenie improvizovaných nosidiel,  
• poradie naliehavosti ošetrenia zranených osôb, umelé dýchanie, kriesenie, stabilizovaná poloha, 

poleptania chemickými látkami, otravy a omrzliny.  
II. Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochran a  

Obsah zamestnania tematického celku “Riešenie mimoriadnych udalostí” môže byť modelovaný na 
použitie signálov a činností v ich priebehu. Je vhodné precvičiť činnosť pri požiari, výbuchu plynu (plynové potrubie, 
propánbutánová bomba), pri závale (zosuve pôdy), pri leteckom nešťastí, pri radiačnej havárii (použitie jódovej 
profylaxie, hygienická očista osôb, očista dopravných prostriedkov a potravín), pri otrave potravinami a vodou.  
III. Pobyt a pohyb v prírode  

Tematický celok pobyt v prírode môže obsahovať komplex činností spojených s vybudovaním stanového 
tábora:  

• prípravou stravy na improvizovaných prostriedkoch,  
• vybudovaním trate pre orientačný beh, rádiovo orientačný beh, letný biatlon a pod.,  
• uskutočnením pretekov na vybudovaných tratiach podľa pravidiel,  
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• úpravou a čistením prírodného prostredia,  
• poznávaním prírodných úkazov.  

IV. Technické činnosti a športy  
Obsah zamestnania z technických činností a športov môžu tvoriť exkurzie do športových zariadení a 

ukážky z oblasti:  
• športovej streľby  
• motorizmu  
• rádioamatérskej a spojovacej činnosti  
• športového potápania a vodáctva  
• modelárstva  
• leteckých športov a parašutizmu 
• horolezectva a pod.  

Tematický celok je možné spojiť aj s mimovyučovacím záujmovým programom na kurzoch s internátnou 
formou realizácie alebo s jeho kombinovanou formou. V ňom sa odporúča organizovať podľa podmienok aj 
zdokonaľovací plavecký výcvik a športové súťaže v spolupráci so spoločenskými organizáciami a občianskymi 
združeniami podľa osobitných predpisov. 

 


