
 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 1.-4. ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99  hodín 

Ročník  prvý - štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk a literatúra 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 5.ročník 3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín 

Ročník  piaty 

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk a literatúra 

 

Charakteristika predmetu 

 

V rámci predmetu SJL, ktorý je všeobecným maturitným predmetom,  sú hodnotené tri 

zložky: jazyk, sloh a literatúra. Učebnými osnovami sú presne stanovené zamerania a počty 

povinne klasifikovaných kontrolných diktátov a písomných prác, ktoré má žiak absolvovať 

v príslušnom ročníku.  

 Vychádzajúc z cieľových požiadaviek je vyučovanie predmetu zamerané na rozvoj 

kognitívnych, interpretačných a komunikačných zručností, na rozvoj  osobnosti a estetického 

vnímania umeleckej skutočnosti.  

 Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia 

a komunikácie medzi ľuďmi; jazyk vníma ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho 

obohatenia žiakov. V popredí je analýza a interpretácia textov, tvorba vlastných prejavov. 

 Zvládnutie obsahu učiva predmetu je predpokladom schopnosti žiakov uplatniť sa na 

trhu práce a v súkromnom živote.  

 

Cieľ predmetu 

Cieľom jazykového vyučovania je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu 

pestrosť v rámci EÚ a dokázali sa orientovať v multikultúrnom prostredí. Cieľom jazykovej 

zložky je naučiť žiakov:   

- hľadať a spracovať a vo vlastných jazykových prejavoch využívať informácie, 

- dodržiavať pravidlá morfológie, syntaxe, sémantiky, ortografie, ortoepie, lexiky 

a frazeológie, 

- charakterizovať jazykové štýly a jazykové postupy, výrazne čítať, artikulovať 

a spisovne sa vyjadrovať, 

- dodržiavať členenie textu podľa požiadaviek textovej syntaxe. 

 

 V rámci predmetu SJL rozvíjame čitateľské a interpretačné zručnosti, čo je spojené 

s osvojovaním si základných teoretických poznatkov o literárnom umení. Cieľom literárnej 

zložky je naučiť žiakov:   

- reprodukovať a vysvetľovať literárnovedné pojmy, 

- opísať základnú chronológiu a systémovú nadväznosť jednotlivých období vo vývine 

umeleckej literatúry, 



- po myšlienkovej a umeleckej stránke analyzovať a interpretovať známy text 

z umeleckej literatúry, 

- zaujať vlastné stanovisko k cudzej interpretácii literárneho textu. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

 Pri  získavaní komplexných kompetencií spolupracujeme s inými vyučovacími 

predmetmi, ktoré tiež rozvíjajú komunikačnú gramotnosť a čítanie s porozumením. 

Spolupráca učiteľov má významnú úlohu v integrácii učiva. Pomocou nej sa dotvárajú 

vzájomné vzťahy predmetov. Vzájomná spolupráca učiteľov umožňuje predovšetkým 

zjednotenie prístupu k jednotlivým vyučovacím témam učiva, vytvoreniu potrebných 

podmienok k aktivizácii žiakov, k ich všestrannému zaujatiu danou problematikou, 

dosiahnutie jednoty v pedagogickom pôsobení na žiaka a podobne. Jednotné požiadavky 

šetria najmä čas a sú významným ťažiskom vyučovacieho procesu. 

         Pre vzájomnú spoluprácu učiteľov nemalou mierou prispieva zriaďovanie predmetových 

komisií, ktoré sú tvorené učiteľmi rovnakých alebo príbuzných predmetov. Ich prvoradou 

úlohou je stanoviť vzájomné vzťahy medzi predmetmi a jednotný postup pri ich výučbe. 

Riešia konkrétne otázky výučby, vzhľadom na časovú nadväznosť a vzájomnú súvislosť 

medzi príbuznými predmetmi.  

K posilneniu medzipredmetových vzťahov okrem predmetov dejepis, dejiny kultúry, 

náuka o spoločnosti, etická výchova, spoločenská komunikácia prispieva aj využitie IKT / 

prezentácie , práca s internetom/ , exkurzie , súťaže, využívať alternatívne aktivizujúce formy 

a metódy.  

 

Stratégia vyučovania 

 

 V stratégii vyučovania uplatňujeme moderné i praxou overené metódy a formy 

vyučovania:    

a) klasické – výkladové metódy, metóda diskusie, metóda rozhovoru, čítanie textu                                   

s porozumením, reprodukovanie obsahu textu, analýza, syntéza, rôzne formy čítania,  

dramatizácia literárnych diel, prednes čitateľská beseda, didaktická hra 

b) moderné – riadené: modelové jazykové situácie, tvorba dialógov                                                 

c) čiastočne riadené: reťazový dialóg, prezentácia príbehu                                                             

d) čiastočne riadené – voľné: jazykové hry, dramatizácia, simulácia, konverzácia 

 

Učebné zdroje 

 

Učebné osnovy zo SJL pre SOŠ  

Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo SJL 

Vzdelávacia štandardy zo SJL pre štvorročné gymnáziá 

Caltíková, M. a kol.: Učebnica SJL pre 1.- 4. roč. SŠ  

Prehľad gramatiky a pravopisu SJL 

Zmaturuj z literatúry 1., 2., 3. 

Literatúra pre 1. – 4. roč. SŠ 

Čítanka pre 1. – 4. roč. SŠ 

Maturitné menu 1, 2, 3 

Maturujem zo slovenčiny 

Normatívne príručky 

Literatúra, Čítanka pre 1., 2.,ročník gymnázií a SOŠ                                                                             

Literatúra pre 3. a 4. ročník gymnázií a SOŠ 1. a 2. diel 



Cvičebnica SLJ pre 1. - 4. ročník SŠ 

Slovenský jazyk a literatúra – časopis pre otázky jazyka a literatúry 

 

 

Rozpis učiva 

1. ročník 

(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín) 

 

Jazyková zložka predmetu 

1 Úvod do metód štúdia  - učenie sa 

Prístupy k učeniu – faktory ovplyvňujúce učenie – myslenie a učenie 

Interpretácia textu a čítanie s porozumením 

2 Všeobecné poznatky o slohu 

Jazykový štýl 

Štýlotvorné činitele 

Jazykové prostriedky funkčných jazykových štýlov, štýlová norma – slohové postupy, 

slohové útvary     

žánre 

3 Informácia a komunikácia – administratívny štýl 

Informácia a zdroje informácie 

Verbálna a neverbálna zložka JK  

Racionálna práca s textom – úradný list, životopis, beletrizovaný životopis 

4 Významová (lexikálna) rovina jazyka 

Slovo a slovná zásoba, lexéma  

Dynamika slovnej zásoby 

Členenie a spôsoby obohacovania SZ  

Slovníky a ich použitie 

5 Slovotvorba 

Tvorenie slov a slovotvorná motivácia 

Charakteristika slovotvorných postupov 

Pravopisné a štylistické cvičenia 

Upevnenie a prehĺbenie vedomostí formou seminára    

Rečnícke, intonačné, gramatické a pravopisné cvičenia  
 

2 písomné slohové práce (domáca - súkromný list; školská – diskusný príspevok, 

beletrizovaný životopis)   

Kontrolné diktáty   

 

 

Literárna zložka predmetu 

 

1 Epická poézia 

Rytmus, sylabický veršový systém, metafora 

Rozbor a interpretácia literárnych diel   

 

2 Krátka epická próza 

Rozprávač, vnútorná kompozícia epického diela 

Čítanie s porozumením 

Interpretácia prečítaných diel 

 

 



3 Lyrická poézia 

Sylabicko-tonický veršový systém, stopa, metonymia 

Vlastná tvorba SLBT veršov, čítanie a interpretácia textov 

 

4 Krátka epická próza – novela 

Vertikálne a horizontálne členenie diela na základe vymedzenia pojmu novely 

Hĺbkové členenie textov, čítanie diel s porozumením  

 

5 Epická poézia 

Rytmus a rým 

Čítanie s porozumením a interpretácia vybraných diel 

 

6 Veľká epická próza 

Vyvodenie pojmov román, priamy rozprávač 

Pásmo rozprávača, pásmo postáv, monológ, vnútorný monológ, dialóg   

Čítanie s porozumením a interpretácia odporúčaných diel 

 

 

2. ročník 

(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín) 

 

Jazyková zložka predmetu 

1 Opis a charakteristika 

Pozorovanie a opis 

Opis osoby, predmetu, miesta 

Jednoduchý opis, odborný opis 

Umelecký (náladový) opis 

Charakteristika osoby (objektívna, subjektívna, priama, nepriama, individuálna, skupinová) 

Cvičné slohové práce 

2 Tvarová (morfologická) rovina jazyka 

Slovné druhy, skloňovanie a časovanie 

Gramatické kategórie: menné (rod, číslo, pád) a slovesné (osoba, číslo, čas, spôsob, rod, vid) 

3 Skladobná (syntaktická) rovina jazyka 

Gramatická, významová, modálna a zvuková stavba vety 

Vetné členy 

Odchýlka od vetnej stavby 

Súvetia 

Polovetné konštrukcie 

Nadvetná syntax (odsek, kapitola) 

4 Zvuková a grafická stránka jazyka 

Fonéma, graféma, hláska a písmeno 

Spisovná výslovnosť 

Rytmické krátenie 

Znelostná asimilácia a výslovnosť spoluhláskových skupín  

Prozodické vlastnosti reči 

Diakritické a interpunkčné znamienka 

 

Upevnenie a prehĺbenie vedomostí formou seminára    

Diktáty, slohové práce, gramatické a pravopisné cvičenia   

Rečnícke, intonačné, gramatické a pravopisné cvičenia  
 



2 písomné slohové práce (školská - charakteristika; domáca – umelecký opis)   

Kontrolné diktáty   

Literárna zložka predmetu 

 

1 Lyrická poézia – štylizácia 

Sonet, epiteton, básnický symbol 

Čítanie s porozumením a interpretácia povinných autorov a diel 

 

2 Dramatická literatúra 

 Dráma, vonkajšia a vnútorná kompozícia 

Dramatická reč 

Dramatická výchova – čítanie s porozumením 

 

3 Lyrická a epická poézia – časomiera 

Časomiera, najstaršie básnické metrum 

Čítanie s porozumením a interpretácia povinných diel 

 

 

4 Krátka epická próza 

Novela, poviedka 

Vnútorný monológ 

Čítanie s porozumením 

 

5 Dramatická literatúra – komická dráma  

Komédia (veselohra) 

Začiatky slovenskej veselohry   

Humor a spôsoby jeho vyjadrenia – charakterový typ 

Čítanie s porozumením 

. 

 

3. ročník 

(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín) 

 

Jazyková zložka predmetu 

 

1 Náučný (odborný) štýl 

Charakteristické črty náučného štýlu- odbornosť, pojmovosť, vecnosť, názornosť 

Lexikálne prostriedky: terminológia, profesionalizmy, menné slovné druhy, neologizmy 

Morfologicko- syntaktické jazykové prostriedky: menné a polovetné konštrukcie, trpný                    

rod, zložené súvetia. Odborný opis, anotácia 

  

2 Výkladový slohový postup – výklad 

 Výklad a jeho kompozícia 

Postupy logického myslenia, argumentácia, členenie argumentov 

 

3 Výkladový slohový postup – úvaha 

Porovnanie úvahy a výkladu 

Projekt odbornej práce a jej realizácia 

Cvičenia – motto úvahy (uvažovanie o živote) 

 



4 Upevnenie a prehĺbenie vedomostí formou seminára    

Diktáty, slohové práce, gramatické a pravopisné cvičenia   

Rečnícke, intonačné, gramatické a pravopisné cvičenia  
 

2 písomné slohové práce (školská - výklad domáca – úvaha)   

Kontrolné diktáty   

 

Literárna zložka predmetu 

 

1 Krátka epická próza – nespoľahlivý rozprávač 

Čítanie s porozumením a interpretácia povinných diel 

Čítanie ako súčasť komunikačnej kompetencie 

Rozširujúce učivo  

2 Lyrická poézia – voľný verš 

Čítanie vecného textu s porozumením 

Reflexívna lyrika 

Duchovná lyrika 

Impresionizmus a senzualizmus  

3 Dramatická literatúra – tragická dráma 

Antická dráma a jej porovnanie so slovenskou dramatickou tvorbou medzivojnového obdobia 

Čítanie s porozumením a interpretácia 

4 Lyrická poézia – čistá lyrika 

Zvukomaľba  

Prerývaný rým 

Populárna pieseň 

Čítanie s porozumením a interpretácia 

5 Veľká epická próza – druhy románu 

Sociálny román, sociálny typ 

Psychologický román 

Umelecké dielo ako obraz reality 

Čítanie s porozumením a interpretácia 

6 Veľká epická próza – reťazový kompozičný postup 

Štýl v umeleckom diele 

Idealizovaný typ postavy 

Čítanie s porozumením textu 

7 Netradičná epická próza – prúd vedomia  

Čítanie s porozumením a interpretácia 

 

 

4. ročník 

(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín)
 

Jazyková zložka predmetu 

 

1 Jazyková kultúra 

JK a jej stav v súčasnej spoločnosti 

Spisovný a nespisovný jazyk 

Rozvíjanie slovnej zásoby v rámci preberania slov z cudzích jazykov 

 

2 Základy rétoriky 

Funkcia rétoriky 



Príprava rečníckeho prejavu na základe vedomosti o rôznych typoch rečníckeho prejavu 

(náučný, agitačný, príležitostný) 

Prozodické vlastnosti reči a prednes prejavu 

Nácvik prednesu prejavu 

 

3 Rozprávanie ako útvar umeleckého štýlu  

Rozprávanie ako základný slohový útvar rozprávacieho slohového postupu - základné znaky, 

kompozícia 

Využitie rôznych slohových postupov v umeleckom rozprávaní (dialóg, pásmo rozprávača, 

pásmo postáv a historický prézent) 

Prednes prejavu na základe písomnej prípravy 

 

4 Upevnenie a prehĺbenie vedomostí formou seminára    

Diktáty, slohové práce, gramatické a pravopisné cvičenia   

Rečnícke, intonačné, gramatické a pravopisné cvičenia  
 

2 písomné slohové práce (rečnícky prejav, umelecké rozprávanie)   

Kontrolné diktáty   

 

 

Literárna zložka predmetu 

 

1 Dramatická literatúra – absurdná dráma 
Vysvetliť pojem absurdnosť - absurdita v umeleckej literatúre  

- (absurdná dráma, nonsens, gag,  palimpsest, irónia) 

Čítanie s porozumením a interpretácia textu 

 

2 Veľká epická próza – retrospektívny kompozičný postup 

 Čítanie s porozumením a interpretácia povinných diel 

 

3 Súčasná lyrická poézia 

Pop poézia 

Čítanie a interpretácia 

Štylisticko-lexikálna a zvuková analýza textu 

Argumentácia vlastného názoru na ľubovoľný text piesne  

 

4 Súčasná epická próza 

Scifi 

Porovnanie mýtu, ľudovej rozprávky s fantastickou literatúrou 

Detektívny román 

 

5 Postmoderna v epickej próze 

Persifláž a palimpsest 

Satira 

 

6 Všeobecné poznatky o literatúre 

Základné formy literárneho diela, hodnotová stratifikácia umeleckej literatúry  

 



5. ročník 

(3 hodiny týždenne, spolu 90 hodín)
 

 

Jazyková zložka predmetu 

1 Všeobecné poznatky o jazyku 

Vznik jazyka jeho základné funkcie 

Prirodzený jazyk a umelé jazyky 

Vznik a vývin slovenského jazyka, norma, kodifikácia 

Jazykovedné disciplíny 

Upevnenie a prehĺbenie vedomostí formou seminára    

Diktáty, slohové práce, gramatické a pravopisné cvičenia 

 

2 Jazyková kultúra a jej znaky 

Preberanie slov z cudzích jazykov 

Norma a kodifikácia 

Práca s cvičebnicou   

Národný jazyk, spisovný jazyk, nárečia 

Indoeurópske jazyky, slovanské jazyky 

Jazykové roviny jazyka a jazykovedné disciplíny 

Vývin spisovnej slovenčiny 

 

3 Príprava na MS 

Zvuková rovina jazyka 

Významová rovina jazyka 

Tvarová rovina jazyka 

Syntaktická rovina jazyka 

Štylistika 

 

Upevnenie a prehĺbenie vedomostí formou seminára    

Diktáty, slohové práce, gramatické a pravopisné cvičenia   

Rečnícke, intonačné, gramatické a pravopisné cvičenia  
 

2 písomné slohové práce (školská – cvičné slohové práce k príprave na MS, maturitná 

písomná práca)   

Kontrolné diktáty   

Literárna zložka predmetu 

 

1 Lyrická poézia – automatický text 
Čítanie s porozumením a interpretácia literárneho diela – praktikum 

 

2 Dramatická literatúra – absurdná dráma 

Čítanie s porozumením a interpretácia 

 

3 Veľká epická próza – retrospektívny kompozičný postup 

Čítanie s porozumením a interpretácia odporúčaných a povinných diel 

 

4 Súčasná lyrická poézia 

Čítanie s porozumením a interpretácia odporúčaných a povinných diel 

 

5 Etapy literárneho vývoja a príprava na MS 

Antická literatúra 

Kresťanská a rytierska literatúra 



Renesančná literatúra 

Baroková literatúra 

Klasicistická literatúra 

Romantizmus 

Realizmus 

Moderna a avantgarda 

Povojnové obnovenie naratívnej a angažovanej tvorby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Cudzí jazyk /anglický, nemecký, 

francúzsky, ruský,španielsky/ 

Časový rozsah výučby 1. cudzí jazyk: 

1.- 4. roč. 3 hodiny týždenne, spolu po 99 

vyučovacích hodín 

5. roč.3 hod. týždenne, spolu 90 hodín 

2. cudzí jazyk:  

1.- 2. roč. 3  hodiny týždenne, spolu po 99 

vyučovacích hodín 

3.-4. roč.2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín  

5. roč. 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý, piaty  

Kód a názov študijného odboru 63 23 K   hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk,  cudzí jazyk 

Charakteristika predmetu cudzí jazyk  

 

Rastúca potreba komunikácie medzi ľuďmi rôznych národov a kultúr a spoločensko-

politické zmeny kladú nové požiadavky na vyučovanie cudzích jazykov. Nové vedecké, 

pedagogicko-psychologické    a didaktické poznatky prenikajú do škôl a je potrebné, aby sa 

nové tendencie prejavili i v učebných osnovách. Učebné osnovy z cudzích jazykov pre 

hotelové akadémie a združené hotelové akadémie zodpovedajú spoločenským požiadavkám                      

a prispievajú ku kvalitnej príprave žiakov na ich budúce povolanie. Vyučovanie cudzích 

jazykov musí prispievať k rozvoju osobnosti, teda zvyšovať sociálne, kognitívne a jazykové 

schopnosti žiakov.  

Oblasť jazykových funkcií sa prehlbuje a rozširuje. Žiak nadobúda schopnosť 

ucelenejších prejavov  

v súvislosti so sociálne komplexnejšími témami. 

Žiaci vedia primeraným spôsobom používať základné jazykové intencie, zdvorilostné 

frázy  (pozdravy, pozvanie, ospravedlnenie, blahoželanie, poďakovanie a pod.) vyjadriť 

požiadavku, príkaz súhlas/ nesúhlas, zákaz. Vedia taktiež vyjadriť svoje subjektívne pocity                   

a záujmy( radosť / sklamanie, prekvapenie, nádej ), vymieňať si názory, spoločne prehodnotiť 

problém a diskutovať o ňom. Znalosť cudzieho jazyka je dôležitým predpokladom tolerancie 

k iným národom a kultúram a zároveň dáva možnosť pozdvihnúť svoje vlastné národné 

povedomie, hrdosť na vlastnú históriu a tradície. Predmet cudzí jazyk poskytuje žiakom  

vedomosti o charaktere a štruktúre študovaného jazyka a vedie k utváraniu praktických 

zručností na základe osvojovania si jazykových prostriedkov ( výslovnosti, pravopisu, lexiky, 

gramatiky a štylistiky) v podmienkach komunikatívnych situácií. 

Medzi naše environmentálne pedagogické ciele patrí aj cieľ poukázať na žalostný stav 

nášho životného prostredia, pomôcť študentom uvedomiť si a lepšie pochopiť súčasnú 

situáciu a spoločne objaviť ciele, spôsoby, ako môžeme prispieť k jeho zlepšeniu.                             

Pri vyučovaní cudzieho jazyka sa nevyhýbame ani pálčivým témam, ako sú drogy, rasizmus 

či xenofóbia. Našim cieľom je pomôcť študentom zorientovať sa v daných problémoch 

a situáciách a ukázať im cestu a spôsob, ako fungovať v multikultúrnej spoločnosti a odolávať 

pokušeniu dnešnej doby. 

 



Ciele vyučovacieho procesu 

 Cieľom vyučovania jazyka je jazykovo pripraviť absolventa pre jeho budúce 

povolanie. Prvotným cieľom výučby  jazyka je aktívne zvládnutie jazykových zručností, 

dorozumieť sa a komunikovať v danom jazyku, rozvoj písomnej formy prejavu a vyhovieť 

kritériám uplatňovania sa na domácom i zahraničnom trhu práce. 

 Vyučovanie predmetu zabezpečuje absolventom stredných odborných škôl 

produktívne i receptívne osvojenie si jazyka na úrovni, ktorá im umožňuje ďalej sa v ňom 

zdokonaľovať, využívať ho na svoj odborný i všeobecno - kultúrny rozvoj a tak sa úspešne 

zapájať do spoločenskej praxe. 

Cieľ rozvíjať osobnosť zaväzuje učiteľa voliť postupy a obsahy, ktoré zohľadňujú 

rozdielne záujmy, schopnosti a spôsoby učenia sa žiakov. 

 

Cieľom je naučiť žiakov komunikovať v cudzom jazyku, chápať učenie sa cudzích jazykov 

ako celoživotný proces , ktorý ich privedie k pohotovej interkultúrnej komunikácii. 

 

Prínos predmetu k rozvoju kľúčových kompetencií – výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Primárnym cieľom učenia sa cudzieho jazyka nie je iba formálne ovládanie systému 

jazyka,             ale vytvorenie schopnosti uplatňovať jazyk v autentických súvislostiach.  

Oblasť jazykových funkcií sa prehlbuje a rozširuje.  

Žiak nadobúda schopnosť ucelenejších prejavov v súvislosti so sociálne komplexnejšími 

témami.  

Žiak vie primeraným spôsobom používať základné jazykové intencie, používať 

zdvorilostné frázy, vyjadriť požiadavku, príkaz súhlas/ nesúhlas, zákaz, vie vyjadriť svoje 

subjektívne pocity a záujmy (radosť / sklamanie, prekvapenie, nádej),  vymieňať si názory, 

spoločne prehodnotiť problém a diskutovať o ňom.  

 

Obsah 

 

Obsahom výučby cudzieho jazyka je formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie 

vedomostí  

a zručností zameraných na: 

-    formovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom  prejave 

-    zvukovú a grafickú sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku 

- rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je   

plynulosť    a  jazyková správnosť 

-   správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií  slušnosti 

-  rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými   

hodnotami v cudzojazyčných krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, životnými 

hodnotami a zvyklosťami vo vlastnej krajine 

-   získavanie, spracovanie informácií z rôznych oblastí  života  v cudzojazyčných krajinách                       

a ich porovnávanie s vlastnou krajinou 

-     rozvoj osobnosti žiaka a vypestovanie návyku celoživotného  vzdelávania. 



-  rozvoj schopnosti samostatne odôvodniť gramatické pravidlá na základe príkladov, 

pozorovania a už získaných vedomostí 

- vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií 

navzájom v rámci skupín a triedy. 

 

Okrem toho si žiaci na danom type školy osvojujú aj témy úzko súvisiace s ich profesijným 

odborom. Sú to nasledujúce témy z oblasti odboru:  

 

1. Prijatie hosťa na recepcii  

2. Obsluha v reštaurácii, v kaviarni a v izbe  

3. Jedálny a nápojový lístok  

4. Recept a popis jedla  

5. Špecifiká regiónu, turisticky zaujímavé miesta  

6. Orientácia v mieste pôsobenia, informácie o počasí, o dopravných spojeniach ,                       

    o kultúrnych podujatia a ich sprostredkovanie hosťovi  

7. Hotel, vybavenie hotela, ubytovacie podmienky  

8. Hotelové služby a ich sprostredkovanie  

9. Zúčtovanie a rozlúčka s hosťom  

10. Vyplňovanie formulárov a základy korešpondencie  

 

Na rozsahu jednotlivých tém sa dohodnú členovia predmetovej komisie. Dbajú na to, 

aby si žiaci v rámci daných tém osvojili základné situácie, ktoré budú bežne používať ako 

zamestnanci v oblasti hotelierstva a turizmu. Nie je žiaduce orientovať sa                                       

na memorovanie naučenej slovnej zásoby, prípadne na teoretické vedomosti o téme, ale je 

potrebné viesť žiakov k praktickému využitiu získaných vedomostí, zručností a návykov                       

v situačných rozhovoroch.  

Systematické formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie zručností, vedomostí                     

a návykov sa uskutočňuje výhradne v činnostiach a modelových situáciách s cieľom 

vzájomného dorozumievania.  

Žiaci majú nadobudnuté všeobecné vedomosti a zručnosti aplikovať a rozširovať                          

o odbornú terminológiu v súlade s odborným profilom absolventa. 

 

Stratégia vyučovania  /metódy, formy práce a postupy/ 

 

Stratégia vyučovania – uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy vyučovania 

ako sú: 

klasické metódy – výkladové metódy spojené s praktickými ukážkami 

moderné metódy – riadená diskusia, skupinová práca, individuálna práca, práca v dvojiciach, 

využívanie internetu, časopisov, máp  

praktické metódy –  práca s obrazovým materiálom, počúvanie s porozumením, využívajú sa 

prezentácie prípadne riešenie problémovej situácie na hodinách 

 

 

Učebné zdroje  
 

Anglický jazyk:  Headway Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper   Inter- 

                           Mediate 

                           Murphy - Gramatika 

                           Nová maturita -  Yes 

                           Časopisy Friendship 



Nemecký jazyk: Themen  neu aktuell1, Themen neu aktuell 2,  Nemecký jazyk 1, Nemecký 

jazyk 2,  Wir wiederholen für´s Abitur, Deutschsprachige Länder, Nová maturita, časopisy 

Freundschaft a Spitze, Deutsch im Hotel,  Deutsch in Küche, Direkt 1, Direkt 2, Mit links 

zum Abitur  

Francúzsky jazyk: Le nouveau sans frontieres 1, 2, )Aspects de la civilisation francaise, Le 

francais de l´hôtellerie et du tourisme 

Ruský jazyk: Raduga 1,2, Maturujem z ruštiny 

 

 

Prvý cudzí jazyk  

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má:  

- v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky 

daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných 

tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby 

tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 

- v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach 

a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,  

- s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, 

odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, 

pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky 

a informačné zdroje, 

- v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, 

bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové 

prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať 

všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových 

schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych 

situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane 

interaktívnych) a produktívnych rečových schopností. 

Prehľad obsahových štandardov 

1. Počúvanie s porozumením 

2. Čítanie s porozumením 

3. Písomný prejav 

4. Ústny prejav 

Popis obsahových štandardov 

Počúvanie s porozumením 

Vzdelávanie rozvíja receptívne sluchové spôsobilostí založené na počúvaní 

s porozumením monologických a dialogických prejavov. Má poskytovať žiakom spôsobilostí 

aj zrakové so zreteľom na čítanie a prácu so všeobecným a odborným textom.  Žiaci si osvoja 

produktívne ústne rečové spôsobilostí a naučia sa rozprávať o jednoduchých tematických 

situáciách. Získajú produktívne písomné spôsobilostí pri spracovaní textu v podobe rôznych 

anotácií, výpiskov, popisov, a pod. Vyučovací proces by mal smerovať aj k prekladu 

jednoduchých textov. Žiak v prejave  prednášanom v cudzom jazyku štandardnou a zreteľnou 

výslovnosťou globálne rozumie vypočutej správe, pochopí  témy, hlavné myšlienky, základné 

informácie, rozlíši špecifické informácie aj ďalšie dôležité detaily, základné a rozširujúce 

informácie, rôzne názory a stanoviská, citové zafarbenie, vystihne logickú štruktúru 



výpovede, vie používať prostriedky komunikačnej stratégie, vie odhadovať významy  

neznámych výrazov. Patrí do kategórie receptívnych rečových schopností.  

Čítanie s porozumením 

V rámci vzdelávania sa žiaci naučia používať rôzne jazykové prostriedky, ktoré 

skvalitnia ich výslovnosť, obohatia slovnú zásobu a jej postupné vytváranie. Žiaci si osvoja 

základy gramatiky vrátane tvaroslovia a vetnej skladby, grafickú podobu jazyka a jeho 

pravopis.   Žiak v automatickom monologickom, dialogickom alebo kombinovanom texte 

(rôzne funkčné štýly a slohové útvary) vie zvoliť stratégiu čítania (orientačné, informatívne, 

študijné čítanie), globálne rozumieť textu,  pochopiť tému, vedieť vyhľadať základné 

informácie, vystihnúť (určiť) špecifické informácie a dôležité detaily, rozlíšiť viacerých 

hovoriacich, základné a rozširujúce informácie, rôzne názory a stanoviská, citové zafarbenie, 

funkčný štýl, vystihnúť logickú štruktúru výpovede, používať prostriedky komunikačnej  

stratégie,  odhadovať významy neznámych výrazov, využívať ilustrácie, tabuľky, schémy, 

používať slovníky, jazykové a iné príručky. Patrí do kategórie receptívnych rečových 

schopností.  

Písomný prejav 

 Žiaci sa naučia ústne a písomne vyjadrovať  vzhľadom k stanoveným témam, 

formulovať v cudzom jazyku svoje osobné údaje, napísať životopis, popísať domov, voľný 

čas, jedlo a nápoje, služby, cestovanie, starostlivosť o svoje zdravie, každodenný život, 

nakupovanie, vzdelávanie, svoju krajinu, prácu a pod. Žiaci získajú a poskytujú informácie 

v osobnej, verejnej a pracovnej oblasti (nakupovanie cestovných lístkov, tovarov, 

občerstvenia, organizovanie pracovných stretnutí, rokovanie so zamestnávateľom, 

objednávanie si služieb, získavanie informácií v informačnom stredisku a na ulici, 

štylizovanie obchodného alebo osobného listu, písanie blahoželaní, a pod.). Vzdelávanie 

poskytne vedomosti a zručnosti v oblasti jazykovej funkcie – otvorenie a ukončenie 

komunikácie, pozdravy, prosby, žiadosti, poďakovania, vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu, 

odmietnutie, sklamanie, nádej, obavy, prejav radosti a pod. V písomnom prejave žiak vie 

zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne sformulovať vlastné 

myšlienky a názory, vyplniť dotazníky a úradné formuláre, napísať pozdrav, blahoželanie, 

želanie a odpoveď naň, pozvanie (oznámenie) a odpoveď naň, list (súkromný, oficiálny) 

a odpoveď naň, žiadosť, sťažnosť, reklamáciu inzerát a odpoveď naň, životopis, poznámky 

k prečítanému textu (osnovu, anotáciu, tézy, resumé), zápis z rokovania či besedy, 

rozprávanie, referát na danú tému, úvahu, návod, prácu na danú tému vychádzajúc 

z cudzojazyčných prameňov, opis  osoby (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, psychický 

a fyzický stav)   predmetu, miesta,  činnosti, situácie, reprodukovať prečítaný alebo vypočutý 

autentický text (oznam, rozprávanie, opis a pod.), používať kompenzačné vyjadrovanie. Patrí 

do kategórie produktívnych rečových schopností. 

Ústny prejav  

 Žiak vie jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii reagovať v bežných 

životných situáciách, vyjadriť vlastné názory a myšlienky, začať, udržiavať a ukončiť 

rozhovor, besedu, diskusiu, telefonický rozhovor, požiadať partnera o vysvetlenie, opísať 

osobu (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, fyzický stav), predmet, miesto,  činnosť, 

situáciu, rozprávať dej v rámci určených tém, predniesť správu alebo referát na určenú alebo 

zvolenú tému, predniesť naspamäť naučený text (báseň, pieseň). Patrí do kategórie 

produktívnych rečových schopností.  

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 



Vzdelávanie má poskytovať žiakom poznatky všeobecného a odborného charakteru 

k lepšiemu poznaniu krajiny príslušnej jazykovej oblasti, jej kultúry, tradícií a spoločenských 

udalostí. Žiaci získajú informácie o sociokultúrnom prostredí v porovnaní so Slovenskou 

republikou.   

 

 

 

Druhý cudzí jazyk  

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

- v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky 

daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných 

tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby 

tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky, 

- v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach 

a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,  

- s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, 

odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, 

pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky 

a informačné zdroje, 

- v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, 

bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové 

prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať 

všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových 

schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych 

situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane 

interaktívnych) a produktívnych rečových schopností. 

-  

Prehľad obsahových štandardov 

1.    Počúvanie s porozumením 

2. Čítanie s porozumením 

3. Písomný prejav 

4. Ústny prejav 

Popis obsahových štandardov 

Počúvanie s porozumením 

Vzdelávanie rozvíja receptívne sluchové spôsobilostí založené na počúvaní 

s porozumením monologických a dialogických prejavov. Má poskytovať žiakom spôsobilostí 

aj zrakové so zreteľom na čítanie a prácu so všeobecným a odborným textom.  Žiaci si osvoja 

produktívne ústne rečové spôsobilostí a naučia sa rozprávať o jednoduchých tematických 

situáciách. Získajú produktívne písomné spôsobilostí pri spracovaní textu v podobe rôznych 

anotácií, výpiskov, popisov, a pod. Vyučovací proces by mal smerovať aj k prekladu 

jednoduchých textov. Žiak v prejave  prednášanom v cudzom jazyku štandardnou a zreteľnou 

výslovnosťou globálne rozumie vypočutej správe, pochopí  témy, hlavné myšlienky, základné 

informácie, rozlíši špecifické informácie aj ďalšie dôležité detaily, základné a rozširujúce 



informácie, rôzne názory a stanoviská, citové zafarbenie, vystihne logickú štruktúru 

výpovede, vie používať prostriedky komunikačnej stratégie, vie odhadovať významy  

neznámych výrazov. Patrí do kategórie receptívnych rečových schopností.  

Čítanie s porozumením 

V rámci vzdelávania sa žiaci naučia používať rôzne jazykové prostriedky, ktoré 

skvalitnia ich výslovnosť, obohatia slovnú zásobu a jej postupné vytváranie. Žiaci si osvoja 

základy gramatiky vrátane tvaroslovia a vetnej skladby, grafickú podobu jazyka a jeho 

pravopis.   Žiak v automatickom monologickom, dialogickom alebo kombinovanom texte 

(rôzne funkčné štýly a slohové útvary) vie zvoliť stratégiu čítania (orientačné, informatívne, 

študijné čítanie), globálne rozumieť textu,  pochopiť tému, vedieť vyhľadať základné 

informácie, vystihnúť (určiť) špecifické informácie a dôležité detaily, rozlíšiť viacerých 

hovoriacich, základné a rozširujúce informácie, rôzne názory a stanoviská, citové zafarbenie, 

funkčný štýl, vystihnúť logickú štruktúru výpovede, používať prostriedky komunikačnej  

stratégie,  odhadovať významy neznámych výrazov, využívať ilustrácie, tabuľky, schémy, 

používať slovníky, jazykové a iné príručky. Patrí do kategórie receptívnych rečových 

schopností.  

Písomný prejav 

 Žiaci sa naučia ústne a písomne vyjadrovať  vzhľadom k stanoveným témam, 

formulovať v cudzom jazyku svoje osobné údaje, napísať životopis, popísať domov, voľný 

čas, jedlo a nápoje, služby, cestovanie, starostlivosť o svoje zdravie, každodenný život, 

nakupovanie, vzdelávanie, svoju krajinu, prácu a pod. Žiaci získajú a poskytujú informácie 

v osobnej, verejnej a pracovnej oblasti (nakupovanie cestovných lístkov, tovarov, 

občerstvenia, organizovanie pracovných stretnutí, rokovanie so zamestnávateľom, 

objednávanie si služieb, získavanie informácií v informačnom stredisku a na ulici, 

štylizovanie obchodného alebo osobného listu, písanie blahoželaní, a pod.). Vzdelávanie 

poskytne vedomosti a zručnosti v oblasti jazykovej funkcie – otvorenie a ukončenie 

komunikácie, pozdravy, prosby, žiadosti, poďakovania, vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu, 

odmietnutie, sklamanie, nádej, obavy, prejav radosti a pod. V písomnom prejave žiak vie 

zrozumiteľne, v súlade s pravopisnými normami a štylisticky vhodne sformulovať vlastné 

myšlienky a názory, vyplniť dotazníky a úradné formuláre, napísať pozdrav, blahoželanie, 

želanie a odpoveď naň, pozvanie (oznámenie) a odpoveď naň, list (súkromný, oficiálny) 

a odpoveď naň, žiadosť, sťažnosť, reklamáciu inzerát a odpoveď naň, životopis, poznámky 

k prečítanému textu (osnovu, anotáciu, tézy, resumé), zápis z rokovania či besedy, 

rozprávanie, referát na danú tému, úvahu, návod, prácu na danú tému vychádzajúc 

z cudzojazyčných prameňov, opis  osoby (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, psychický 

a fyzický stav)   predmetu, miesta,  činnosti, situácie, reprodukovať prečítaný alebo vypočutý 

autentický text (oznam, rozprávanie, opis a pod.), používať kompenzačné vyjadrovanie. Patrí 

do kategórie produktívnych rečových schopností. 

Ústny prejav  

 Žiak vie jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii reagovať v bežných 

životných situáciách, vyjadriť vlastné názory a myšlienky, začať, udržiavať a ukončiť 

rozhovor, besedu, diskusiu, telefonický rozhovor, požiadať partnera o vysvetlenie, opísať 

osobu (vonkajší vzhľad, charakterové vlastnosti, fyzický stav), predmet, miesto,  činnosť, 

situáciu, rozprávať dej v rámci určených tém, predniesť správu alebo referát na určenú alebo 

zvolenú tému, predniesť naspamäť naučený text (báseň, pieseň). Patrí do kategórie 

produktívnych rečových schopností.  



Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Vzdelávanie má poskytovať žiakom poznatky všeobecného a odborného charakteru 

k lepšiemu poznaniu krajiny príslušnej jazykovej oblasti, jej kultúry, tradícií a spoločenských 

udalostí. Žiaci získajú informácie o sociokultúrnom prostredí v porovnaní so Slovenskou 

republikou.   

Predkladané učebné osnovy sú vypracované v súlade s nadväznými pedagogickými 

dokumentami: Cieľovými vzdelávacími štandardmi  cudzích jazykov a Katalógom cieľových 

požiadaviek pre maturitnú skúšku z cudzieho jazyka.  

 

 

 

1. CUDZÍ  JAZYK - ANGLICKÝ  JAZYK 

 

1. ROČNÍK - 3 hod./týždenne – 99 hod. 

 

REČOVÉ  ZRUČNOSTI 

 

POČÚVANIE  

 

• porozumieť podstatným informáciám v kratších textoch na počúvanie ako aj  

  v jednoduchých rozhovoroch o bežných témach medzi dvoma i viacerými partnermi  

• určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu  

• porozumieť podstatným obsahovým detailom v jednoduchých výpovediach  

• zachytiť špecifické informácie z textu, prezentovaného prostredníctvom rozhlasu alebo  

  televízie, napr. z predpovede počasia, dopravných hlásení a pod.  

• pochopiť podstatu oznamov a informácií napr. na stanici, na letisku a pod.  

• porozumieť jednoduchým návodom a pokynom k činnosti  

 

Texty na počúvanie majú spĺňať tieto kritériá:  

 

štruktúra  

a lexika ich jazyka je jednoduchá  

 

prezentácia  

je jasná, bez rušivých momentov  

 

 

ČÍTANIE  

 

• naučiť sa získavať potrebné informácie z krátkeho jednoduchého textu (skimming,  

  scanning)  

• pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu  

• časovo a logicky usporiadať časti jednoduchého textu  

• porozumieť krátkym, jednoduchým textom s obrazovou informáciou (príbeh v obrázkoch,  

  komiks, knižná ilustrácia)  

• odhadovať význam neznámych slov na základe kontextu  

• vyhľadať konkrétne informácie v určených textoch,  

• porozumieť úryvkom z jednoduchej poviedky  

• upevňovať techniky efektívneho čítania  

• začať chápať vzťahy medzi časťami kontextu pomocou lexikálnych a gramatických  



  prostriedkov  

 

ÚSTNY PREJAV  

 

• klásť otázky alebo dať informácie o mieste, čase a osobách  

• vedieť sa primerane vyjadriť k témam týkajúcim sa každodenného života  

• jednoduchým jazykom opísať ľudí, miesta, predmety a momenty z vlastného života  

• jednoducho opísať svoje pocity  

• zdokonaľovať zručnosti potrebné na bežnú komunikáciu  

• objednať si jedlo v reštaurácii, opýtať sa na cenu, v obchode a na pošte, povedať, čo  

  potrebujem  

• reprodukovať krátky prečítaný text, zložité výrazy nahradiť opisnými  

• porozprávať a zhodnotiť krátky príbeh na základe vypočutého textu, dej filmu alebo 

• získať a sprostredkovať krátke informácie o súčasných, minulých a budúcich udalostiach,  

  zážitkoch a pozorovaniach  

• jednoducho opísať svoje sny, nádeje, želania a plány  

 

PÍSOMNÝ PREJAV  

 

• správne používať osvojené lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky v písomnom  

  prejave  

• písanie poznámok v súvislosti s aktivitami pri čítaní a počúvaní s porozumením  

• vedieť napísať súkromný list (v rozsahu 120 -150 slov) napr. poďakovanie, pozvanie,  

  ospravedlnenie  

• jednoducho opísať udalosti, ktoré sa odohrali v minulosti  

• osvojiť si kompozičné postupy: opis, rozprávanie  

• naučiť sa samostatne si pripraviť koncept.  

• naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov.  

• naučiť sa napísať jednoduchšie útvary úradného štýlu  

• naučiť sa podrobnejšie opísať predmet, osobu, využívajúc prídavné mená a príčastia,  

  jednoduchšie vetné konštrukcie.  

• písomne vyjadriť predtým ústne sformulovaných jednoduchých informácií, želaní, záľub                                    

  a pocitov v krátkych vetách a textoch  

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať: 

 

-2 kontrolné slohové práce v danom ročníku (jedna za polrok) 

-súkromný list (podľa osnovy pripravenej učiteľom) 

-opis osoby (priateľ, rodinný príslušník, známa osobnosť) 

-jednoduchý príbeh v minulom čase (napr., podľa série obrázkov) 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej hodine si 

žiak pripraví koncept a na druhej hodine pracuje s konceptom a vypracuje čistopis). Žiaci 

môžu používať slovník. 

 

 

Predpokladom úspešného zvládnutia kontrolnej slohovej práce je dôsledný nácvik súvislého 

písomného prejavu a príprava konceptu podľa pokynov učiteľa. 

 

 

 



JAZYKOVÉ  PROSTRIEDKY  

 

LEXIKA   

 Rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 600 slov  a receptívne                 

v  rozsahu minimálne 100  lexikálnych jednotiek potrebných na komunikáciu. 

 Viesť žiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov  s ohľadom na cieľ  

prejavu. 

 Získavať pohotovosť v  tvorení slov  rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, 

skladaním. 

 Správne používať synonymické rady, antonymá, homonymá. 

 Upevniť používanie základných frázových slovies (come, get, take, go, put, look). 

 Osvojovať si rôzne lexikálne jednotky z britskej a americkej angličtiny. 

 Rozširovať a zdokonaľovať metódy práce so slovníkmi.dvojjazyčnými a výkladovými  

 Upevňovať rôzne samostatné spôsoby učenia sa slovnej zásoby s ohľadom na typ 

osobnosti učiaceho sa a jeho stratégie učenia sa. 

 

 

MORFOLÓGIA   

 Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a  aktívne ich používať                   

v ústnom a písomnom prejave. 

 Upevniť, systematizovať prebraté gramatické časy a rozšíriť ich funkcie, napr. 

prítomný čas priebehový - She is always smoking twenty cigarettes a day. ( irritation) 

 

Rozšíriť učivo: 

 Podstatné mená  

-druh podstatných mien – všeobecné, vlastné, podstatné mená v úlohe prídavného mena  

napr. a school garden  

-gramatická kategória čísla podstatných mien: jednotné a množné číslo (pravidelné                                

a nepravidelné, nepravidelnosti pri tvorení množného čísla)  

-počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, podstatné mená vyskytujúce sa len  

v množnom čísle napr. trousers, jeans, scissors  

-tvorenie podstatných mien 

 

Členy 

-neurčitý člen napr. a book, an apple, a teacher, an Englishman,  

-určitý clen napr. the Parkers, the same day, the bus driver, the only problem, the Queen  

of England  

-nulový clen napr. breakfast, lunch, English, Monday, furniture, macaroni, Lake Victoria  

 

Slovesá 

-have/ have got 

-pravidelné/nepravidelné 

-slovesné väzby: sloveso+sloveso s to, + ing, used to+neurčitok – opakovaný dej v minulosti 



-modálne slovesá: must/have to, should, would 

-horúce slovesá: take, get, do, make 

-slovesné časy: prítomný jednoduchý a priebehový, minulý jednoduchý a priebehový, 

budúci jednoduchý vs. väzba going to, predprítomný jednoduchý 

 

Prídavné mená 

-stupňovanie: pravidelné/nepravidelné 

-porovnávanie pomocou as...as, more than,... 

- zosilňovanie intenzity pomocou very, much ... 

-príčastie trpné a činné vo funkcii prídavného mena: boring/bored 

-predložkové väzby – afraid of, good at, angry with, interested in, crazy about, rich in  

 

Zámená 

-neurčité: some, any, no, nobody... 

-determinátory, kvantifikátory: much, many, a lot of,  few, a few, little, a little 

 

Číslovky 

-základné, radové 

-udávanie času, dátumu  

 

Príslovky 

-tvorenie prísloviek vrátane pravopisných zmien napr.: happy – happily, zmena významu: 

hard –hardly 

-poradie prísloviek vo vete 

-stupňovanie pravidelné/nepravidelné 

 

SYNTAX    

 Upevniť spôsoby tvorenia  otázok z hľadiska slovosledu dôsledným  nácvikom                        

v aktívnej   komunikácii. 

 Aktívne uplatňovať pravidlá pevného slovosledu. 

 Rozlišovať postavenie rôznych druhov prísloviek vo vete. 

 Prvá podmienková vety s if 

 Časové vety 

 Účelové vety 

 Zaktivizovať používanie rôznych typov súvetí v komunikácii. 

 

 



ZVUKOVÁ , GRAFICKÁ SÚSTAVA  JAZYKA  A  PRAVOPIS 

 

 Upevňovať návyk a potrebu samostatne si robiť fonetický prepis  neznámych slovíčok.  

 Prehlbovať zásady správnej výslovnosti  a intonácie, napr. v krátkych prídavných 

otázkach 

 Začať s nácvikom rozlišovania  slovných druhov  podľa  prízvuku. 

 Podporovať vo výslovnosti využívanie stiahnutých tvarov najmä  v  neformálnom 

prejave. 

 V písomnom prejave správne používať základné pravidlá pravopisu. 

 Odstraňovať nedostatky v interpunkcií, spôsobené vplyvom materinského jazyka. 

 

 

 

2.ROČNÍK – 3 hod./týždenne – 99 hod. 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

 

POČÚVANIE 

 

 porozumieť podstatným? informáciám v kratších textoch na počúvanie ako aj 

      v jednoduchých rozhovoroch o bežných témach medzi dvoma i viacerými            

           partnermi 

 určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu 

 zachytiť špecifické informácie z textu, prezentovaného prostredníctvom rozhlasu 

alebo televízie, napr. z predpovede počasia, dopravných hlásení a pod. 

 pochopiť podstatu oznamov a informácií napr. na stanici, na letisku a pod. 

 porozumieť jednoduchým návodom a pokynom k činnosti 

 Texty na počúvanie majú spĺňať tieto kritériá: 

- štruktúra a lexika ich jazyka je jednoduchá 

           - prezentácia je jasná, bez rušivých momentov 

 

 

ČÍTANIE  

 

 naučiť sa získavať? potrebné informácie z krátkeho jednoduchého textu (skimming, 

scanning) 

 pochopiť hlavnú myšlienku? jednoduchého textu 

 časovo a logicky? usporiadať časti jednoduchého textu 

 rozumieť jednoduchým? návodom, napr. hrám, receptom 

 porozumieť krátkym,? jednoduchým textom s obrazovou informáciou (príbeh 

           v obrázkoch, komiks, knižná ilustrácia) 

 odhadovať význam? neznámych slov na základe kontextu 

 vyhľadať konkrétne? informácie v určených textoch, napr. odchody vlakov, programy 

divadiel, kín 

 porozumieť úryvkom z? jednoduchej poviedky 

 upevňovať techniky? efektívneho čítania 



 začať chápať vzťahy medzi? časťami kontextu pomocou lexikálnych a gramatických 

prostriedkov 

 

ÚSTNY PREJAV 

 

 klásť otázky alebo dať? informácie o mieste, čase a osobách 

 vedieť sa primerane? vyjadriť k témam týkajúcim sa každodenného života 

 jednoduchým jazykom? opísať ľudí, miesta, predmety a momenty z vlastného života 

 jednoducho opísať svoje? pocity 

 zdokonaľovať zručnosti? potrebné na bežnú komunikáciu (začať, udržiavať, prerušiť, 

 ukončiť rozhovor, vyjadriť súhlas a nesúhlas) 

 objednať si jedlo v? reštaurácii, opýtať sa na cenu, v obchode a na pošte povedať, čo 

potrebujem 

 získať potrebné? informácie pri cestovaní (kúpiť si lístok, zistiť odchody vlakov) 

 naučiť sa zostaviť osnovu? a rozprávať podľa osnovy 

 reprodukovať krátky? prečítaný text, zložité výrazy nahradiť opisnými 

 porozprávať a zhodnotiť? krátky príbeh na základe vypočutého textu, dej filmu alebo 

knihy 

 získať a sprostredkovať? krátke informácie o súčasných, minulých a budúcich 

udalostiach, zážitkoch a pozorovaniach 

 jednoducho opísať svoje? sny, nádeje, želania a plány 

 zostaviť návody a dať? podrobné inštrukcie 

 porozumieť krátkym,? jednoduchým pokynom a návodom 

 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 

 správne používať osvojené? lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky v 

            písomnom prejave 

 písanie poznámok v? súvislosti s aktivitami pri čítaní a počúvaní s porozumením 

 písanie krátkych diktátov? na precvičovanie počúvania s porozumením a pravopisu 

 vedieť napísať súkromný? list (v rozsahu 120 - 150 slov) napr. poďakovanie, 

pozvanie, ospravedlnenie 

 jednoducho opísať? udalosti, ktoré sa odohrali v minulosti 

 osvojiť si kompozičné? postupy: opis, rozprávanie, inštrukcia. 

 naučiť sa samostatne si? pripraviť koncept. 

 naučiť sa členiť písomný? prejav do odsekov. 

 naučiť sa napísať jednoduchšie útvary úradného štýlu (list so žiadosťou o informácie) 

a vyplniť základné úradné tlačivá. (napr. jednoduchý osobný dotazník, prihlasovací 

lístok v ubytovni a pod.) 

 naučiť sa podrobnejšie? opísať predmet, osobu, využívajúc prídavné mená a príčastia, 

 jednoduchšie vetné konštrukcie. 

 popísať bezprostredné? okolie 

 vyplniť formulár (meno,? adresa a. i.) 

 písomne vyjadriť predtým? ústne sformulovaných jednoduchých informácií, želaní, 

záľub a pocitov v krátkych vetách a textoch 

 preformulovať texty? (písomné úlohy na základe textov) 

 písomne spracovať dialógy? a texty 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať: 



- 2 kontrolné slohové práce v danom ročníku (jedna za polrok) 

 

- recenzia filmu 

- písanie príbehu 

- zostavenie receptu 

- zostavenie nápojového a jedálneho lístka. 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej hodine si žiak 

pripraví koncept a na druhej hodine pracuje s konceptom a vypracuje čistopis). Žiaci môžu 

používať slovník. Predpokladom úspešného zvládnutia kontrolnej slohovej práce je dôsledný 

nácvik súvislého písomného prejavu a príprava konceptu podľa pokynov učiteľa. 

 

 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

 

LEXIKA 

 

 Aktívna slovná zásoba 

 

- aktívna (produktívna) slovná zásoba v rozsahu 600 lexikálnych jednotiek, 100 

  receptívne 

- osvojenie si aspoň 100lexikálnych jednotiek z oblasti hotelierstva, gastronómie 

  a cestovného ruchu 

- používanie primeraných lexikálnych prostriedkov zodpovedajúcich formálnemu prejavu 

- viacvýznamové slová v rôznych kontextoch 

- synonymá (unhappy – sad, impolite - rude) 

- antonymá (cheap – expensive, correct - incorrect) 

- odlúčiteľné a neodlúčiteľné frázové slovesá a idiómy napr. look, be,  

 

 Slovníky 

 

- dvojjazyčné a výkladové slovníky 

 

 Rozdiely v slovnej zásobe -  make a do  

  

(slovná zásoba: make a mistake, do my homework, ...) 

 

 Tvorenie slov 

 

- základné spôsoby tvorenia slov – príponami –ation, ition, ness,y, tific, ... 

 

MORFOLÓGIA 

 

 Podstatné mená 

 

- zopakovať gramatická kategória čísla podstatných mien, počítateľné a nepočítateľné 

podstatné    

  mená  

- neurčitý, určitý a nulový  člen  

- rod podstatných mien (mužský, ženský, stredný) 



- pád podstatných mien  

 

 Prídavné mená 

 

- zopakovať stupňovanie a porovnávanie  

-  prídavné mená tvorené pomocou predpôn – im-, in-, un-, 

 

 Zámená 

 

- zopakovať osobné a privlastňovacie zámená 

- zvratné a zdôrazňovacie myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves 

- ukazovacie napr. this – these, that – those 

- opytovacie napr. what, which, who, whose, whom 

- neurčité zložené zámená – somebody, anybody, nobody  

- vzťažné napr. who, whose, which, that, what 

 

 

 Číslovky 

 

- základné počtové výrazy, napr. plus, minus, times, divided by, multiplied by 

- zopakovať udávanie času, napr. 7.30 a.m/p.ma a dátumu, napr. (on) the twenty-third of 

December, 2003, percentá, zlomky, peniaze 

 

 Príslovky 

 

- príslovky času a častosti deja napr. already, always, seldom, since 

- používanie prísloviek v texte 

- príslovky spôsobu a miery napr. almost, well, slowly, fluently 

- tvorenie prísloviek - odvodzovaním napr. bad – badly, sudden – suddenly, full - fully 

 

 Slovesá 

 

- určité slovesné tvary: - plnovýznamových slovies 

- pomocných slovies – be, shall, will, would, should 

- modálnych slovies – can, may, must, to be able to, have to, might 

- slovesné časy (jednoduché aj priebehové) prítomné, minulé, budúce, predprítomné 

- nepriama a priama reč 

- slovesný rod: trpný a činný 

- frázové slovesá fill, give, put, try, look, turn, fall 

- slovesný spôsob: oznamovací 

- podmieňovací prítomný napr. they would come, we would ask 

- tvary nepravidelných slovies minimálne 70 slovies 

- otázka a zápor v daných slovesných časoch 

- skrátené slovesné tvary v jednotlivých slovesných časoch 

 

 Predložky 

 

- jednoduché napr. in, on, to, at – miesta a času  

- viacvýznamovosť predložiek (miesta, času) 

 

  



Spojky 

 

- priraďovacie napr. and, as well as, both ... and a podraďovacie spojky napr. while, during, 

for   a    

  spájacie výrazy napr. firstly, then, next,. 

 

SYNTAX 

 

 Slovosled 

 

- pevný slovosled v oznamovacej vete 

- postavenia príslovkového určenia vo vete (spôsobu, miesta, casu) Everybody studies 

languages at    

  school now. 

- postavenie frekvenčných prísloviek 

 

 Druhy viet podľa modálnosti a obsahu 

 

- vetné konštrukcie na vyjadrenie rozkazu, zákazu, výzvy a želania 

- spôsob tvorenia otázok z hľadiska slovosledu (plnovýznamové, pomocné, modálne) 

- otázka na podmet 

- otázka na ostatné vetné členy 

- zisťovacie otázky napr. Did he know it?, Will they help us? 

- potvrdzovacie otázky – question tags 

 

 Zápor 

 

- zápor pri pomocných a spôsobových slovesách 

- zápor pri plnovýznamových slovesách 

 

 Komunikatívne funkcie slovesných časov vo vete 

 

- základné pravidlá tvorby súvetí: vzťažných, časových, účelových, 

- podmienkové vety – nulové a zmiešané 

- základné slovesné a nominálne väzby: s infinitívom s časticou to, s infinitívom bez 

  častice to (napr. make, let...), s gerundiom 

 

 Výslovnosť a intonácia 

 

 Fonetický prepis a jeho znaky 

 

- znaky fonetického prepisu (slovenská a medzinárodná transkripcia) 

- správna výslovnosť podľa fonetického prepisu 

 

 Výslovnosť 

 

- prízvuk v anglických slovách 

- výslovnosť –s na konci slov 

- graficky podobné slová napr. bad – bed 

- výslovnosť stiahnutých slovesných tvarov 

- správna výslovnosť znelých hlások na konci slov: napr. výslovnosť k - g, d – t 



 Intonácia 

 

- správna intonácia v rôznych opytovacích vetách (zisťovacie, opytovacie, vylučovacie) 

 

 

 GRAFICKÁ STRÁNKA A PRAVOPIS 

 

- význam tvarov v grafickej podobe: napr. he´s = he has, he is 

 

 Pravopis 

 

- zopakovať základné pravidlá pravopisu 

- písanie interpunkčných znamienok (úvodzovník, čiarka, spojovník) 

- písanie veľkých písmen – napr. v názvoch kníh, časopisov, novín a pod. 

- množné číslo podstatných mien – s- es, f-ves, y-ies, oo --, napr. wife-wives, family – 

  families, foot – feet 

 

 

 

3.ROČNÍK – 3 hod./týždenne – 99 hod. 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

 

POČÚVANIE 

 

 porozumieť podstatným informáciám v kratších? textoch na počúvanie ako aj 

v jednoduchých rozhovoroch o bežných témach medzi dvoma i viacerými   partnermi 

 určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu 

 zachytiť špecifické informácie z textu, prezentovaného prostredníctvom rozhlasu alebo 

televízie, napr. z predpovede počasia, dopravných hlásení a pod. 

 pochopiť podstatu oznamov a informácií napr. na? stanici, na letisku a pod. 

 porozumieť jednoduchým návodom a pokynom k? činnosti 

 Texty na počúvanie majú spĺňať tieto kritériá: 

-štruktúra a lexika ich jazyka je jednoduchá 

-prezentácia je jasná, bez rušivých momentov 

 

 

 

ČÍTANIE  

 

 naučiť sa získavať potrebné informácie z? krátkeho jednoduchého textu (skimming, 

scanning) 

 pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu? 

 časovo a logicky usporiadať časti jednoduchého? textu 

 rozumieť jednoduchým návodom, napr. hrám,? receptom 

 porozumieť krátkym, jednoduchým textom s? obrazovou informáciou (príbeh 

 v obrázkoch, komiks, knižná ilustrácia) 

 odhadovať význam neznámych slov na základe? kontextu 

 vyhľadať konkrétne informácie v určených? textoch, napr. odchody vlakov, programy 

divadiel, kín 



 porozumieť úryvkom z jednoduchej poviedky? 

 upevňovať techniky efektívneho čítania? 

 začať chápať vzťahy medzi časťami kontextu? pomocou lexikálnych a gramatických 

prostriedkov 

 

 

ÚSTNY PREJAV 

 

 klásť otázky alebo dať informácie o mieste,? čase a osobách 

 vedieť sa primerane vyjadriť k témam týkajúcim? sa každodenného života 

 jednoduchým jazykom opísať ľudí, miesta,? predmety a momenty z vlastného života 

 jednoducho opísať svoje pocity? 

 zdokonaľovať zručnosti potrebné na bežnú? komunikáciu (začať, udržiavať, prerušiť, 

ukončiť rozhovor, vyjadriť súhlas a nesúhlas) 

 objednať si jedlo v reštaurácii, opýtať sa na? cenu, v obchode a na pošte povedať, čo 

potrebujem 

 získať potrebné informácie pri cestovaní (kúpiť? si lístok, zistiť odchody vlakov) 

 naučiť sa zostaviť osnovu a rozprávať podľa? osnovy 

 reprodukovať krátky prečítaný text, zložité? výrazy nahradiť opisnými 

 porozprávať a zhodnotiť krátky príbeh na? základe vypočutého textu, dej filmu alebo 

knihy 

 získať a sprostredkovať krátke informácie o? súčasných, minulých a budúcich 

 udalostiach, zážitkoch a pozorovaniach 

 jednoducho opísať svoje sny, nádeje, želania a? plány 

 zostaviť návody a dať podrobné inštrukcie? 

 porozumieť krátkym, jednoduchým pokynom? a návodom 

 

 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 

 správne používať osvojené lexikálne, gramatické? a syntaktické prostriedky                               

v písomnom prejave 

 písanie poznámok v súvislosti s aktivitami pri? čítaní a počúvaní s porozumením 

 písanie krátkych diktátov na precvičovanie? počúvania s porozumením a pravopisu 

 vedieť napísať súkromný list (v rozsahu 120 -? 150 slov) napr. poďakovanie, 

pozvanie, ospravedlnenie 

 jednoducho opísať udalosti, ktoré sa odohrali v? minulosti 

 osvojiť si kompozičné postupy: opis,? rozprávanie, inštrukcia. 

 naučiť sa samostatne si pripraviť koncept.? 

 naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov.? 

 naučiť sa napísať jednoduchšie útvary úradného štýlu (list so žiadosťou o informácie) 

a vyplniť základné úradné tlačivá. (napr. jednoduchý osobný dotazník, prihlasovací 

lístok v ubytovni a pod.) 

 naučiť sa podrobnejšie opísať predmet, osobu,? využívajúc prídavné mená a príčastia, 

 jednoduchšie vetné konštrukcie. 

 popísať bezprostredné okolie? 

 vyplniť formulár (meno, adresa a. i.)? 

 písomne vyjadriť predtým ústne sformulovaných? jednoduchých informácií, želaní, 

záľub a pocitov v krátkych vetách a textoch 



 preformulovať texty (písomné úlohy na základe? textov) 

 písomne spracovať dialógy a? texty 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať: 

 

- 2 kontrolné slohové práce v danom ročníku (jedna za polrok) 

 

- formálny list (podľa osnovy pripravenej učiteľom) 

- štruktúrovaný životopis 

- opis miestnosti  

- žiadosť do zamestnania 

- písanie príbehu – rozprávanie 

- opis osoby 

- zostavenie receptu 

- zostavenie nápojového a jedálneho lístka. 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej hodine si žiak 

pripraví koncept a na druhej hodine pracuje s konceptom a vypracuje čistopis). Žiaci môžu 

používať slovník. Predpokladom úspešného zvládnutia kontrolnej slohovej práce je dôsledný 

nácvik súvislého písomného prejavu a príprava konceptu podľa pokynov učiteľa. 

 

 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

 

LEXIKA 

 

  

Aktívna slovná zásoba 

 

- aktívna (produktívna) slovná zásoba v rozsahu 600 lexikálnych jednotiek, 100 

  receptívne 

- osvojenie si aspoň 100 lexikálnych jednotiek z oblasti hotelierstva, gastronómie 

  a cestovného ruchu 

- používanie primeraných lexikálnych prostriedkov zodpovedajúcich formálnemu prejavu 

- viacvýznamové slová v rôznych kontextoch 

- synonymá (bored – fed up, wealthy - rich) 

- antonymá (interested – fed up, wealthy - poor) 

- základné frázové slovesá a idiomy napr. back on, away from, up with, ...  

 

 Slovníky 

 

- dvojjazyčné a výkladové slovníky 

 

 Rozdiely v slovnej zásobe -  mužský a ženský rod 

  

(slovná zásoba:actor – actress, king – queen, aunt – uncle, ...) 

 

 Tvorenie slov 

 

- základné spôsoby tvorenia slov – príponami –ful, less, ness, ment, ... 



- základné spôsoby tvorenia slov – predponami – dis, mis, un, im, ... 

 

 MORFOLÓGIA 

 

 Podstatné mená 

 

- zopakovať gramatická kategória čísla podstatných mien: jednotné, množné číslo  

  počítateľné a nepočítateľné podstatné mená , neurčitý člen, určitý člen, nulový člen  

- rod podstatných mien (mužský, ženský, stredný) 

- pád podstatných mien  

 

 Prídavné mená 

 

-  zopakovať  stupňovanie a porovnávanie 

-  prídavné mená  tvorené príponami a predponami 

 

 Zámená 

 

- zopakovať osobné a privlastňovacie,  zvratné a zdôrazňovacie, opytovacie a neurčité zámená  

- zastupujúce zámeno one – ones 

 

 Číslovky 

 

- zopakovať základné, radové, násobné, zlomky, desatinné čísla, základné počtové výrazy,  

udávanie času, dátumu 

 

 

 

 Príslovky  

 

- príslovky času a častosti deja napr. already, always, seldom, since 

- používanie prísloviek v texte 

- príslovky spôsobu a miery napr. almost, well, slowly, fluently 

- tvorenie prísloviek - odvodzovaním  

- stupňovanie prísloviek – jednoslabičné príslovky  

 Slovesá 

 

- určité slovesné tvary: - plnovýznamových slovies 

- pomocných slovies – be, shall, will, would, should 

- modálnych slovies – can, may, must, to be able to, have to, might 

- neurčité slovesné tvary: - particípum prítomné napr. living, speaking, being a minulé 

  (pravidelných aj nepravidelných slovies) napr, lived, spoken 

- gerundium napr. living, speaking 

- slovesné časy (jednoduché aj priebehové) minulé, budúce, predprítomné 

- nepriama a priama reč 

- slovesný rod: trpný a činný 

- slovesný spôsob: oznamovací, rozkazovací 

- podmieňovací prítomný napr. they would come, we would ask 

- tvary nepravidelných slovies minimálne 70 slovies 

- otázka a zápor v daných slovesných časoch 

- skrátené slovesné tvary v jednotlivých slovesných časoch 



 Predložky 

 

- jednoduché napr. in, of, to, with, after, a viacslovné napr. in front of, according to, next to, 

because of 

 

 

 Spojky 

 

- priraďovacie napr. and, as well as, both ... and a podraďovacie spojky napr. that, as, when, if  

a    

  spájacie výrazy napr. firstly, then, next,. 

 

SYNTAX 

 

 Slovosled 

 

- pevný slovosled v oznamovacej vete 

- postavenie priameho podmetu napr. I met him yesterday. a nepriameho podmetu napr. He 

bought   

  his child a new pair of jeans. 

- postavenie frekvenčných prísloviek 

 

 

 

 Druhy viet podľa modálnosti a obsahu 

 

- vetné konštrukcie na vyjadrenie rozkazu, zákazu, výzvy a želania 

- spôsob tvorenia otázok z hľadiska slovosledu (plnovýznamové, pomocné, modálne) 

- otázka na podmet 

- otázka na ostatné vetné členy 

- zisťovacie otázky napr. Did he know it?, Will they help us? 

 

  

Zápor 

 

- zápor pri pomocných a spôsobových slovesách 

- zápor pri plnovýznamových slovesách 

 

 Komunikatívne funkcie slovesných časov vo vete 

 

- základné pravidlá tvorby súvetí: vzťažných, časových, účelových, 

- podmienkové vety – nulové a zmiešané 

- základné slovesné a nominálne väzby: s infinitívom s časticou to, s infinitívom bez 

  častice to (napr. make, let...), s gerundiom 

 

 Výslovnosť a intonácia 

 

 Fonetický prepis a jeho znaky 

 

- znaky fonetického prepisu (slovenská a medzinárodná transkripcia) 

- správna výslovnosť podľa fonetického prepisu 



 Výslovnosť 

 

- viazaná výslovnosť 

- zásady správnej výslovnosti – aspirované p, t, k 

- dvojhlásky: ai, ei, oi, au, ie, ue 

- trojhlásky: eie, aie, oie, aue 

- obojperné a pernozubné w a v napr. wet – vet 

- podnebná hláska n a zadnoperná hláska ng napr. thin – think – thing 

 

 Intonácia 

 

- správna intonácia v rôznych opytovacích vetách (zisťovacie, opytovacie, vylučovacie) 

 

 

 GRAFICKÁ STRÁNKA A PRAVOPIS 

 

- význam tvarov v grafickej podobe: napr. he´s = he has, he is 

 

 

 

 Pravopis 

 

rozdiely v britskej a americkej angličtine: 

- napr. colour – color, travelling – traveling, centre .- center 

- zopakovať základné pravidlá pravopisu 

 

 

4. ROČNÍK - 3 hod./týždenne - 99 hod. 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

 

POČÚVANIE 

 

• rozumieť tomu, čo sa hovorí o bežných aj neznámych témach v každodenných situáciách,                 

a to aj v hlučnejšom prostredí 

• aktívne používať stratégie efektívneho počúvania, napr. globálne porozumenie textu, 

porozumenie niektorých kľúčových slov v texte pochopiť podstatné body  

• prejavov, správ, ktoré vyjadrujú zložité myšlienky a využívajú zložitý jazyk porozumieť 

väčšine televíznych správ o aktuálnych udalostiach,  

• po vypočutí krátkeho príbehu tvoriť hypotézy 

• vedieť porovnávať a analyzovať získané informácie 

 

ČÍTANIE 

 

• aktívne využívať techniky efektívneho čítania. 



• porozumieť sledu faktov a udalostí v krátkom literárnom útvare a hlavným častiam 

• rozlišovať podstatné a nepodstatné informácie v texte 

• vedieť kriticky zhodnotiť prečítaný text a zaujať stanovisko (súhlasné, nesúhlasné) 

• čítať bežnú korešpondenciu. 

• získať konkrétne informácie z odborného textu 

• vedieť priradiť a porovnať informácie z rôznych textov 

 

ÚSTNY PREJAV 

 

• aktívne sa zúčastňovať rozhovorov na bežné témy a na témy týkajúce sa vlastných 

  záujmov, opismi, vysvetleniami alebo názormi s predchádzajúcou prípravou 

• plynule a prirodzene sa zapojiť do konverzácie na všeobecné témy s použití   primeranej 

slovnej zásoby a gramatiky  

• vedieť sprostredkovať informácie o prítomných, minulých a budúcich udalostiach 

• podať a prijať veľké množstvo podrobných informácií v rozsahu svojich 

   oblastí záujmov. 

• dokázať vyjadriť vlastný názor a odôvodniť ho 

• vedieť predniesť krátky prejav na danú tému (max. 3 minúty) 

• zreprodukovať obsah poviedky, filmu  

• vedieť získať a sprostredkovať informácie o mieste pôsobenia  

 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 

• zdokonaľovať špecifické zručnosti písomného prejavu s využitím lexikálnych jednotiek 

(napr. synonymá, homonymá) 

• uvažovať príčiny a následky 

• zdokonaľovať výber jazykových prostriedkov  

• vytvoriť rozsiahlejšie texty o každodenných aspektoch okolitého svet (pozorovania, 

skúsenosti, udalosti) 

• napísať poznámky bezprostredne po vypočutí alebo prečítaní textu 

 

Odporúča sa napísať: 

- 2 kontrolné slohové práce v danom ročníku (jedna za polrok) 

- úradný list na základe východiskového textu (inzerát, brožúrka, leták) 

- vyrozprávať príbeh na základe vizuálneho podnetu (snažiť sa o maximálne využitie 

  osvojených jazykových prostriedkov). 

- opis jednoduchého pracovného postupu 

- krátku kompozíciu s vyjadrením vlastného názoru s možnosťou výberu z niekoľkých 

  navrhnutých tém (150 - 180 slov). 

Odporúča sa písať kontrolnú slohovú prácu na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej hodine 

si žiak    pripraví koncept, na druhej hodine na základe konceptu vypracuje čistopis). 

 

MEDIAČNÉ REČOVÉ ZRUČNOSTI v ústnom a písomnom prejave 

 

Mediačné rečové zručnosti neslúžia na vyjadrenie postoja či názoru hovoriaceho, ale                          

na sprostredkovanie komunikatívneho odkazu medzi komunikujúcimi, ktorí nemôžu 



komunikovať priamo, napr. s užívateľmi rôznych jazykov. 

Medzi sociálne formy možno zahrnúť: 

- prácu jednotlivcov, 

- prácu vo dvojiciach, 

- frontálne vyučovanie. 

 

JAZYKOVÉ  PROSTRIEDKY 

 

LEXIKA 

 

Aktívna slovná zásoba 

- aktívna (produktívna) slovná zásoba 2500 lexikálnych jednotiek, 500-600 receptívne 

- používanie primeraných lexikálnych prostriedkov zodpovedajúcich formálnemu                                  

a neformálnemu prejavu 

- viacvýznamové slová v rôznych kontextoch 

- synonymá 

- homonymá 

- antonymá  

- rozlišovanie homofónov  

- základné frázové slovesá  

- dvojjazyčné a výkladové slovníky 

- tvorenie slov- zmenou v kmeni slova, preberaním z iného jazyka  

- významovo rozlišovať slová  

MORFOLÓGIA 

 

Podstatné mená 

- druh podstatných mien – všeobecné, vlastné, podstatné mená v úlohe prídavného mena 

- gramatická kategórie: číslo, počítateľné a nepočítateľné 

- pád podstatných mien nominatív a akuzatív  

Prídavné mená 

- stupňovanie – pravidelné a nepravidelné  

- vyjadrenie intenzity  

- zložené prídavné mená 

 

Zámená 

- osobné 

- privlastňovacie  

- ukazovacie  

- opytovacie  

- vzťažné  

 

Číslovky 
- základné, radové, násobné 

- desatinné, zlomky, rôzne výrazy pre nulu, vyjadrovanie množstva 



- základné počtové výrazy 

- dátum 

 

Príslovky 

- príslovky času  

- príslovky miesta  

- príslovky spôsobu a miery  

- poradie prísloviek vo vete 

 

Slovesá 

- určité slovesné tvary: - plnovýznamových slovies 

- pomocných slovies  

- modálnych slovies  

- gerundium a slovesné podstatné meno 

- slovesá, ktoré sa nepoužívajú v priebehovom tvare  

- statické a dynamické slovesá  

- slovesný spôsob: oznamovací, rozkazovací  

- tvary nepravidelných slovies 

- otázka a zápor v daných slovesných časoch 

- slovesná väzba I´d rather, I´d better 

 

Predložky 

- jednoslovné a viacslovné  

- viacvýznamovosť predložiek  

 

SYNTAX 

 

- pevný slovosled v oznamovacej vete 

- základné zvláštnosti vetnej stavby anglickej vety  

- postavenie príslovkového určenia vo vete (spôsobu, miesta, času)  

- postavenie frekvenčných prísloviek vo vete 

- spôsob tvorenia otázok z hľadiska slovosledu (plnovýznamové, pomocné, modálne) 

- otázka na ostatné vetné členy 

- zápor pri pomocných a spôsobových slovesách 

- zápor pri plnovýznamových slovesách 

- základné pravidlá tvorby súvetí 

- podmienkové súvetia 

 

Výslovnosť a intonácia 

 

- znaky fonetického prepisu  

- správna výslovnosť slov podľa fonetického prepisu 

- obojperné a pernozubné w a v 

- podnebná hláska n a zadnopodnebná hláska ng  

- graficky podobné slová  



- znelá a neznelá podoba th 

- správna intonácia v rôznych opytovacích vetách (zisťovacie, opytovacie, vylučovacie) 

- význam slovesných tvarov v grafickej podobe 

- rozdiely v britskej a americkej angličtine 

 

5. ROČNÍK - 3 hod./týždenne - 90 hod. 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

 

POČÚVANIE 

 

• rozumieť tomu, čo sa hovorí o bežných aj neznámych témach v každodenných situáciách,                                                      

a to aj v hlučnejšom prostredí 

• porozumieť hlavným myšlienkam zložitej reči na konkrétne aj abstraktné témy, vrátane 

technickej         diskusie z daného odboru. 

• aktívne používať stratégie efektívneho počúvania, napr. globálne porozumenie textu, 

porozumenie špecifických informácií 

• pochopiť prednášky, prejavy, správy a iné formy prezentácie, ktoré vyjadrujú zložité 

myšlienky  

• porozumieť oznamom a odkazom opisujúcim konkrétne aj abstraktné záležitosti, ktoré sú   

prednášané štandardou rečou a normálnym tempom 

• vedieť pochopiť úmysel hovoriaceho 

 

ČÍTANIE 

 

• porozumieť sledu faktov a udalostí v krátkom literárnom útvare a hlavným častiam dlhšieho 

vecného textu, napísaným zložitejším jazykom 

• získať konkrétne informácie z bežne používaných textov (prospekty, inzeráty, jedálne lístky 

a. i.) a z iných zdrojov 

• rozlišovať podstatné a nepodstatné informácie v texte 

• vedieť kriticky zhodnotiť prečítaný text a zaujať stanovisko (súhlasné, nesúhlasné) 

porozumieť vyjadreniam názorov, odôvodneniam a argumentáciám v jasne štruktúrovaných 

textoch 

• čítať bežnú korešpondenciu a pochopiť podstatu textu. 

• získať konkrétne informácie z mediálneho textu 

• získať konkrétne informácie z odborného textu 

 

ÚSTNY PREJAV 

 

• aktívne sa zúčastňovať rozhovorov na témy a na témy týkajúce sa vlastných 

záujmov bez predchádzajúcej prípravy 

• plynule a prirodzene sa zapojiť do konverzácie na všeobecné témy s použitím primeranej 

slovnej zásoby a gramatiky a to aj v hlučnom prostredí 



• súvislo opísať skúsenosti a udalosti 

podať a prijať veľké množstvo podrobných faktických informácií 

• kompetentne používať osvojené zručnosti ústneho prejavu s využitím zložitejších vetných 

štruktúr, slovnej zásoby a gramatických konštrukcií 

• vedieť predniesť prejav na danú tému (aj odbornú) 

• zvyšovať náročnosť na ústny prejav 

• všímať si neverbálnu komunikáciu a snažiť sa ju správne interpretovať 

• prezentovať projektovú prácu vo svojom odbore 

• prezentovať špecifiká regiónu 

• vedieť získať a sprostredkovať informácie o mieste pôsobenia a sprevádzať turistov 

 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 

• uvažovať o príčinách, následkoch a hypotetických situáciách. 

• napísať poznámky bezprostredne po vypočutí alebo prečítaní textu  

• spracovať informácie a argumenty z viacerých zdrojov 

• zdokonaľovať špecifické zručnosti písomného prejavu s využitím lexikálnych jednotiek 

(napr. synonymá, homonymá) 

• vytvoriť rozsiahlejšie texty o každodenných aspektoch okolitého sveta (pozorovania, 

skúsenosti, udalosti) 

• vedieť zostaviť osnovu odborného textu podľa odboru a rozvinúť jednotlivé body osnovy 

Odporúča sa napísať: 

- 2 kontrolné slohové práce v danom ročníku (jedna za polrok) 

- úradný list na základe východiskového textu (inzerát, brožúrka, leták) 

- vyrozprávať príbeh na základe vizuálneho podnetu (snažiť sa o maximálne využitie 

osvojených jazykových prostriedkov). 

- opis jednoduchého pracovného postupu 

- krátku kompozíciu s vyjadrením vlastného názoru s možnosťou výberu z niekoľkých 

navrhnutých tém (150 - 180 slov). 

Odporúča sa písať kontrolnú slohovú prácu na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej hodine 

si žiak pripraví koncept, na druhej hodine na základe konceptu vypracuje čistopis). 

 

MEDIAČNÉ REČOVÉ ZRUČNOSTI  v ústnom a písomnom prejave 

 

Mediačné rečové zručnosti neslúžia na vyjadrenie postoja či názoru hovoriaceho, ale                         

na sprostredkovanie komunikatívneho odkazu medzi komunikujúcimi, ktorí nemôžu 

komunikovať priamo 

Vedieť voľne preložiť či pretlmočiť základné informácie z vypočutého a prečítaného 

textu. 

Medzi sociálne formy možno zahrnúť: 

- skupinovú prácu, 

- prácu v pléne, 

- frontálne vyučovanie. 

Jazykové prostriedky 

 

 



LEXIKA 

- aktívna (produktívna) slovná zásoba 2500-3000 lexikálnych jednotiek, 500-700 

receptívne 

- používanie primeraných lexikálnych prostriedkov zodpovedajúcich formálnemu 

a neformálnemu prejavu 

- viacvýznamové slová v rôznych kontextoch 

- synonymá, homonymá, antonymá, homofónov v grafickom prejave 

- základné frázové slovesá a idiomy napr. come, get, take, go, put, look, bring up, pick up, 

break down, hang up, run out of, think over, try on 

- dvojjazyčné a výkladové slovníky 

- rozdiely v slovnej zásobe britskej a americkej angličtiny  

Tvorenie slov 

- základné spôsoby tvorenia slov – konverziou, skladaním, odvodzovaním, skracovaním, 

príponami a predponami , zmenou v kmeni slova, preberaním z iného jazyka a skratkami 

- významovo rozlišovať slová  

 

MORFOLÓGIA 

Podstatné mená 
– všeobecné, vlastné, podstatné mená v úlohe prídavného mena 

- gramatická kategória čísla podstatných mien: jednotné a množné číslo (pravidelné                             

a nepravidelné, nepravidelnosti pri tvorení množného čísla) 

- počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, podstatné mená vyskytujúce sa len 

v množnom čísle  

- neurčitý člen, určitý člen, nulový člen  

- rod podstatných mien (mužský, ženský, stredný) 

- pád podstatných mien nominatív  

Prídavné mená 

- stupňovanie – pravidelné, nepravidelné  

- predložkové väzby  

- väzba the  

- vyjadrenie intenzity  

- zložené prídavné mená 

- trpné a činné príčastie vo funkcii prídavného mena  

Zámená 

- osobné, privlastňovacie – prívlastkové, zvratné a zdôrazňovacie, recipročné, ukazovacie, 

opytovacie, neurčité zámená, vzťažné, zastupujúce zámeno  

Číslovky 

- základné, radové, násobné 

- udávanie času 

- dátum 

- iné výrazy vyjadrujúce počet alebo množstvo  

Príslovky 

- príslovky času, miesta, spôsobu a miery 

- tvorenie prísloviek – odvodzovaním  

- slovosled prísloviek vo vete 

- stupňovanie  

Slovesá 

- plnovýznamové, pomocné, modálne 

- neurčité slovesné tvary: - participum prítomné a minulé 



- gerundium  a slovesné podstatné meno  

- neurčitok prítomný a minulý  

- slovesné časy (jednoduché aj priebehové ): prítomné, minulé, budúce, predprítomné, 

predminulé 

- slovesný rod: trpný a činný 

- slovesný spôsob: oznamovací, rozkazovací, podmieňovací prítomný a minulý - tvary 

nepravidelných slovies 120 

- slovesná väzba have sth done 

- slovesná väzba I´d rather, I´d better 

Predložky 

- jednoslovné a viacslovné  

 

SYNTAX 

- základné zvláštnosti vetnej stavby anglickej vety  

- postavenie frekvenčných prísloviek vo vete 

- postavenie predložky v otázke  

- vetné konštrukcie na vyjadrenie rozkazu, zákazu, výzvy a želania 

- otázka na podmet  

- opytovacie dovetky  

- zisťovacie otázky 

- základné pravidlá tvorby súvetí: časových, účelových, prípustkových 

- podmienkové súvetia – nulové a zmiešané 

- používanie priamej a nepriamej reči 

- slovesné a nominálne väzby: s infinitívom s časticou to, s holým infinitívom, s gerundiom 

- znaky fonetického prepisu (slovenská a medzinárodná transkripcia) 

- správna výslovnosť slov podľa fonetického prepisu 

- splývavá výslovnosť 

- graficky podobné slová  

- výslovnosť stiahnutých slovesných tvarov 

- rozlišovanie intonácie v krátkych otázkach  

 

GRAFICKÁ STRÁNKA A PRAVOPIS 

- rozdiely v britskej a americkej angličtine 

- písanie veľkých písmen, interpunkčných znamienok, písanie veľkých písmen 

 

 

2. CUDZÍ  JAZYK – ANGLICKÝ  JAZYK 

 

1. ROČNÍK – 3 hod. / týždenne – 99 hodín 

 

REČOVÉ  ZRUČNOSTI 

 

POČÚVANIE 

 

 pochopiť jednoduché pokyny a inštrukcie vyučujúceho a adekvátne na ne reagovať 

 porozumieť bežným a jednoducho formulovaným vetám, výpovediam, kratším textom 

na počúvanie, rozhovorom o jednoduchých témach z každodenného života 



 určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu 

 porozumieť podstatným obsahovým detailom 

 zachytiť špecifické informácie z počutého textu, prezentovaného prostredníctvom 

nahrávok 

 pochopiť podstatu informácií napr. predstavenie, rodina, v obchode a pod. 

      Texty na počúvanie majú spĺňať nasledujúce kritériá: 

 štruktúra a lexika jazyka je jednoduchá a zrozumiteľná 

 prezentácia je jasná, bez rušivých elementov 

 

 

ČÍTANIE 

 

 naučiť sa získavať potrebné informácie z krátkeho jednoduchého textu ( skimming, 

scanning ) 

 pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu 

 odhadnúť význam neznámych slov na základe kontextu 

 pochopiť obsah textu aj bez znalosti niekoľkých slov 

 vyhľadať konkrétne informácie v texte napr. o meste, jedle, rodine, osobách a pod. 

 naučiť sa a upevňovať techniky efektívneho čítania 

 vedieť pracovať s výkladovým slovníkom 

 

ÚSTNY  PREJAV 

 

 vedieť sa primerane vyjadriť k jednoduchým témam týkajúcich sa každodenného 

života 

 zapojiť sa a vedieť vytvoriť dialógy v bežných každodenných situáciách 

 vedieť klásť otázky a odpovedať na ne 

 vedieť podať informácie o sebe, predstaviť sa, rodine, bývaní, jedle a pod. 

 jednoduchým jazykom opísať ľudí, miesta a pod. 

 vedieť sa vyjadriť v bežných situáciách, napr. poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa 

a pod. 

 

PÍSOMNÝ  PREJAV 

 

 správne používať osvojené lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky 

v písomnom prejave 

 vyplniť formulár týkajúci sa osobných údajov 

 napísať krátku informáciu, správu, jednoduchý neformálny a formálny list ( v rozsahu 

50 – 70 slov ) 

 vedieť opísať osobu a miesto 

 vedieť napísať poznámky k textom, počúvaniu, cvičeniam a pod. 

 osvojiť si kompozičné postupy: neformálny a formálny list, opis, rozprávanie 

 naučiť sa pripraviť si jednoduchý koncept 

 naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať: 

 2 kontrolné slohové práce v danom ročníku ( jedna za polrok ) 

– súkromný list ( podľa osnovy pripravenej učiteľom ) 

– opis miesta a osoby ( na základe inštrukcií učiteľa ) 



 Kontrolná slohová práca sa má písať na dvoch vyučovacích hodinách  (na prvej  

hodine  si žiak pripraví koncept a na druhej hodine pracuje s konceptom a vypracuje 

čistopis).   Žiaci  môžu používať slovník. 

 Predpokladom úspešného zvládnutia kontrolnej slohovej práce je dôsledný nácvik 

súvislého písomného prejavu  a príprava konceptu podľa pokynov učiteľa.  

 

 

JAZYKOVÉ  PROSTRIEDKY 

 

LEXIKA 

 

 osvojiť si  slovnú zásobu v rozsahu minimálne 600 slov produktívne a receptívne 

v rozsahu minimálne 100 slov z tém každodenného života a oblasti záujmu žiakov: 

rodina,  škola, bývanie, voľný čas 

 vytvárať návyk používať slovník  a primerane náročné cudzojazyčné príručky                      

pri samostatnej práci  

 vedieť vybrať správne a adekvátne výrazové prostriedky vzhľadom na cieľ prejavu 

 správne používať antonymá, homonymá a pod. 

 vedieť tvoriť slová príponami, predponami a pod. 

 upevňovať samostatné spôsoby učenia sa slovnej zásoby s ohľadom na typ osobnosti 

učiaceho sa a jeho stratégie učenia 

 

MORFOLÓGIA 

 

 osvojiť si gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom i písomnom prejave 

Slovné druhy: 

– podstatné mená: všeobecné, vlastné, číslo ( jednotné, množné ), počítateľnosť ( 

počítateľné, nepočítateľné ), členy ( určitý, neurčitý ), rod, pád, privlastňovací pád 

– prídavné mená: stupňovanie ( pravidelné, nepravidelné ), porovnávanie ( as..as, more 

than... ), opozitá ( young – old...) 

– zámená:  privlastňovacie, osobné, ukazovacie, opytovacie, vzťažné, neurčité, 

kvantifikátory 

– číslovky: základné, radové 

– príslovky: tvorenie prísloviek ( pravidelné, nepravidelné )  

– predložky: miesta, času, základné predložkové väzby 

– spojky: základné priraďovacie a podraďovacie 

– slovesá: have / have got 

                    pravidelné / nepravidelné 

                    slovesné časy ( jednoduchý prítomný, jednoduchý minulý ) 

                    neurčitok slovies 

                    modálne slovesá ( can, could, must ) 

                    slovesný spôsob: oznamovací, opytovací 

 

SYNTAX 

 

 osvojiť si základné  pravidlá slovosledu a používať v ho v aktívnej komunikácii: 

     -  v oznamovacej, opytovacej a zápornej vete v prebratých časoch 

     -  postavenie predložky v otázke 

- rozlišovať postavenie prísloviek vo vete 



 osvojiť  si základné vetné konštrukcie: 

     -  there is / are     

      - have/ have got  

 

ZVUKOVÁ , GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 

 dôsledne precvičovať výslovnosť slov podľa fonetického prepisu s dôrazom na slovný 

prízvuk a naučiť sa samostatne si robiť fonetický prepis 

 uplatňovať osvojené zásady správnej výslovnosti a intonácie 

 podporovať používanie stiahnutých tvarov v neformálnom prejave 

 uplatňovať pravidlá viazanej výslovnosti 

 rozlišovať význam slov v ich grafickej podobe, napr. Peter´s book. Peter´s at home 

a pod. 

 osvojiť si základné pravidlá pravopisu, napr. English 

 osvojiť si pravidlá morfologických zmien slov, napr. baby- babies, try – tries. 

 osvojiť si používanie apostrofu v privlastňovacom páde 

 

 

2. ROČNÍK – 3 hod. / týždenne – 99 hodín 

 

REČOVÉ  ZRUČNOSTI 

 

POČÚVANIE 

 

 upevňovať a prehlbovať zručnosti získané v predchádzajúcom ročníku   

 porozumieť vetám, výpovediam a textom na počúvanie, rozhovorom o jednotlivých  

témach z každodenného života 

 určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu 

 porozumieť podstatným obsahovým detailom 

 zachytiť špecifické informácie z počutého textu, prezentovaného prostredníctvom 

nahrávok 

 pochopiť podstatu informácií v jednotlivých situáciách napr. na letisku, v obchode 

a pod. 

Texty na počúvanie majú spĺňať nasledujúce kritériá: 

 štruktúra a lexika jazyka je jednoduchá a zrozumiteľná 

 prezentácia je jasná, bez rušivých elementov 

 

 

ČÍTANIE 

 

 upevniť získavanie potrebných informácií z textu ( skimming, scanning ) 

 pochopiť hlavnú myšlienku textu 

 dedukovať význam neznámych slov na základe kontextu 

 pochopiť obsah textu aj bez znalosti niekoľkých slov 

 vyhľadať konkrétne informácie v texte napr. o osobách, pocitoch, počasí, záujmoch 

a pod. 

 upevňovať techniky efektívneho čítania z predchádzajúceho ročníka 

 vedieť chápať vzťahy medzi časťami kontextu pomocou lexikálnych a gramatických 

prostriedkov 

 



ÚSTNY  PREJAV 

 

 vedieť sa primerane vyjadriť k témam týkajúcich sa každodenného života 

 zdokonaľovať sa v zručnosti tvoriť, nadväzovať, začať a  ukončiť dialógy v bežných 

každodenných situáciách 

 vedieť klásť otázky a odpovedať na ne 

 vedieť podať informácie, reprodukovať krátky prečítaný text 

 prerozprávať krátky príbeh na základe vypočutého textu 

 vedieť zostaviť osnovu a rozprávať podľa osnovy 

 

PÍSOMNÝ  PREJAV 

 

 správne používať osvojené lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky 

v písomnom prejave 

 vedieť napísať poznámky k textom, počúvaniu, cvičeniam a pod. 

 osvojiť si kompozičné postupy: opis, rozprávanie, inštrukcia 

 naučiť sa napísať jednoduché útvary úradného štýlu ( formálny list, vyplniť formulár ), 

hovorového štýlu ( pohľadnica, neformálny list ) 

 vedieť samostatne si pripraviť koncept 

 naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov 

 naučiť sa podrobnejšie opísať osobu, miesto, predmet s využitím jednoduchých 

vetných konštrukcií 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať: 

 2 kontrolné slohové práce v danom ročníku ( jedna za polrok ) 

      - formálny list ( podľa osnovy pripravenej učiteľom ) 

– jednoduchý príbeh v minulom čase ( podľa inštrukcií učiteľa ) 

 Kontrolná slohová práca sa má písať na dvoch vyučovacích hodinách  (na prvej  

hodine  si žiak pripraví koncept a na druhej hodine pracuje s konceptom a vypracuje 

čistopis).   Žiaci  môžu používať slovník. 

 Predpokladom úspešného zvládnutia kontrolnej slohovej práce je dôsledný nácvik 

súvislého písomného prejavu  a príprava konceptu podľa pokynov učiteľa.  

 

 

JAZYKOVÉ  PROSTRIEDKY 

 

LEXIKA 

 

 rozšíriť  slovnú zásobu v rozsahu minimálne 600 slov produktívne a receptívne 

v rozsahu minimálne 100 slov z tém každodenného života a oblasti záujmu žiakov 

 vytvárať návyk používať dvojjazyčné a výkladové slovníky  a primerane náročné 

cudzojazyčné príručky pri samostatnej práci  

 vedieť vybrať správne a adekvátne výrazové prostriedky vzhľadom na cieľ prejavu 

 správne používať antonymá, synonymá, homonymá a pod. 

 vedieť tvoriť slová príponami, predponami, skracovaním,  a pod. 

 rozširovať slovnú zásobu na témy z predchádzajúceho ročníka a obohacovať ju o nové 

situácie z každodenného života ( oblečenie, na letisku, pocity, cestovanie, 

nakupovanie ) 

 osvojovať si bežné frazeologizmy a jazykolamy  používané v jazyku 

 upevňovať samostatné spôsoby učenia sa slovnej zásoby s ohľadom na typ osobnosti 

učiaceho sa a jeho stratégie učenia 



MORFOLÓGIA 

 

 upevniť si gramatické kategórie, rozšíriť ich o nové javy a aktívne ich používať 

v ústnom i písomnom prejave 

Slovné druhy: 

– podstatné mená: všeobecné, vlastné, číslo ( jednotné, množné ), počítateľnosť              

( počítateľné, nepočítateľné ), členy ( určitý, neurčitý, nulový ), rod, pád, 

privlastňovací pád 

– prídavné mená: stupňovanie ( pravidelné, nepravidelné ), porovnávanie ( as..as, more 

than... ), opozitá ( young – old...), tvorenie prídavných mien príponami a predponami, 

prídavné mená ,-ing /,-ed 

– zámená: osobné, privlastňovacie, samostatné privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie, 

vzťažné, neurčité, kvantifikátory, zložené zámená 

– číslovky: základné, radové 

– príslovky: tvorenie prísloviek ( pravidelné, nepravidelné ), stupňovanie ( pravidelné, 

nepravidelné ), rozličné postavenie prísloviek vo vete, používanie prísloviek 

s jednotlivými časmi  

– predložky: miesta, času, základné predložkové väzby 

– spojky: základné, priraďovacie a podraďovacie, spájacie výrazy 

– slovesá: have / have got 

                    slovesné časy  -  prítomný jednoduchý 

                                            -  minulý jednoduchý  

                                            -  prítomný priebehový 

                                            -  predprítomný jednoduchý 

                                            -  minulý priebehový 

                                            -  vyjadrenie budúcnosti ( going to, will ) 

                    slovesné tvary ( základný tvar, neurčitok, gerundium ) 

                    neurčitok pri vyjadrení dôvodu 

                    modálne slovesá ( can, could, must, would, may ) 

                    slovesný spôsob: oznamovací, opytovací, rozkazovací 

 

SYNTAX 

 

Osvojiť si: 

 základné  pravidlá slovosledu a používať v ho v aktívnej komunikácii 

 rozdiel v spôsobe tvorenia otázky na podmet a na predmet 

 postavenie prísloviek vo vete 

 základné konštrukcie vzťažných viet, vynechávanie vzťažných zámen 

 účelové vety vyjadrené pomocou neurčitku 

 tvorenie jednoduchých súvetí pomocou spájacích výrazov a ich využitie v písomnej 

a ústnej komunikácii 

 osvojiť  si základné vetné konštrukcie 

 naučiť sa a vedieť použiť ustálené vetné konštrukcie ( you drive me mad, bless you ) 

 

ZVUKOVÁ , GRAFICKÁ  SÚSTAVA   JAZYKA  A  PRAVOPIS 

 

 rozvíjať, precvičovať a upevňovať výslovnosť slov podľa fonetického prepisu 

s dôrazom na slovný prízvuk a naučiť a zdokonaliť sa v schopnosti samostatne si robiť 

fonetický prepis 

 výslovnosť intonácia v rôznych typoch viet 



 používať stiahnuté tvary a neformálne  výrazy v neformálnom prejave a formálne 

výrazy a celé tvary vo formálnom prejave 

 uplatňovať pravidlá viazanej výslovnosti 

 písanie čiarky pri viacnásobnom vetnom člene 

 uplatňovať pravidlá morfologických zmien slov, napr. stop - stopped 

 

 

3.ROČNÍK – 2 hod./týždenne – 66 hod. 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

 

POČÚVANIE 

 

 porozumieť podstatným informáciám v kratších? textoch na počúvanie ako aj 

 v jednoduchých rozhovoroch o bežných témach medzi dvoma i viacerými   partnermi 

 určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu? 

 zachytiť špecifické informácie z textu,? prezentovaného prostredníctvom rozhlasu 

alebo televízie, napr. z predpovede počasia, dopravných hlásení a pod. 

 pochopiť podstatu oznamov a informácií napr. na? stanici, na letisku a pod. 

 porozumieť jednoduchým návodom a pokynom k? činnosti 

 Texty na počúvanie majú spĺňať tieto kritériá: 

-štruktúra a lexika ich jazyka je jednoduchá 

-prezentácia je jasná, bez rušivých momentov 

 

 

ČÍTANIE  

 

 naučiť sa získavať potrebné informácie z? krátkeho jednoduchého textu (skimming, 

scanning) 

 pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu? 

 časovo a logicky usporiadať časti jednoduchého? textu 

 rozumieť jednoduchým návodom, napr. hrám,? receptom 

 porozumieť krátkym, jednoduchým textom s? obrazovou informáciou (príbeh 

 v obrázkoch, komiks, knižná ilustrácia) 

 odhadovať význam neznámych slov na základe? kontextu 

 vyhľadať konkrétne informácie v určených? textoch, napr. odchody vlakov, programy 

divadiel, kín 

 porozumieť úryvkom z jednoduchej poviedky? 

 upevňovať techniky efektívneho čítania? 

 začať chápať vzťahy medzi časťami kontextu? pomocou lexikálnych a gramatických 

prostriedkov 

 

 

 

 

ÚSTNY PREJAV 

 

 klásť otázky alebo dať informácie o mieste,? čase a osobách 

 vedieť sa primerane vyjadriť k témam týkajúcim? sa každodenného života 



 jednoduchým jazykom opísať ľudí, miesta,? predmety a momenty z vlastného života 

 jednoducho opísať svoje pocity? 

 zdokonaľovať zručnosti potrebné na bežnú? komunikáciu (začať, udržiavať, prerušiť, 

 ukončiť rozhovor, vyjadriť súhlas a nesúhlas) 

 objednať si jedlo v reštaurácii, opýtať sa na? cenu, v obchode a na pošte povedať, čo 

potrebujem 

 získať potrebné informácie pri cestovaní (kúpiť? si lístok, zistiť odchody vlakov) 

 naučiť sa zostaviť osnovu a rozprávať podľa? osnovy 

 reprodukovať krátky prečítaný text, zložité? výrazy nahradiť opisnými 

 porozprávať a zhodnotiť krátky príbeh na? základe vypočutého textu, dej filmu alebo 

knihy 

 získať a sprostredkovať krátke informácie o? súčasných, minulých a budúcich 

 udalostiach, zážitkoch a pozorovaniach 

 jednoducho opísať svoje sny, nádeje, želania a? plány 

 zostaviť návody a dať podrobné inštrukcie? 

 porozumieť krátkym, jednoduchým pokynom? a návodom 

 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 

 správne používať osvojené lexikálne, gramatické? a syntaktické prostriedky                               

v  písomnom prejave 

 písanie poznámok v súvislosti s aktivitami pri? čítaní a počúvaní s porozumením 

 písanie krátkych diktátov na precvičovanie? počúvania s porozumením a pravopisu 

 vedieť napísať súkromný list (v rozsahu 120 -? 150 slov) napr. poďakovanie, 

pozvanie, ospravedlnenie 

 jednoducho opísať udalosti, ktoré sa odohrali v? minulosti 

 osvojiť si kompozičné postupy: opis,? rozprávanie, inštrukcia. 

 naučiť sa samostatne si pripraviť koncept.? 

 naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov.? 

 naučiť sa napísať jednoduchšie útvary úradného štýlu (list so žiadosťou o informácie) 

a vyplniť základné úradné tlačivá. (napr. jednoduchý osobný dotazník, prihlasovací 

lístok v ubytovni a pod.) 

 naučiť sa podrobnejšie opísať predmet, osobu,? využívajúc prídavné mená a príčastia, 

jednoduchšie vetné konštrukcie. 

 popísať bezprostredné okolie? 

 vyplniť formulár (meno, adresa a. i.)? 

 písomne vyjadriť predtým ústne sformulovaných? jednoduchých informácií, želaní, 

záľub a pocitov v krátkych vetách a textoch 

 preformulovať texty (písomné úlohy na základe? textov) 

 písomne spracovať dialógy a? texty 

  

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať: 

 

- 2 kontrolné slohové práce v danom ročníku (jedna za polrok) 

 

- formálny list (podľa osnovy pripravenej učiteľom) 

- opis miesta (na základe vizuálneho podnetu - obrázku) 

- opis osoby (známa osobnosť) 

- výhody a nevýhody 



- recenzia 

- zostavenie receptu 

- zostavenie nápojového a jedálneho lístka. 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej hodine 

si žiak pripraví koncept a na druhej hodine pracuje s konceptom a vypracuje čistopis). Žiaci 

môžu používať slovník. Predpokladom úspešného zvládnutia kontrolnej slohovej práce je 

dôsledný nácvik súvislého písomného prejavu a príprava konceptu podľa pokynov učiteľa. 

 

 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

 

LEXIKA 

 

Aktívna slovná zásoba 

 

- aktívna (produktívna) slovná zásoba v rozsahu 600 lexikálnych jednotiek, 100 

receptívne 

- osvojenie si aspoň 100lexikálnych jednotiek z oblasti hotelierstva, gastronómie 

a cestovného ruchu 

- používanie primeraných lexikálnych prostriedkov zodpovedajúcich formálnemu prejavu 

- viacvýznamové slová v rôznych kontextoch 

- synonymá (bored – fed up, wealthy - rich) 

- antonymá (interested – fed up, wealthy - poor) 

- základné frázové slovesá a idiomy napr. come, get, take, go, put, look 

 

 Slovníky 

 

- dvojjazyčné a výkladové slovníky 

 

 Rozdiely v slovnej zásobe -  mužský a ženský rod 

  

(slovná zásoba:actor – actress, king – queen, aunt – uncle, ...) 

 

 Tvorenie slov 

 

- základné spôsoby tvorenia slov – príponami –ing, -ed, ous, ial, ... 

 

 MORFOLÓGIA 

 

 Podstatné mená 

 

- gramatická kategória čísla podstatných mien: jednotné, množné číslo (pravidelné aj 

  nepravidelné) napr. boy – boys, bus – buses, baby – babies, knife –knives, child – 

  children 

- počítateľné a nepočítateľné podstatné mená napr. apples, towns, potatoes,knowlege, 

  cooking, sugar, rice, bread, pasta 

- neurčitý člen napr. a book, an apple, a teacher, an Englishman 

- určitý člen napr. the Bells, the same day, the only problem, the following day 

- nulový člen napr. breakfast, English, Sunday 



- rod podstatných mien (mužský, ženský, stredný) 

- pád podstatných mien – nominatív napr. a boy, the boy, genitív napr. the boy´s , of the boy, 

my   

  father´s flat, the flat of my father, two weeks´ holiday, datív – the boy, to 

  a boy, akuzatív – the boy, a boy 

Prídavné mená 

 

- stupňovanie – pravidelné napr. tall, taller, tallest, opisom napr. popular – more 

  popular - the most popular, nepravidelné napr. good – better – the best, little – less – 

  least 

- porovnávanie, napr. as pretty as, prettier than, the prettiest of 

-  prídavné mená –ed, -ing, napr. interesting – interested 

 

  

 

Zámená 

 

- osobné – I, you, he, she, it, we, they 

- privlastňovacie – prívlastkové my, your, his her, its, our, their a samostatné 

  napr.mine, your, ours ... 

- zvratné a zdôrazňovacie myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, themselves 

- recipročné napr. one – another, each – other 

- ukazovacie napr. this – these, that – those 

- opytovacie napr.what, which, who, whose, whom 

- neurčité zámená one, all, each, either, much, many, none, both, little, else 

- vzťažné napr. who, whose, which, that, what 

- zastupujúce zámeno one – ones 

 

 Číslovky 

 

- základné, radové, násobné 

- zlomky, desatinné čísla 

- základné počtové výrazy, napr. plus, minus, times, divided by, multiplied by 

- udávanie času, napr. 7.30 a.m/p.m 

- dátum, napr. (on) the twenty-third of December, 2003 

 

 Príslovky  

 

- príslovky času a častosti deja napr. already, always, seldom, since 

- používanie prísloviek v texte 

- príslovky spôsobu a miery napr. almost, well, slowly, fluently 

- tvorenie prísloviek - odvodzovaním napr. bad – badly, sudden – suddenly, full - fully 

- stupňovanie prísloviek – jednoslabičné príslovky napr. hard – harder – hardest 

 

 Slovesá 

 

- určité slovesné tvary: - plnovýznamových slovies 

- pomocných slovies – be, shall, will, would, should 

- modálnych slovies – can, may, must, to be able to, have to, might 

- neurčité slovesné tvary: - particípum prítomné napr. living, speaking, being a minulé 

  (pravidelných aj nepravidelných slovies) napr, lived, spoken 



- gerundium napr. living, speaking 

- slovesné časy (jednoduché aj priebehové) minulé, budúce, predprítomné 

- nepriama a priama reč 

- slovesný rod: trpný a činný 

- frázové slovesá fill, give, put, try, look, turn, fall 

- slovesný spôsob: oznamovací, rozkazovací napr. Be quiet. Don´t be silly. 

- podmieňovací prítomný napr. they would come, we would ask 

- tvary nepravidelných slovies minimálne 70 slovies 

- otázka a zápor v daných slovesných časoch 

- skrátené slovesné tvary v jednotlivých slovesných časoch 

 

 Predložky 

 

- jednoduché napr. in, of, to, with, after, zložené napr. without, outside, into a viacslovné 

napr. in front of, according to, next to, because of 

- viacvýznamovosť predložiek (miesta, času) 

 

 Spojky 

 

- priraďovacie napr. and, as well as, both ... and a podraďovacie spojky napr. that, as, when, if  

a spájacie výrazy napr. firstly, then, next,. 

 

 

 

SYNTAX 

 

 Slovosled 

 

- pevný slovosled v oznamovacej vete 

- postavenie priameho podmetu napr. I met him yesterday. a nepriameho podmetu napr. He 

bought    

  his child a new pair of jeans. 

- postavenia príslovkového určenia vo vete (spôsobu, miesta, casu) Everybody studies 

languages at  

  school now. 

- postavenie frekvenčných prísloviek 

 

 

 Druhy viet podľa modálnosti a obsahu 

 

- vetné konštrukcie na vyjadrenie rozkazu, zákazu, výzvy a želania 

- spôsob tvorenia otázok z hľadiska slovosledu (plnovýznamové, pomocné, modálne) 

- otázka na podmet 

- otázka na ostatné vetné členy 

- otázka s like  

- zisťovacie otázky napr. Did he know it?, Will they help us? 

 

  

 

 

 



Zápor 

 

- zápor pri pomocných a spôsobových slovesách 

- zápor pri plnovýznamových slovesách 

 

Komunikatívne funkcie slovesných časov vo vete 

 

- základné pravidlá tvorby súvetí: vzťažných, časových, účelových, 

- podmienkové vety – nulové a zmiešané 

- základné slovesné a nominálne väzby: s infinitívom s časticou to, s infinitívom bez 

  častice to (napr. make, let...), s gerundiom 

 

 Výslovnosť a intonácia 

 

 Fonetický prepis a jeho znaky 

 

- znaky fonetického prepisu (slovenská a medzinárodná transkripcia) 

- správna výslovnosť podľa fonetického prepisu 

 

 Výslovnosť 

 

- viazaná výslovnosť 

- zásady správnej výslovnosti – aspirované p, t, k 

- dvojhlásky: ai, ei, oi, au, ie, ue 

- trojhlásky: eie, aie, oie, aue 

- obojperné a pernozubné w a v napr. wet – vet 

- podnebná hláska n a zadnoperná hláska ng napr. thin – think – thing 

- graficky podobné slová napr. bad – bed 

- znelá a neznelá podoba th 

- výslovnosť stiahnutých slovesných tvarov 

- správna výslovnosť znelých hlások na konci slov: napr. výslovnosť k - g, d – t 

 

 Intonácia 

 

- správna intonácia v rôznych opytovacích vetách (zisťovacie, opytovacie, vylučovacie) 

 

 

  

GRAFICKÁ STRÁNKA A PRAVOPIS 

 

- význam tvarov v grafickej podobe: napr. he´s = he has, he is 

 

 Pravopis 

 

rozdiely v britskej a americkej angličtine: 

- napr. colour – color, travelling – traveling, centre .- center 

- zopakovať základné pravidlá pravopisu 

- písanie interpunkčných znamienok (úvodzovník, čiarka, spojovník) 

- písanie veľkých písmen – napr. v názvoch kníh, časopisov, novín a pod. 

- množné číslo podstatných mien – s- es, f-ves, y-ies, oo --, napr. wife-wives, family – 

families, foot – feet 



- prídavné mená – er, est, napr. nicer – nicest, big – bigger, biggest, easy – easier, 

easiest 

4. ROČNÍK – 2 hod. týždenne - 66 hodín  

 

REČOVÉ  ZRUČNOSTI 

 

POČÚVANIE 

 Aktívne používať stratégie efektívneho počúvania, napr. globálne porozumenie textu, 

porozumenie špecifických informácií, porozumenie niektorých kľúčových slov v texte 

a pod.  

 Vedieť  pri počúvaní rozlíšiť základné a rozširujúce informácie. 

 Vedieť pochopiť úmysel hovoriaceho. 

 

ČÍTANIE 

 Aktívne využívať techniky efektívneho čítania. 

 Chápať vzťahy a súvislosti medzi časťami textu.  

 Zaujať stanovisko k prečítanému textu.  

 Rozlišovať podstatné a nepodstatné informácie v texte. 

 

ÚSTNY PREJAV     

 Vedieť získať a sprostredkovať  informácie o prítomných, minulých a budúcich 

udalostiach. 

 Súvislo opísať skúsenosti a udalosti. 

 Dokázať vyjadriť vlastný názor a odôvodniť ho. 

 Rozvíjať prezentačné schopnosti študentov napr. pri prezentácií projektu. 

 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 Zdokonaľovať zručnosti špecifické pre písomný prejav, napr. vedieť vhodne uviesť 

a rozvinúť hlavnú myšlienku písomného prejavu, zdôrazniť a vysvetliť niektorú 

myšlienku v texte, vyjadrovať vzťahy medzi časťami textu pomocou lexikálnych 

(opakovanie, synonymá, hyponymá...)  a gramatických kohéznych prvkov 

(porovnávanie, substitúcia ...) a pod. 

 Rozširovať register slohových útvarov a kompozičných postupov a zvyšovať 

náročnosť ich spracovania. 

 

Odporúča sa napísať 2  kontrolné slohové práce v ročníku (jedna za polrok): 

1. úradný list na základe východiskového textu  (inzerát, brožúrka, leták) 

2. vyrozprávať príbeh na základe jedného obrázku  (snažiť sa o maximálne využitie 

osvojených jazykových prostriedkov). 



Odporúča sa písať kontrolnú slohovú prácu na dvoch vyučovacích hodinách (na prvej   hodine 

si žiak pripraví koncept, na druhej hodine na základe  konceptu vypracuje čistopis).  Žiak  

môže používať slovník.  

 

 

JAZYKOVÉ  PROSTRIEDKY 

 

LEXIKA    

 Rozširovať  slovnú zásobu minimálne o ďalších 600 slov produktívne  a najmenej                    

o 100  slov receptívne.  

 Uvedomovať si dôležitosť kontextu pri určovaní významu slova  (viacvýznamovosť 

slov). 

 Uvedomele používať primerané lexikálne prostriedky zodpovedajúce formálnemu 

a neformálnemu prejavu. 

 Rozšíriť si vedomosti o spôsoboch tvorenia slov  (konverziou, skladaním,  predponami 

a príponami).  

 Rozlišovať slovnú zásobu britskej a americkej angličtiny, ktorá by mohla spôsobiť 

nedorozumenie v komunikácii, napr. autumn – fall, trousers – pants, ground floor – 

first floor. 

 Bežne používať dvojjazyčné  a výkladové slovníky. 

 Rozširovať slovnú zásobu na témy z predchádzajúcich ročníkov a obohacovať ju 

o nové  konverzačné témy. 

 

MORFOLÓGIA   

 

-  kompetentne používať menné  a slovesné kategórie  a časy osvojené v predchádzajúcich   

   ročníkoch. 

-   rozšíriť učivo  o menných kategóriách: 

-  zmena nepočítateľných podstatných  mien  na počítateľné  (coffee  - a cup of coffee) 

-  zmierňovanie negatívneho prídavného mena pomocou not very + opozitum 

-  zámená zdôrazňovacie, recipročné, zvratné 

-  ďalšie priraďovacie a podraďovacie spojky 

 

Slovesá 

-    pomocné slovesá do, be, have 

-    statické a dynamické slovesá 

-    použitie statických slovies v priebehovom čase so zmenou významu 

-    modálne slovesá na vyjadrenie povinnosti a povolenia: can, have to, allowed to, must, 

     mustn´t, should 



-    modálne slovesá na vyjadrenie žiadosti: can, could, will, would 

-    modálne slovesá na vyjadrenie ponuky: will, shall 

-    modálne slovesá na vyjadrenie rady: should 

-    trpný rod  v jednoduchých a priebehových tvaroch jednotlivých časov 

-    väzba have/get st. done 

-    gerundium a infinitív podľa významu: stop smoking/stop to smoke 

-    infinitív bez to so slovesami make/let 

-    rozšíriť register slovesných časov 

-    prítomný jednoduchý vs. prítomný priebehový 

-    jednoduchý minulý vs. jednoduchý predminulý 

-    minulý jednoduchý vs. minulý priebehový 

-    vyjadrovanie budúcnosti s will, going to a prítomným priebehovým časom 

 

-    predminulý čas  (deje ukončené pred iným minulým dejom) 

-    budúci priebehový (deje, ktoré budú prebiehať v určitej dobe v budúcnosti) 

-    rôzne spôsoby vyjadrovania budúcich dejov 

-    funkčné využívanie slovesných časov 

Číslovky 

-    pokračovať v osvojovaní a upevňovaní základných  a radových číslovkách 

-    desatinné čísla, percentá, zlomky, telefónne čísla  

 

SYNTAX    

 

-  Naučiť sa základné pravidlá prevodu priamej reči do nepriamej reči a jej použitie 

-  súslednosť časová  

-  zmena slovosledu v nepriamej otázke 

-  nepriamy rozkaz. 

- osvojiť si ďalšie  neurčitkové väzby po prídavných menách (it is easy, it is kind of you)  

- osvojiť si základné slovesné väzby:  

- s gerundiom  (admit, suggest, postpone) 

- s neurčitkom  s časticou to  (agree, claim, pretend) 

- s neurčitkom bez  častice to  (would rather, had better) 

 

 

 

 



ZVUKOVÁ,  GRAFICKÁ  SÚSTAVA  JAZYKA   A  PRAVOPIS 

 

 Rozvíjať, precvičovať, upevňovať pravidlá správnej výslovnosti a pravopisu. 

 Rozlišovať význam slov podľa slovného prízvuku, napr. to record [ ri´ko:d ],  a record 

[ ´reko:d]  

 Rozoznávať rozdiely v zvukovej a grafickej podobe  britskej a americkej angličtiny, 

napr. travelling – traveling, honour – honor. 

 Písanie úvodzoviek v nepriamej reči, napr. He said: “I have forgotten your name.“ 

 

5.ROČNÍK – 2 hod./týždenne – 60 hodín 

 

Učebné osnovy predpokladajú, že učiteľ sa cyklicky vracia k učivu predchádzajúcich 

ročníkov, opakuje, upevňuje ho a rozširuje o nové poznatky. 

 

REČOVÉ  ZRUČNOSTI  

 

POČÚVANIE 

1. Ďalej zdokonaľovať techniky efektívneho počúvania. 

2. Vedieť zachytiť logickú štruktúru textu. 

3. Po vypočutí krátkeho príbehu tvoriť hypotézy, čo bude nasledovať. 

4.  Vedieť porovnávať a analyzovať získané informácie. 

 

ČÍTANIE 

1. Kompetentne a samostatne používať techniky efektívneho čítania.   

2. Vedieť  kriticky zhodnotiť prečítaný text  a zaujať stanovisko  (súhlasné, nesúhlasné) .  

3. Vedieť získať potrebné informácie z rôznych zdrojov. 

 

ÚSTNY PREJAV   

1. Kompetentne používať osvojené zručnosti ústneho prejavu s využitím zložitejších vetných  

štruktúr,  slovnej zásoby a gramatických konštrukcií. 

2. Vedieť  predniesť krátky prejav na danú tému  (max. 3 minúty). 

3. Zvyšovať náročnosť na ústny prejav, čo sa týka  obsahu  (témy, situácie) aj formy  

(presviedčanie, výmena názorov, vyjadrenie vlastného názoru). 

4. Vedieť popísať očakávania, nádeje, ciele. 

5. Vedieť prebrať iniciatívu počas rozhovoru. 

6. Všímať si neverbálnu komunikáciu a snažiť sa ju správne interpretovať.  

 

 



PÍSOMNÝ PREJAV 

1.  Kompetentne používať osvojené jazykové prostriedky v písomnom  prejave. 

2.  Zdokonaľovať výber jazykových prostriedkov (slovnej zásoby a gramatiky). 

3.  Nacvičiť kompozičné postupy  pri písaní kompozície s dôrazom na vhodný výber 

jazykových  prostriedkov. 

 

Odporúča sa napísať 2 kontrolné slohové práce v ročníku  (jedna za polrok): 

-  reprodukcia  vypočutého textu  (neodporúča sa používať slovník) 

-   krátka kompozícia s vyjadrením vlastného názoru s možnosťou výberu z niekoľkých  

   navrhnutých tém  (120 - 150 slov). 

Odporúča sa písať kontrolnú slohovú prácu na dvoch vyučovacích hodinách  (na prvej  hodine 

si žiak pripraví koncept,  na druhej hodine pracuje s konceptom a vypracuje  čistopis). 

 

MEDIAČNÉ REČOVÉ  ZRUČNOSTI v ústnom a písomnom prejave 

Mediačné rečové zručnosti neslúžia na vyjadrenie postoja či názoru hovoriaceho, ale 

na sprostredkovanie komunikatívneho odkazu medzi komunikujúcimi, ktorí nemôžu 

komunikovať priamo, napr. s užívateľmi rôznych  jazykov. Vedieť voľne preložiť či 

pretlmočiť základné informácie z vypočutého a prečítaného textu.  

 

JAZYKOVÉ  PROSTRIEDKY 

 

LEXIKA   

 

 Rozširovať  slovnú zásobu minimálne o ďalších 600 slov produktívne  a najmenej                    

o 100  slov receptívne.  

 Rozširovať slovnú zásobu aj o základnú odbornú terminológiu podľa záujmov žiakov 

a ich profesijnej orientácie. 

 Kompetentne používať  frazeologizmy, napr. to get to the point, to be in a black mood 

a pod. 

 Osvojiť si ďalšie frázové slovesá.  

 Osvojiť si ďalšie spojenia a výrazy v neformálnej reči 

 Osvojiť si ďalšie spájacie výrazy – in spite of, to sum up, in conclusion a pod. 

 Viesť študentov k  rozširovaniu vlastnej  slovnej zásoby  samoštúdiom v súlade s ich 

profesionálnou orientáciou. 

 Rozšíriť tematické okruhy o medziľudské vzťahy,  globálne problémy,  spoločenské 

problémy, masmédiá, budúce povolanie . 

 

 

 



MORFOLÓGIA    

 

Neustále aktivizovať a automatizovať  používanie gramatických menných kategórií. 

Rozšíriť učivo: 

Prídavné mená 

- základné a silné prídavné mená a ich spájanie s very, absolutely, quite, really 

- prídavné mená na opis charakteru 

Slovesá / časy 

- typy viacslovných slovies s predložkami a ich základný a prenesený význam 

- frázové slovesá: postavenie zámenného predmetu (switch it on). 

- predprítomný čas jednoduchý – rzšíriť vedomosti o jeho použití 

- predprítomný čas jednoduchý v pasíve 

- modálne slovesá  + prítomný, minulý, priebehový infinitív na vyjadrenie pravdepodobnosti, 

istoty,  

  odporúčania  v prítomnosti a minulosti  napr. He must be in love. 

                                                                           He must have been in love. 

                                                                           He must be joking. 

- prehĺbiť vedomosti o použití predprítomného priebehového času 

- idiómy so slovesom + podstatné menom 

 

Predložky 

- upevniť predložky s dátumami, mesiacmi, rokmi a inými časovými údajmi  

  napr. at the end of May, in twentieth century, on Christmas Day a pod. 

 

SYNTAX   

 

- zosumarizovať podmienkové súvetia – prvá, druhá, nulová 

- časové vety 

- ďalšie spojky v podmienkových vetách a časových súvetiach  (provided, unless, in case ...) 

- želacie vety  (prítomné, minulé) 

- spájacie výrazy – however, actually, anyway a pod. 

- základné a iné spôsoby vyjadrenia: aj ja, ani ja 

- krátke prídavné otázky napr. She couldn´t drink, could she? 

- upevniť priamu a nepriamu reč 

- nepriame otázky 

 



ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA   A PRAVOPIS  

 

 Rozvíjať, precvičovať, upevňovať pravidlá správnej výslovnosti a pravopisu. 

 Osvojiť si redukované samohlásky v neprízvučných slabikách – and, at, for, was,were, 

can, have 

 Písanie bodky za nepriamou otázkou. 

 Písanie čiarky za výrazmi: however, firstlly, finally.. 

 

 

 

NEMECKÝ JAZYK 

 

1. cudzí jazyk 

1. ročník – 3 hod. týždenne - 99 hod. 

 

Rečové zručnosti 

 

Počúvanie 

- porozumieť podstatným informáciám v kratších textoch na počúvanie ako aj v jednoduchých  

  rozhovoroch o bežných témach medzi dvoma i viacerými partnermi 

- určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu 

- porozumieť podstatným obsahovým detailom v jednoduchých výpovediach 

- texty na počúvanie majú spĺňať tieto kritéria: 

Štruktúra a lexika ich jazyka je jednoduchá a prezentácia je jasná ,bez rušivých momentov 

 

Čítanie 

- naučiť sa získavať potrebné informácie z krátkeho jednoduchého textu 

- pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu 

- časovo a logicky usporiadať časti jednoduchého textu 

- porozumieť krátkym, jednoduchým textom s obrazovou informáciou 

 

Ústny prejav 

- klásť otázky alebo dať informácie o mieste, čase a osobách 

- vedieť sa primerane vyjadriť k témam z každodenného života 

- jednoduchým jazykom opísať ľudí, miesta, predmety a momenty z vlastného života 

- jednoducho opísať svoje pocity 

- zdokonaľovať zručnosti potrebné na bežnú komunikáciu 

 

Písomný prejav 

- správne používať osvojené lexikálne ,gramatické a syntaktické prostriedky v písomnom 

prejave 

- vedieť napísať súkromný list v rozsahu 150 slov 

- osvojiť si kompozičné postupy/opis a rozprávanie/ 

- naučiť sa samostatne si pripraviť koncept 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať dve kontrolne slohové práce : 

- opis osoby 

- súkromný list podľa osnovy pripravenej učiteľom  

Jazykové prostriedky 



Lexika 

- rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 600 slov a receptívne v rozsahu    

  minimálne 100 lexikálnych jednotiek potrebných na komunikáciu 

- viesť žiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ prejavu 

- získať pohotovosť v tvorení slov rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, 

skladaním 

- správne používať synonymické rady, antonymá, homonymá 

 

Morfológia 

Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

a písomnom prejave. 

 

Podstatné mená 

- člen určitý a neurčitý 

- množné číslo podstatných mien 

- výrazy množstva 

- počítateľné a nepočítateľné pod. mená 

- zložené podstatné mená 

Slovesá 

- časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase 

- slovesný zápor 

- slovesá nepravidelné so zmenou kmeňovej hlásky 

- modálne slovesá v prítomnom čase 

- tvorba rozkazovacieho spôsobu 

- slovesá s odlúčiteľnými predponami v prít. čase 

- väzba es gibt 

Zámená 

- osobné zámená 

- opytovacie zámená 

- ukazovacie zámená 

- privlastňovacie zámená 

Prídavné mená 
- v mennom prísudku 

- v prívlastku 

Predložky 

- predložky s datívom 

Číslovky 

- utvrdiť používanie základných a radových čísloviek 

Syntax 
- slovosled v jednoduchej oznamovacej vete 

- veta so zvýrazneným vetným členom 

- zisťovacia a doplňovacia otázka 

 

 

2. ročník – 3 hod. týždenne - 99 hod. 

 

Rečové zručnosti 

 

Počúvanie 

- zachytiť špecifické informácie z textu, prezentovaného prostredníctvom audiotechniky 

- pochopiť podstatu oznamov a informácií 



- porozumieť jednoduchým návodom  a pokynom k činnosti 

 

 

Čítanie 

- odhadovať význam neznámych slov na základe kontextu 

- vyhľadať konkrétne informácie v určených textoch 

- porozumieť úryvkom z jednoduchej poviedky 

- upevňovať techniky efektívneho čítanie 

- začať chápať vzťahy medzi časťami kontextu pomocou lexikálnych a gramatických 

prostriedkov 

 

Ústny prejav 

- komunikatívne zručnosti 

- osvojiť si kom. zručnosti u lekára, v obchode pri nakupovaní, vedieť podať informácie 

o meste, orientácia v meste 

- vedieť rozprávať na tému denný režim 

 

Písomný prejav 

- správne používať osvojené lexikálne ,gramatické a syntaktické prostriedky v písomnom 

prejave 

- jednoducho opísať udalosti, ktoré sa odohrali v minulosti 

- naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov 

- osvojiť si písanie jednoduchších útvarov úradného štýlu 

- vedieť písomne vyjadriť jednoduché informácie ,želania a záľuby 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať dve kontrolne slohové práce : 

- môj režim dňa 

- súkromný list na tému /mesto v ktorom žijem.../ 

 

 

Jazykové prostriedky 

 

Lexika 

- rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 600 slov a receptívne v rozsahu 

minimálne 200 lexikálnych jednotiek potrebných na komunikáciu 

- zdokonaľovať metódy práce so slovníkmi a počítačovými programami 

- viesť žiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ prejavu 

- získať pohotovosť v tvorení slov rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, 

skladaním 

 

Morfológia 

Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

a písomnom prejave. 

 

Podstatné mená 

- skloňovanie podstatných mien po člene určitom, neurčitom a bez člena 

 

Slovesá 

- perfektum – zložený minulý čas 

- rozkazovací spôsob 

- modálne slovesá 



- použitie slovies haben a sollen 

- préteritum slovies haben a sein 

- slovesá stellen/stehen, legen, liegen 

Zámená 

- zvratné privlastňovacie zámeno 

- skloňovanie osobných zámen 

Prídavné mená 
- stupňovanie prídavných mien 

- skloňovanie prídavných mien v prívlastku 

Predložky 

- predložky s datívom a akuzatívom 

- predložky s akuzatívom,predložky in  nach  v zemepisných údajoch 

Častice 

Číslovky 

- radové číslovky, dátum, čas, predložky s časovými údajmi 

Príslovky 

- stupňovanie prísloviek 

- príslovkové určenie času a miesta 

Syntax 

- slovosled v oznamovacej vete so slovesom v perfekte, 

- slovosled vo vete s modálnym slovesom 

- slovosled vo vete s predmetmi v 3. a 4. páde 

 

Reálie 

SRN 

Rakúsko 

Švajčiarsko 

Lichtenštajnsko 

Luxembursko 

 

 

3. ročník – 3 hod. týždenne - 99 hod. 

 

Rečové zručnosti 

 

Počúvanie 

- rozumieť zmyslu vypočutého súvislého všeobecného a odborného textu, priamo 

hovorenému i reprodukovanému prejavu 

 

Čítanie 

- čítať s porozumením primerane náročné všeobecné texty 

 

Ústny prejav 

- hovoriť na základe prebratej slovnej zásoby a gramatiky o prebratých všeobecných 

a odborných témach, voľne reprodukovať vypočutý a prečítaný text 

 

Písomný prejav 

- napísať reprodukciu prebratého textu 

- zostaviť osnovu prečítaného a vypočutého textu 

- korešpondencia v úradnom a osobnom styku: osobný a úradný list, životopis, žiadosť do  

zamestnania, inzerát 



V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať dve kontrolne slohové práce : 

- štruktúrovaný životopis, žiadosť do zamestnania 

- súkromný list podľa osnovy pripravenej učiteľom 

 

Jazykové prostriedky 

 

Lexika 

- rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 500 slov a receptívne v rozsahu   

  minimálne 100 lexikálnych jednotiek potrebných na komunikáciu 

- viesť žiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ prejavu 

- získať pohotovosť v tvorení slov rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, 

skladaním 

- správne používať synonymické rady, antonymá, homonymá  

- rozšíriť odbornú slovnú terminológiu 

 

Morfológia 

Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

a písomnom prejave. 

 

Podstatné mená 

- zautomatizovať návyky správneho skloňovania 

Slovesá 

- préteritum modálnych slovies 

- zvratné sloveso v akuzatíve 

- predložkové väzby 

- bezpredložkové väzby v akuzatíve 

- konjunktív préterita  pomocných a modálnych slovies 

- konjunktív s würde 

- trpný rod 

- sloveso werden 

- infinitív s zu a bez zu 

- préteritum pravidelných a nepravidelných slovies 

- préteritum trpného rodu 

Zámená 

- používanie zámen: was für ein, so ein, dieser, mancher, jeder, alle 

Prídavné mená 
- skloňovanie príd. mien po člene určitom, neurčitom a bez člena 

- skloňovanie stupňovaných prídavných mien 

Predložky 

- zautomatizovať používanie prebratých predložiek 

Častice 

Číslovky 

- precvičiť používanie radových čísloviek 

- neurčité číslovky 

Príslovky 

- zámenné príslovky opytovacie a ukazovacie 

- príslovky: recht, ziemlich, sehr, besonders, furchtbar 

Syntax 
- rámcový slovosled 

- slovosled v priraďovacom súvetí 

- porovnávacie veta 



- slovosled vo vetách s inf.s zu 

- časové vety so spojkou keď 

 

Témy z oblasti profesijného odboru 

 

- prijatie hosťa na recepcii 

- obsluha hosťa v reštaurácii,v kaviarni a na izbe 

- jedálny a nápojový lístok 

- recept a popis jedla 

- špecifiká regiónu a turisticky zaujímavé miesta 

- orientácia v mieste pôsobenia 

- informácie  o počasí, o dopravných spojeniach, o kultúrnych podujatiach a ich 

sprostredkovanie   

  hosťovi 

- hotel, vybavenie hotela, ubytovacie podmienky 

- hotelové služby a ich sprostredkovanie 

- zúčtovanie a rozlúčka s hosťom 

- vyplňovanie formulárov 

 

 

4. ročník – 3 hod. týždenne - 99 hod. 

 

Rečové zručnosti 

 

Počúvanie 

- rozumieť zmyslu vypočutého súvislého všeobecného a odborného textu, priamo 

hovorenému   

  i reprodukovanému prejavu 

 

Čítanie 

- čítať s porozumením primerane náročné všeobecné texty a odborné texty 

- práca s neznámym odborným textom za pomoci slovníka 

 

Ústny prejav 

- hovoriť na základe prebratej slovnej zásoby a gramatiky o prebratých všeobecných 

a odborných  

  témach, voľne reprodukovať vypočutý a prečítaný text 

- hovoriť na základe prebratých gramatických a lexikálnych okruhov o odborných témach 

- situačné dialógy a rozprávanie podľa obrazového materiálu 

 

Písomný prejav 

- napísať reprodukciu prebratého textu 

- zostaviť osnovu prečítaného a vypočutého textu 

- korešpondenčné cvičenia v cudzom jazyku: úradný list, blahoželanie, prejavy sústrasti 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať dve kontrolne slohové práce : 

- môj domov - opis 

- môj školský čas, štúdium na našej škole 

 

 

 



Jazykové prostriedky 

 

Lexika 

- rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 400 slov a receptívne v rozsahu   

  minimálne 100 lexikálnych jednotiek potrebných na komunikáciu 

- viesť žiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ prejavu 

- získať pohotovosť v tvorení slov rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, 

skladaním 

- správne používať synonymické rady, antonymá, homonymá 

- rozšíriť odbornú slovnú terminológiu 

 

Morfológia 

Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

a písomnom prejave. 

 

Podstatné mená 

- zautomatizovať návyky správneho skloňovania 

- slabé skloňovanie podst. mien mužského rodu 

Slovesá  

- zautomatizovanie prebratých časov 

- sloveso lassen 

Zámená 

- použitie zámena es 

- vzťažné zámená 

Prídavné mená 
- zautomatizovať používanie prídavných mien v prísudku a v prívlastku 

Predložky 

- zautomatizovať používanie prebratých predložiek 

- použitie predložiek auβer, wegen 

- vyjadrenie času pomocou predložiek 

- predložkové väzby s prídavnými menami, podstatnými menami a slovesami 

Číslovky 

- zautomatizovať používanie základných a radových čísloviek 

Príslovky 

- precvičiť používanie osvojených prísloviek 

Syntax 

- vzťažné vety 

- nepriama otázka so spojkou ob 

- nepriama otázka s opytovacím zámenom alebo zámennou príslovkou 

- účelové vety 

 

Tematické okruhy k internej časti ústnej formy maturitnej skúšky: 

Rodina 

Kultúra a umenie 

Šport 

Bývanie 

Obchod a služby 

Starostlivosť o zdravie 

Cestovanie 

Vzdelanie 

Zamestnanie 



Človek a príroda 

Vedecko-technický rozvoj 

Človek a spoločnosť 

Komunikácia a jej formy 

Masmédia 

 

 

5. ročník – 3 hod. týždenne - 90 hod. 

 

Rečové zručnosti  

 

Počúvanie 

- rozumieť zmyslu vypočutého súvislého všeobecného a odborného textu, priamo 

hovorenému   

  i reprodukovanému prejavu 

- počúvanie  textu s cieľom nácviku externej časti maturitnej skúšky 

 

Čítanie 

- čítať s porozumením primerane náročné všeobecné texty a odborné texty 

- práca s neznámym odborným textom za pomoci slovníka 

 

Ústny prejav 

- hovoriť na základe prebratej slovnej zásoby a gramatiky o prebratých všeobecných 

a odborných  

  témach, voľne reprodukovať vypočutý a prečítaný text 

- hovoriť na základe prebratých gramatických a lexikálnych okruhov o odborných témach 

- situačné dialógy a rozprávanie podľa obrazového materiálu 

- zdokonaľovanie komunikatívnych zručností 

 

Písomný prejav 

- napísať reprodukciu prebratého textu 

- zostaviť osnovu prečítaného a vypočutého textu 

- zdokonaľovanie písomného prejavu podľa určenej osnovy  

- prospekt so zameraním na cestovný ruch 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať dve kontrolne slohové práce : 

- dôležité miesta v mojom živote 

- Slovensko - moja vlasť 

 

 

Jazykové prostriedky 

 

Lexika 

- rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 450 slov a receptívne v rozsahu 

minimálne 100 lexikálnych jednotiek potrebných na komunikáciu 

- viesť žiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ prejavu 

- získať pohotovosť v tvorení slov rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, 

skladaním 

- správne používať synonymické rady, antonymá, homonymá 

- rozšíriť odbornú slovnú terminológiu 

 



Morfológia 

Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

a písomnom prejave. 

 

Gramatika, pravopis, výslovnosť- funkčné opakovanie a upevňovanie gramatických javov 

z nižších ročníkov formou cvičení  

 

 

Tematické okruhy k internej časti ústnej formy maturitnej skúšky : 

 

Mládež a jej svet 

Stravovanie 

Voľný čas, záľuby a životný štýl 

Multikultúrna spoločnosť 

Mestá a miesta 

Obliekanie a móda 

Kniha- priateľ človeka 

Vzory a ideály 

Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Slovensko- moja vlasť 

  

 

NEMECKÝ JAZYK 

 

2. cudzí jazyk 

1. ročník – 3 hod. týždenne - 99 hod. 

 

Rečové zručnosti 

 

Počúvanie 

- porozumieť podstatným informáciám v kratších textoch na počúvanie ako aj v jednoduchých   

  rozhovoroch o bežných témach medzi dvoma i viacerými partnermi 

- určiť tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu 

- porozumieť podstatným obsahovým detailom v jednoduchých výpovediach 

- texty na počúvanie majú spĺňať tieto kritéria: 

 Štruktúra a lexika ich jazyka je jednoduchá a prezentácia je jasná ,bez rušivých momentov 

 

Čítanie 

- osvojiť si základné pravidlá výslovnosti, prízvuku a intonácie pri čítaní 

- čítať správne a s porozumením jednoduché texty 

- naučiť sa získavať potrebné informácie z krátkeho jednoduchého textu 

- pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu 

- časovo a logicky usporiadať časti jednoduchého textu 

- porozumieť krátkym, jednoduchým textom s obrazovou informáciou 

 

Ústny prejav 

- klásť otázky alebo dať informácie o mieste, čase a osobách 

- vedieť sa primerane vyjadriť k témam z každodenného života 

- jednoduchým jazykom opísať ľudí, miesta, predmety a momenty z vlastného života 

- jednoducho opísať svoje pocity 

- zdokonaľovať zručnosti potrebné na bežnú komunikáciu 



Písomný prejav 

- správne používať osvojené lexikálne ,gramatické a syntaktické prostriedky v písomnom 

prejave 

- vedieť napísať súkromný list v rozsahu 100 slov 

- osvojiť si kompozičné postupy/opis a rozprávanie/ 

- naučiť sa samostatne si pripraviť koncept 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať dve kontrolne slohové práce : 

- opis osoby 

- súkromný list podľa osnovy pripravenej učiteľom 

 

Jazykové prostriedky 

 

Lexika 

- rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 400 slov a receptívne v rozsahu    

  minimálne 100 lexikálnych jednotiek potrebných na komunikáciu 

- viesť žiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ prejavu 

- získať pohotovosť v tvorení slov rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, 

skladaním 

- správne používať synonymické rady, antonymá, homonymá 

 

Morfológia 

Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

a písomnom prejave. 

 

Podstatné mená 

- člen určitý a neurčitý 

- množné číslo podstatných mien 

- výrazy množstva 

- počítateľné a nepočítateľné pod. mená 

- zložené podstatné mená 

 

Slovesá 

- časovanie pravidelných slovies v prítomnom čase 

- slovesný zápor 

- slovesá  nepravidelné so zmenou kmeňovej hlásky 

- modálne slovesá v prítomnom čase 

- tvorba rozkazovacieho spôsobu 

- slovesá s odlúčiteľnými predponami v prít. čase 

- väzba es gibt 

 

Zámená 

- osobné zámená 

- opytovacie zámená 

- ukazovacie zámená 

- privlastňovacie zámená 

Prídavné mená 
- v mennom prísudku 

- v prívlastku 

Predložky 

- predložky s datívom 



Častice 

Číslovky - základné číslovky, časové údaje 

Syntax 
- slovosled v jednoduchej oznamovacej vete 

- veta so zvýrazneným vetným členom 

- zisťovacia a doplňovacia otázka 

 

 

2. ročník – 3 hod. týždenne - 99 hod. 

 

Rečové zručnosti 

 

Počúvanie 

- zachytiť špecifické informácie z textu, prezentovaného prostredníctvom audiotechniky 

- pochopiť podstatu oznamov a informácií 

- porozumieť jednoduchým návodom  a pokynom k činnosti 

 

Čítanie 

- odhadovať význam neznámych slov na základe kontextu 

- vyhľadať konkrétne informácie v určených textoch 

- porozumieť úryvkom z jednoduchej poviedky 

- upevňovať techniky efektívneho čítanie 

- začať chápať vzťahy medzi časťami kontextu pomocou lexikálnych a gramatických 

prostriedkov 

 

Ústny prejav 

- komunikatívne zručnosti 

- osvojiť si kom. zručnosti u lekára, v obchode pri nakupovaní, vedieť podať informácie 

o meste, orientácia v meste 

- vedieť rozprávať na tému denný režim 

 

Písomný prejav 

- správne používať osvojené lexikálne ,gramatické a syntaktické prostriedky v písomnom 

prejave 

- jednoducho opísať udalosti, ktoré sa odohrali v minulosti 

- naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov 

- osvojiť si písanie jednoduchších útvarov úradného štýlu 

- vedieť písomne vyjadriť jednoduché informácie ,želania a záľuby 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať dve kontrolne slohové práce : 

- môj režim dňa 

- súkromný list na tému /mesto v ktorom žijem.../ 

 

Jazykové prostriedky 

 

Lexika 

- rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 600 slov a receptívne v rozsahu   

  minimálne 100 lexikálnych jednotiek potrebných na komunikáciu 

- zdokonaľovať metódy práce so slovníkmi a počítačovými programami 

- viesť žiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ prejavu 



- získať pohotovosť v tvorení slov rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, 

skladaním 

 

Morfológia 

 

Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

a písomnom prejave. 

Podstatné mená 

- skloňovanie podstatných mien po člene určitom, neurčitom a bez člena 

Slovesá 

- perfektum – zložený minulý čas 

- rozkazovací spôsob 

- modálne slovesá 

- použitie slovies haben a sollen 

- préteritum slovies haben a sein 

- slovesá stellen/stehen, legen, liegen 

Zámená 

- zvratné privlastňovacie zámeno 

- skloňovanie osobných zámen 

Prídavné mená 
- stupňovanie prídavných mien 

- skloňovanie prídavných mien v prívlastku 

Predložky 

- predložky s datívom a akuzatívom 

- predložky s akuzatívom, predložky in  nach  v zemepisných údajoch 

Častice 

Číslovky 

- radové číslovky, dátum, čas, predložky s časovými údajmi 

Príslovky 

- stupňovanie prísloviek 

- príslovkové určenie času a miesta 

 

Syntax 

- slovosled v oznamovacej vete so slovesom v perfekte, 

- slovosled vo vete s modálnym slovesom 

- slovosled vo vete s predmetmi v 3. a 4. páde 

Reálie 

 

SRN 

 

3. ročník – 2 hod. týždenne - 66 hod. 

 

Rečové zručnosti 

 

Počúvanie 

- rozumieť zmyslu vypočutého súvislého všeobecného a odborného textu, priamo 

hovorenému   

  i reprodukovanému prejavu 

 

Čítanie 

- čítať s porozumením primerane náročné všeobecné texty 



Ústny prejav 
- hovoriť na základe prebratej slovnej zásoby a gramatiky o prebratých všeobecných 

a odborných   

  témach, voľne reprodukovať vypočutý a prečítaný text 

 

Písomný prejav 

- napísať reprodukciu prebratého textu 

- zostaviť osnovu prečítaného a vypočutého textu 

- korešpondencia v úradnom a osobnom styku: osobný a úradný list, životopis, žiadosť do 

 zamestnania, inzerát 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať dve kontrolne slohové práce : 

- štruktúrovaný životopis, žiadosť do zamestnania 

- súkromný list podľa osnovy pripravenej učiteľom 

 

Jazykové prostriedky 

 

Lexika 

- rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 350 slov a receptívne v rozsahu 

minimálne 100 lexikálnych jednotiek potrebných na komunikáciu 

- viesť žiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ prejavu 

- získať pohotovosť v tvorení slov rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, 

skladaním 

- správne používať synonymické rady, antonymá, homonymá 

- rozšíriť odbornú slovnú terminológiu 

 

Morfológia 

Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

a písomnom prejave. 

 

Podstatné mená 

- zautomatizovať návyky správneho skloňovania 

Slovesá 

- préteritum modálnych slovies 

- zvratné sloveso v akuzatíve 

- predložkové väzby 

- bezpredložkové väzby v akuzatíve 

- konjunktív préterita  pomocných a modálnych slovies 

- konjunktív s würde 

- trpný rod 

- sloveso werden 

- infinitív s zu a bez zu 

- préteritum pravidelných a nepravidelných slovies 

- préteritum trpného rodu 

Zámená 

- používanie zámen: was für ein, so ein, dieser, mancher, jeder, alle 

Prídavné mená 
- skloňovanie príd.mien po člene určitom, neurčitom a bez člena 

- skloňovanie stupňovaných prídavných mien 

Predložky 

- zautomatizovať používanie prebratých predložiek 



Častice 

Číslovky 

- precvičiť používanie radových čísloviek 

- neurčité číslovky 

Príslovky 

- zámenné príslovky opytovacie a ukazovacie 

- príslovky: recht, ziemlich, sehr, besonders, furchtbar 

 

Syntax 
- rámcový slovosled  

- slovosled v priraďovacom súvetí 

- porovnávacie veta 

- slovosled vo vetách s inf. s zu 

- časové vety so spojkou keď 

 

 

4. ročník – 2 hod. týždenne - 66 hod. 

 

Rečové zručnosti 

 

Počúvanie 

- rozumieť zmyslu vypočutého súvislého všeobecného a odborného textu,priamo hovorenému   

  i reprodukovanému prejavu 

 

 

Čítanie 

- čítať s porozumením primerane náročné všeobecné texty a odborné texty 

- práca s neznámym odborným textom za pomoci slovníka 

 

Ústny prejav 

- hovoriť na základe prebratej slovnej zásoby a gramatiky o prebratých všeobecných 

a odborných  

  témach, voľne reprodukovať vypočutý a prečítaný text 

- hovoriť na základe prebratých gramatických a lexikálnych okruhov o odborných témach 

- situačné dialógy a rozprávanie podľa obrazového materiálu 

 

Písomný prejav 

- napísať reprodukciu prebratého textu 

- zostaviť osnovu prečítaného a vypočutého textu 

- korešpondenčné cvičenia v cudzom jazyku: úradný list, blahoželanie,  prejavy sústrasti 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať dve kontrolne slohové práce : 

- môj domov-opis 

- môj školský čas, štúdium na našej škole 

 

Jazykové prostriedky 

 

Lexika 

- rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 350 slov a receptívne v rozsahu  

  minimálne 100 lexikálnych jednotiek potrebných na komunikáciu 

- viesť žiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ prejavu 



- získať pohotovosť v tvorení slov rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, 

skladaním 

- správne používať synonymické rady, antonymá, homonymá 

- rozšíriť odbornú slovnú terminológiu 

 

Morfológia 

Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

a písomnom prejave. 

 

Podstatné mená 

- zautomatizovať návyky správneho skloňovania 

- slabé skloňovanie podst. mien mužského rodu 

Slovesá  

- zautomatizovanie prebratých časov 

- sloveso lassen 

Zámená 

- použitie zámena es 

- vzťažné zámená 

Prídavné mená 
- zautomatizovať používanie prídavných mien v prísudku a v prívlastku 

Predložky 

- zautomatizovať používanie prebratých predložiek 

- použitie predložiek auβer, wegen 

- vyjadrenie času pomocou predložiek 

- predložkové väzby s prídavnými menami, podstatnými menami a slovesami 

Číslovky 

- zautomatizovať používanie základných a radových čísloviek 

Príslovky 

- precvičiť používanie osvojených prísloviek 

Syntax 

- vzťažné vety 

- nepriama otázka so spojkou ob 

- nepriama otázka s opytovacím zámenom alebo zámennou príslovkou 

- účelové vety 

 

Tematické okruhy: 

 

Rodina 

Kultúra a umenie 

Šport 

Bývanie 

Obchod a služby 

Starostlivosť o zdravie 

Cestovanie 

Vzdelanie 

Zamestnanie 

Človek a príroda 

 

 

 

 



5 .ročník – 2 hod. týždenne - 60 hod. 

 

Rečové zručnosti  

 

Počúvanie 

- rozumieť zmyslu vypočutého súvislého všeobecného a odborného textu, priamo 

hovorenému  

  i reprodukovanému prejavu 

- posluch náročného odborného textu s cieľom nácviku externej časti maturitnej skúšky 

 

Čítanie 

- čítať s porozumením primerane náročné všeobecné texty a odborné texty 

- práca s neznámym odborným textom za pomoci slovníka 

 

Ústny prejav 

- hovoriť na základe prebratej slovnej zásoby a gramatiky o prebratých všeobecných 

a odborných  

  témach, voľne reprodukovať vypočutý a prečítaný text 

- hovoriť na základe prebratých gramatických a lexikálnych okruhov o odborných témach 

- situačné dialógy a rozprávanie podľa obrazového materiálu 

- zdokonaľovanie komunikatívnych zručností 

 

 

Písomný prejav 

- napísať reprodukciu prebratého textu 

- zostaviť osnovu prečítaného a vypočutého textu 

- zdokonaľovanie písomného prejavu podľa určenej osnovy  

- prospekt so zameraním na cestovný ruch 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať dve kontrolne slohové práce : 

- dôležité miesta v mojom živote 

- Slovensko - moja vlasť 

 

Jazykové prostriedky 

 

Lexika 

- rozširovať slovnú zásobu produktívne v rozsahu minimálne 250 slov a receptívne v rozsahu  

  minimálne 100 lexikálnych jednotiek potrebných na komunikáciu 

- viesť žiakov k uvedomelému výberu výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ prejavu 

- získať pohotovosť v tvorení slov rôznymi spôsobmi, odvodzovaním, skracovaním, 

skladaním 

- správne používať synonymické rady, antonymá, homonymá 

- rozšíriť odbornú slovnú terminológiu 

 

Morfológia 

 

Systematizovať a upevňovať osvojené gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

a písomnom prejave. 

 

Gramatika, pravopis, výslovnosť- funkčné opakovanie a upevňovanie gramatických javov 

z nižších ročníkov formou cvičení  



Tematické okruhy : 

Stravovanie 

Voľný čas, záľuby a životný štýl 

Mestá a miesta 

Obliekanie a móda 

Krajina, ktorej jazyk sa učím 

Slovensko - moja vlasť 

 

 

 

2. CUDZÍ JAZYK – RUSKÝ JAZYK 

 

1. ROČNÍK – 3 hod./ týždenne – 99 hodín 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

POČÚVANIE 

- osvojiť si základné pravidlá  –melódia, prízvuk, intonácia, rytmus, artikulácia 

- naučiť sa získať potrebnú informáciu z textu 

- pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu 

- porozumieť jednoduchým informáciám v krátkych textoch 

- určiť hlavnú myšlienku textu 

- porozumieť podstatným obsahovým detailom v jednoduchých výpovediach 

ČÍTANIE 

 

- naučiť sa čítať po rusky 

- čítať správne s porozumením jednoduché texty 

- pochopiť podstatu oznamov a informácií 

- pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu 

 

 

ÚSTNY PREJAV 

 naučiť sa ruskú azbuku , prízvuky, vyslovovanie skupín hlások 

 osvojiť si základné pravidlá výslovnosti, a rytmu ruských viet 

 jednoduchým jazykom opísať osoby, predmety a miesta 

 dávať informácie, alebo klásť jednoduché otázky 

 jednoducho opísať svoje pocity 

 reprodukovať krátky jednoduchý text 

 porozprávať /zhodnotiť/ krátka príbeh na základe vypočutého textu 

 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 osvojiť si základné lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky 

 naučiť sa opísať predmet, osobu, udalosť 

 naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov 

 písanie poznámok v súvislosti s aktivitami pri čítaní a počúvaní s porozumením 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať 2 kontrolné práce v danom ročníku / 

- súkromný list /podľa osnovy pripravenej učiteľom/ 

- opis osoby / z rodiny, priateľ/ 

 



Kontrolná slohová práca sa má písať na 2 vyučovacích hodinách /na prvej hodine si žiaci 

vypracujú koncept a na druhej hodine vypracujú čistopis/. Žiaci môžu používať slovník. 

 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

LEXIKA 

 osvojiť si slovnú zásobu produktívne v rozsahu 400 slov a 70 lexikálnych jednotiek 

potrebných na základnú komunikáciu 

 viesť žiakov k uvedomelému výberu  výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ 

prejavu 

 významové rozdiely medzi slovenčinou a ruštinou 

 naučiť sa pracovať so slovníkom 

 identifikovať osoby a predmety 

 predstaviť sa, hovoriť o sebe 

 pozvanie, poďakovanie, ospravedlnenie 

 vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu 

 pýtať sa na čas, určiť čas, dátum 

 záujmy, záľuby 

 škola 

 orientácia v meste 

 

MORFOLÓGIA 

* naučiť sa základné gramatické kategórie a vedieť ich používať v ústnom i písomnom 

prejave 

Podstatné mená 

- rod a číslo – zhoda s prídavnými menami 

- životné a neživotné podst. mená, podst. mená v spojení s číslovkami 

- nesklonné 

- pohyblivé –o, e v podstatných menách 

- pravopis mien národov a národností 

Prídavné mená 

- rod a číslo – zhoda s podstatnými menami 

- spodstatnelé prídavné mená  

Zámená 

- osobné 

- opytovacie a vzťažné zámená 

Číslovky 

- základné, radové 

- udávanie dátumu, určovanie času 

- rozdiel hodnôt 

- približnosť 

Slovesá 

- neurčitok slovies 

- časovanie pravidelných slovies I. a II. triedy v prítomnom čase 

- časovanie zvratných slovies 

- časovanie slovies s príponou –ov, - eva 

- časovanie slovies so zmenou kmeňovej spoluhlásky 

- slovesný zápor 



- slovesá pohybu 

- tvary minulého času slovies 

- základné nepravidelné slovesá 

Príslovky  

- tvorenie prísloviek a ich používanie vo vetách 

- neurčité a záporné príslovky 

Predložky  

- základné predložky 

- predložkové väzby 

Spojky 

- priraďovacie spojky 

- podraďovacie spojky 

 

SYNTAX 

 naučiť sa vytvoriť oznamovaciu  vetu pri uplatnení pravidiel slovosledu 

 osvojiť si tvorbu otázky 

 naučiť sa vytvoriť záporné vety 

 naučiť sa rozkazovaciu a zvolaciu vetu 

 vyjadrenie slovenského slovesa byť/nebyť v rôznych významoch 

 rozdiel vo väzbách ruských a slovenských slovies 

 

ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 naučiť sa správnu výslovnosť hlások 

 stály a pohyblivý prízvuk  

 naučiť sa rytmus a intonáciu oznamovacích, opytovacích, zvolacích a rozkazovacích 

viet 

 osvojiť si grafickú sústavu ruského jazyka  

 v písomnom prejave správne používať základné pravidlá pravopisu 

 interpunkčné znamienka v osvojených typoch viet 

 

 

2. ROČNÍK – 3 hod./ týždenne – 99 hodín 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

POČÚVANIE 

- prehlbovať si základné pravidlá prozódie –melódia, prízvuk, intonácia, rytmus, 

artikulácia 

- pochopiť počúvané texty v rozsahu prebratej lexiky a gramatiky a získať potrebnú 

informáciu z textu 

- zachytiť informáciu z textu, prezentovaného prostredníctvom rozhlasu alebo televízie 

- porozumieť podstatným obsahovým detailom vo výpovediach 

 

ČÍTANIE 

- upevňovať správnu techniku čítania s porozumením  

- pochopiť podstatu oznamov a informácií 

- vyhľadať konkrétnu informáciu v určených textoch 

- porozumieť textom s obrazovou informáciou 

- časovo a logicky usporiadať časti textu 



ÚSTNY PREJAV 

     - rozvíjať monologický a dialogický prejav v rozsahu prebratej slovnej zásoby a gramatiky 

 prehĺbiť si základné pravidlá výslovnosti a rytmu ruských viet 

 vedieť sa primerane vyjadriť k témam, týkajúcich sa každodenného života 

 osvojiť si nové lexikálne jednotky 

 reprodukovať krátky jednoduchý text v minulosti 

 porozprávať /zhodnotiť/ krátky príbeh na základe vypočutého textu 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 správne používať základné lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky 

 naučiť sa podrobnejšie opísať predmet, osobu, situácie 

 písomne sa vyjadriť zo svojich pocitov v krátkych textoch 

 vedieť skoncipovať krátku správu, opis a rozprávanie na základe osnovy 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať 2 kontrolné práce v danom ročníku / 

- súkromný list /podľa osnovy pripravenej učiteľom/ 

- rozprávanie minulej udalosti /zážitok z prázdnin/ 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na 2 vyučovacích hodinách /na prvej hodine si žiaci 

vypracujú koncept a na druhej hodine vypracujú čistopis/. Žiaci môžu používať slovník. 

 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

 

LEXIKA 

 rozšíriť slovnú zásobu produktívne v rozsahu 400 slov a 100 lexikálnych jednotiek 

potrebných na základnú komunikáciu 

 viesť žiakov k uvedomelému výberu  výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ 

prejavu 

 rozširovať a zdokonaľovať prácu so slovníkmi 

 popísať denné činnosti, rozprávať o svojich záujmoch 

 charakterizovať osoby , predstaviť svoju rodinu 

 vedieť názvy mesiacov a ročných období 

 pochopiť tituly z novín, inzeráty 

 vyjadriť slovenské „mam, máš..“ 

 vyjadrenie nadšenia a radosti, blahoželanie 

 naučiť sa telefónovať 

 cestovanie – príprava na cestu, rezervácie 

 škola, školský systém 

 porozprávať minulú udalosť 

 

MORFOLÓGIA 

* systematizovať a upevňovať základné gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

i písomnom prejave 

- naučiť sa  základné číslovky 

- používať datív osobných zámen 

- používať radové číslovky v spojení s predložkou na 

- vedieť spájať číslovky s podstatnými menami 

- používať opytovacie zámená 

- vedieť koncovky prídavných mien vo všetkých rodoch 



- vedieť používať inštrumentál j.č. podstatných mien 

- vedieť používať zvratnú časticu v slovesách 

- časovať pravidelné slovesá 

 

SYNTAX 

 dôkladne dodržiavať pravidlá slovosledu 

 upevniť spôsob tvorenia otázky 

 vyjadriť rozkaz, príkaz, zákaz 

 

ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 naučiť sa správnu výslovnosť hlások 

 naučiť sa urobiť fonetický prepis slov 

 zdokonaľovať správnu intonáciu, prízvuk a rytmus ruských viet 

 

3. ROČNÍK – 2 hod./ týždenne – 66 hodín 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

POČÚVANIE 

- zdokonaľovať si ruskú melódiu, prízvuk, intonáciu, rytmus, artikuláciu 

- pochopiť počúvané texty v rozsahu prebratej lexiky a gramatiky a získať potrebné 

informácie z textu 

- zachytiť informáciu z textu, prezentovaného prostredníctvom rozhlasu alebo televízie 

- porozumieť podstatným obsahovým detailom vo výpovediach 

 

ČÍTANIE 

- upevňovať správnu techniku čítania s porozumením  

- pochopiť podstatu oznamov a informácií 

- vyhľadať konkrétnu informáciu v primerane náročných  textoch 

- odhadnúť význam neznámych slov z kontextu 

- časovo a logicky usporiadať časti textu 

 

ÚSTNY PREJAV 

 rozvíjať monologický a dialogický prejav v rozsahu prebratej slovnej zásoby                               

a gramatiky 

 prehĺbiť si základné pravidlá výslovnosti a rytmu ruských viet 

 vedieť sa primerane vyjadriť k témam, týkajúcich sa každodenného života 

 osvojiť si nové lexikálne jednotky 

 reprodukovať krátky jednoduchý text v minulosti 

 porozprávať  príbeh na základe vypočutého textu 

 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 správne používať základné lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky 

 naučiť sa podrobnejšie opísať predmet, osobu, situácie 

 písomne  vyjadriť  svoju ľútosť, nádej, strach,  prekvapenie 

 predstaviť svoj projekt, vytvoriť reklamu 

 napísať svoj životopis 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať 2 kontrolné práce v danom ročníku / 

- súkromný list /podľa osnovy pripravenej učiteľom/ 



- opis krajiny / Slovensko, Francúzsko/ 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na 2 vyučovacích hodinách /na prvej hodine si žiaci 

vypracujú koncept a na druhej hodine vypracujú čistopis/. Žiaci môžu používať slovník. 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

LEXIKA 

 rozšíriť slovnú zásobu produktívne v rozsahu 400 slov a 100 lexikálnych jednotiek 

potrebných na základnú komunikáciu 

 viesť žiakov k uvedomelému výberu  výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ 

prejavu 

 rozširovať a zdokonaľovať prácu so slovníkmi 

 opis miesta, opísať polohu, pamiatky 

 spýtať sa na smer cesty 

 žiadať vysvetlenie, argumentovať 

 vyjadriť príčinu a následok 

 porovnávať – podobnosť a rozdielnosť 

  povedať, ako sa cítime, pomenovať časti tela, zdravie, choroby 

 odievanie 

 rozprávať o svojich záujmoch 

 predstaviť projekt, vytvoriť reklamu 

 porozprávať historku 

 

MORFOLÓGIA 

* systematizovať a upevňovať základné gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

i písomnom prejave 

-  vedieť tvoriť genitív a lokál j.č. podstatných mien 

-  nepravidelné slovesá 

-  neosobné slovesá 

-  stupňovanie prídavných mien 

 

SYNTAX 

 aktívne uplatňovať pravidlá slovosledu 

 naučiť sa tvoriť vedľajšie vety 

 naučiť sa tvoriť vzťažné vety 

 osvojiť si ustálené slovné spojenia a ich používanie a postavenie v ruskej vete 

 vedieť používať známe frázy z predchádzajúcich lekcií 

 

ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 

 prehlbovať zásady správnej výslovnosti hlások 

 upevňovať základné pravidlá pravopisu ruského jazyka  

 zdokonaľovať správnu intonáciu, prízvuk a rytmus  ruskej 

 správne intonovať otázky 

 správne vyslovovať koncovky –ogo, -ego 

 vedieť vyslovovať Y na mieste grafického i 

 

 

 

 



4. ROČNÍK – 2 hod./ týždenne – 66 hodín 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

POČÚVANIE 

- zdokonaľovať si ruskú melódiu, prízvuk, intonáciu, rytmus, artikuláciu 

- pochopiť počúvané texty v rozsahu prebratej lexiky a gramatiky a získať potrebné 

informácie z textu 

- počúvať a pochopiť náročnejšie texty  

- porozumieť podstatným obsahovým detailom vo výpovediach 

ČÍTANIE 

- upevňovať správnu techniku čítania s porozumením  

- pochopiť hlavnú myšlienku odborného textu 

- vyhľadať konkrétnu informáciu v primerane náročných  textoch 

- odhadnúť význam neznámych slov z kontextu 

- časovo a logicky usporiadať časti textu 

 

ÚSTNY PREJAV 

 rozvíjať monologický a dialogický prejav v rozsahu prebratej slovnej zásoby                             

a gramatiky 

 prehĺbiť si základné pravidlá výslovnosti a rytmu  ruských viet 

 vedieť sa primerane vyjadriť k témam, týkajúcich sa každodenného života 

 osvojiť si nové lexikálne jednotky 

 hovoriť na základe prebratých tematických a lexikálnych okruhov o odborných 

témach  

 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 správne používať základné lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky 

 schopnosť písomne vyjadriť svoje výpovede 

 písomne  vyjadriť  svoju ľútosť, nádej, strach,  prekvapenie 

 napísať odborný list 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať 2 kontrolné práce v danom ročníku / 

- súkromný list /podľa osnovy pripravenej učiteľom/ 

- obchodný list 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na 2 vyučovacích hodinách /na prvej hodine si žiaci 

vypracujú koncept a na druhej hodine vypracujú čistopis/. Žiaci môžu používať slovník. 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

 

LEXIKA 

 rozšíriť slovnú zásobu produktívne v rozsahu 350 slov a 80 lexikálnych jednotiek 

potrebných na základnú komunikáciu i odborné vyjadrovanie 

 viesť žiakov k uvedomelému výberu  výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ 

prejavu 

 rozširovať a zdokonaľovať prácu so slovníkmi 

 vyjadrenie prekvapenia, nadšenia 

 záľuby - televízia, rozhlas divadlo šport 

 vyjadrenie vôle, želania 



 rozprávanie spomienok 

 podanie vysvetlenia 

 ekonomické problémy krajín 

 rozprávanie športovej udalosti 

 obchodný list 

 medzinárodné organizácie 

 medziľudské vzťahy 

 

MORFOLÓGIA 

* systematizovať a upevňovať základné gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

i písomnom prejave 

- zdokonaliť a upevniť časovanie pohybových slovies 

- zvratné slovesá 

- ruské slová rovnako znejúce, s rôznym významom 

- vedľajšie vety 

- trpný rod 

 

SYNTAX 

 aktívne uplatňovať pravidlá slovosledu 

 osvojiť si ustálené slovné spojenia a ich používanie a postavenie v ruskej vete 

 príčinné konštrukcie 

 vedieť porekadlá a príslovia 

 

 

ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 

 prehlbovať zásady správnej výslovnosti hlások 

 upevňovať základné pravidlá pravopisu ruského jazyka  

 zdokonaľovať správnu intonáciu, prízvuk a rytmus ruskej vety 

 

5. ROČNÍK – 2 hod./ týždenne – 66 hodín 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

POČÚVANIE  A ČÍTANIE 

- zdokonaľovať si ruskú  melódiu, prízvuk, intonáciu, rytmus, artikuláciu 

- posluch odborného textu, jeho anotácia a na jej základe opätovné spracovanie                                 

v materinskom jazyku 

- pochopiť počúvané texty v rozsahu prebratej lexiky a gramatiky a získať potrebné 

informácie z rozsiahlejšieho textu 

 

ÚSTNY PREJAV 

 rozvíjať monologický a dialogický prejav v rozsahu prebratej slovnej zásoby                             

a gramatiky 

 pohotová komunikácia v profesijno-štandardných situáciách, aj v bežnom živote 

 ústne, aj písomne charakterizovať osobu, zariadenie a firmu so snahou vytvoriť si                    

k nim pohotový vzťah 

 vedieť sa primerane vyjadriť k témam, týkajúcich sa každodenného života 

 osvojiť si nové lexikálne jednotky 

 reprodukovať krátky jednoduchý text v minulosti 

 porozprávať  príbeh na základe vypočutého textu 



PÍSOMNÝ PREJAV 

 správne používať základné lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky 

 korešpondenčné cvičenia 

 predstaviť svoj projekt 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať 2 kontrolné práce v danom ročníku / 

- súkromný list /podľa osnovy pripravenej učiteľom/ 

- žiadosť o prijatie do zamestnania 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na 2 vyučovacích hodinách /na prvej hodine si žiaci 

vypracujú koncept a na druhej hodine vypracujú čistopis/. Žiaci môžu používať slovník. 

/ Môj zážitok z koncertu, zo športového podujatia/ 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

LEXIKA 

 rozšíriť slovnú zásobu produktívne v rozsahu 400 slov a 50 lexikálnych jednotiek 

potrebných na bežnú i odbornú komunikáciu 

 viesť žiakov k uvedomelému výberu  výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ 

prejavu 

 rozširovať a zdokonaľovať prácu so slovníkmi 

 rozprávanie kultúrnej udalosti 

 kultúrny život v meste a na vidieku 

 podnik, firma, reštaurácia 

 v hoteli – hotelové služby 

 človek a spoločnosť 

 multikultúrna spoločnosť 

 obchodné listy 

 prezentácia školy 

 doprava, dopravné prostriedky – cestovanie 

 veľké ruské mestá 

 

MORRFOLÓGIA 

 

* funkčné opakovanie a upevňovanie gramatických javov 

 

ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 

 upevniť zásady správnej výslovnosti hlások 

 upevňovať základné pravidlá pravopisu ruského jazyka  a aktívne ich uplatňovať 

 zdokonaľovať správnu intonáciu, prízvuk a rytmus ruskej vety 

 

 

POUŽÍVANÉ UČEBNICE 

Klass 1, 2, 3,  

Reálie rusky hovoriacich krajín 

Da! 

Maturujem z ruštiny 

 

 

 



FRANCÚZSKY JAZYK - 2. CUDZÍ JAZYK 

1. ROČNÍK – 3 hod./ týždenne – 99 hodín 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

POČÚVANIE 

- osvojiť si základné pravidlá prozódie –melódia, prízvuk, intonácia, rytmus, artikulácia 

- naučiť sa získať potrebnú informáciu z textu 

- pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu 

- porozumieť jednoduchým informáciám v krátkych textoch 

- určiť hlavnú myšlienku textu 

- porozumieť podstatným obsahovým detailom v jednoduchých výpovediach 

ČÍTANIE 

- čítať správne s porozumením jednoduché texty 

- pochopiť podstatu oznamov a informácií 

- pochopiť hlavnú myšlienku jednoduchého textu 

- porozumieť krátkym textom s obrazovou informáciou 

ÚSTNY PREJAV 

 naučiť sa francúzsku abecedu, akcenty, vyslovovanie skupín hlások, viazanie 

 osvojiť si základné pravidlá výslovnosti, a rytmu francúzskych viet 

 jednoduchým jazykom opísať osoby, predmety a miesta 

 dávať informácie, alebo klásť jednoduché otázky 

 jednoducho opísať svoje pocity 

 reprodukovať krátky jednoduchý text 

 porozprávať /zhodnotiť/ krátka príbeh na základe vypočutého textu 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 osvojiť si základné lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky 

 naučiť sa opísať predmet, osobu, udalosť 

 naučiť sa členiť písomný prejav do odsekov 

 písanie poznámok v súvislosti s aktivitami pri čítaní a počúvaní s porozumením 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať 2 kontrolné práce v danom ročníku / 

- súkromný list /podľa osnovy pripravenej učiteľom/ 

- opis osoby / z rodiny, priateľ/ 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na 2 vyučovacích hodinách /na prvej hodine si žiaci 

vypracujú koncept a na druhej hodine vypracujú čistopis/. Žiaci môžu používať slovník. 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

LEXIKA 

 rozšíriť slovnú zásobu produktívne v rozsahu 400 slov a 70 lexikálnych jednotiek 

potrebných na základnú komunikáciu 

 viesť žiakov k uvedomelému výberu  výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ 

prejavu 

 naučiť sa vytvoriť oznamovaciu a opytovaciu vetu 

 naučiť sa pracovať so slovníkom 

 identifikovať osoby a predmety 

 predstaviť sa, hovoriť o sebe 

 žiadať informáciu, poskytnúť informáciu 

 vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu 



 pýtať sa na čas, určiť čas 

 záujmy, záľuby 

 krajiny a národnosti 

 opísať byt, dom 

 

MORFOLÓGIA 

* naučiť sa základné gramatické kategórie a vedieť ich používať v ústnom i písomnom 

prejave 

Podstatné mená 

- rod a číslo – zhoda s prídavnými menami 

- člen určitý a neurčitý 

Prídavné mená 

- rod a číslo – zhoda s podstatnými menami 

- postavenie vo vete za podstatným menom 

Zámená 

- osobné 

- samostatné, nesamostatné 

- neurčité/on/ 

- ukazovacie 

Číslovky 

- základné, radové 

- udávanie dátumu, určovanie času 

Slovesá 

- časovanie pravidelných slovies na –er, ir, re v prítomnom čase 

- časovanie 2 pomocných slovies – avoir, etre 

- slovesný zápor 

- časovanie zvratných slovies 

-     základné nepravidelné slovesá/écrire, aller. vouloir, comprendre/ 

Príslovky miesta , času, spôsobu a príčiny 

Predložky 

- základné predložky /a, de/ 

- sťahovanie člena určitého s predložkami a, de 

- predložky miesta – sur, sous, devant , deriere, au centre 

 

SYNTAX 

 naučiť sa vytvoriť oznamovaciu  vetu pri uplatnení pravidiel slovosledu 

 osvojiť si tvorbu otázky 

 naučiť sa vytvoriť záporné vety 

 logická následnosť diskusie – bon, alors, puis 

 

ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 naučiť sa správnu výslovnosť hlások 

 osvojiť si grafickú sústavu francúzskeho jazyka  

 v písomnom prejave správne používať základné pravidlá pravopisu 

 naučiť sa správnu intonáciu, prízvuk a rytmus francúzskej vety 

 naučiť sa urobiť fonetický prepis slov 

 

 



FRANCÚZSKY JAZYK – 2. CUDZÍ JAZYK 

2. ROČNÍK – 3 hod./ týždenne – 99 hodín 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

POČÚVANIE 

- prehlbovať si základné pravidlá prozódie –melódia, prízvuk, intonácia, rytmus, 

artikulácia 

- pochopiť počúvané texty v rozsahu prebratej lexiky a gramatiky a získať potrebnú 

informáciu z textu 

- zachytiť informáciu z textu, prezentovaného prostredníctvom rozhlasu alebo televízie 

- porozumieť podstatným obsahovým detailom vo výpovediach 

 

ČÍTANIE 

- upevňovať správnu techniku čítania s porozumením  

- pochopiť podstatu oznamov a informácií 

- vyhľadať konkrétnu informáciu v určených textoch 

- porozumieť textom s obrazovou informáciou 

- časovo a logicky usporiadať časti textu 

ÚSTNY PREJAV 

 - rozvíjať monologický a dialogický prejav v rozsahu prebratej slovnej zásoby a gramatiky 

 prehĺbiť si základné pravidlá výslovnosti a rytmu francúzskych viet 

 vedieť sa primerane vyjadriť k témam, týkajúcich sa každodenného života 

 osvojiť si nové lexikálne jednotky 

 reprodukovať krátky jednoduchý text v minulosti 

 porozprávať /zhodnotiť/ krátky príbeh na základe vypočutého textu 

 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 správne používať základné lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky 

 naučiť sa podrobnejšie opísať predmet, osobu, situácie 

 písomne sa vyjadriť zo svojich pocitov v krátkych textoch 

 vedieť skoncipovať krátku správu, opis a rozprávanie na základe osnovy 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať 2 kontrolné práce v danom ročníku / 

- súkromný list /podľa osnovy pripravenej učiteľom/ 

- rozprávanie minulej udalosti /zážitok z prázdnin/ 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na 2 vyučovacích hodinách /na prvej hodine si žiaci 

vypracujú koncept a na druhej hodine vypracujú čistopis/. Žiaci môžu používať slovník. 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

LEXIKA 

 rozšíriť slovnú zásobu produktívne v rozsahu 400 slov a 100 lexikálnych jednotiek 

potrebných na základnú komunikáciu 

 viesť žiakov k uvedomelému výberu  výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ 

prejavu 

 rozširovať a zdokonaľovať prácu so slovníkmi 

 popísať denné činnosti 

 charakterizovať osoby , predstaviť svoju rodinu 

 vyjadrenie potreby, povinnosti /il faut, devoir/ 

 pochopiť tituly z novín, inzeráty 



 riešiť situácie v obchode –nákup, platba 

 vyjadrenie nadšenia a radosti, blahoželanie 

 naučiť sa telefónovať 

 odievanie 

 cestovanie – príprava na cestu, rezervácie 

 škola, školský systém 

 porozprávať minulú udalosť 

MORFOLÓGIA 

* systematizovať a upevňovať základné gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

i písomnom prejave 

Podstatné mená 

- sťahovanie určitého člena s predložkami 

- delivý člen  

- priamy a nepriamy predmet 

Prídavné mená 

- nepravidelné tvorenie ženského rodu 

- prídavné mená stojace pred podstatným menom 

Zámená 

- privlastňovacie 

- neurčité : quelque-chose, quelqu´un 

- ukazovacie 

Číslovky 

-  radové, neurčité 

Slovesá 

- časovanie pravidelných slovies na –cer, ger v prítomnom čase 

- zmeny v prízvuku pri časovaní slovies 

- nepravidelné slovesá 

- rozkazovací spôsob 

- budúci čas – futur proche 

- minulý čas – imparfait, passé composé 

Príslovky 

- porovnávanie - 2.stupeň 

- miesta, času, spôsobu 

SYNTAX 

 dôkladne dodržiavať pravidlá slovosledu 

 upevniť spôsob tvorenia otázky 

 vyjadriť rozkaz, príkaz, zákaz 

 logická následnosť diskusie – d´abord, ensuit, puis 

 

ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 prehlbovať zásady správnej výslovnosti hlások 

 upevňovať základné pravidlá pravopisu francúzskeho jazyka  

 zdokonaľovať správnu intonáciu, prízvuk a rytmus francúzskej vety 

 

 

 

 

 



FRANCÚZSKY JAZYK – 2. CUDZÍ JAZYK 

3. ROČNÍK – 2 hod./ týždenne – 66 hodín 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

POČÚVANIE 

- zdokonaľovať si francúzsku melódiu, prízvuk, intonáciu, rytmus, artikuláciu 

- pochopiť počúvané texty v rozsahu prebratej lexiky a gramatiky a získať potrebné 

informácie z textu 

- zachytiť informáciu z textu, prezentovaného prostredníctvom rozhlasu alebo televízie 

- porozumieť podstatným obsahovým detailom vo výpovediach 

 

ČÍTANIE 

- upevňovať správnu techniku čítania s porozumením  

- pochopiť podstatu oznamov a informácií 

- vyhľadať konkrétnu informáciu v primerane náročných  textoch 

- odhadnúť význam neznámych slov z kontextu 

- časovo a logicky usporiadať časti textu 

 

 

 

ÚSTNY PREJAV 

 rozvíjať monologický a dialogický prejav v rozsahu prebratej slovnej zásoby                             

a gramatiky 

 prehĺbiť si základné pravidlá výslovnosti a rytmu francúzskych viet 

 vedieť sa primerane vyjadriť k témam, týkajúcich sa každodenného života 

 osvojiť si nové lexikálne jednotky 

 reprodukovať krátky jednoduchý text v minulosti 

 porozprávať  príbeh na základe vypočutého textu 

 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 správne používať základné lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky 

 naučiť sa podrobnejšie opísať predmet, osobu, situácie 

 písomne  vyjadriť  svoju ľútosť, nádej, strach,  prekvapenie 

 predstaviť svoj projekt, vytvoriť reklamu 

 napísať svoj životopis 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať 2 kontrolné práce v danom ročníku / 

- súkromný list /podľa osnovy pripravenej učiteľom/ 

- opis krajiny / Slovensko, Francúzsko/ 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na 2 vyučovacích hodinách /na prvej hodine si žiaci 

vypracujú koncept a na druhej hodine vypracujú čistopis/. Žiaci môžu používať slovník 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

LEXIKA 

 rozšíriť slovnú zásobu produktívne v rozsahu 400 slov a 100 lexikálnych jednotiek 

potrebných na základnú komunikáciu 

 viesť žiakov k uvedomelému výberu  výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ 

prejavu 

 rozširovať a zdokonaľovať prácu so slovníkmi 



 opis miesta 

 žiadať vysvetlenie, argumentovať 

 vyjadriť príčinu a následok 

 porovnávať – podobnosť a rozdielnosť 

 zdravie, choroby 

 médiá 

 predstaviť projekt, vytvoriť reklamu 

 porozprávať historku 

 v reštaurácii – obsluha, jedálny lístok 

 zamestnanie. povolania 

 štruktúrovaný životopis 

MORFOLÓGIA 

* systematizovať a upevňovať základné gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

i písomnom prejave 

Podstatné mená 

-  nepriamy predmet nahradený  osobným zámenom 

Prídavné mená 

- stupňovanie 2.a3. stupeň - porovnávanie 

- prídavné mená stojace pred podstatným menom 

Zámená 

- en, y , nahrádzajúce miesto a vec 

Číslovky 

- vyjadrenie množstva –assez. trop 

Slovesá 

- futur simple 

- passé récent 

- neosobné slovesá /il pleut, il faut, il neige/ 

- présent continu /etre en train de + inf./ 

- nepravidelné slovesá 

Príslovky 

- miesta - autour de, au but de, en face de 

- porovnávanie - 3.stupeň 

 

SYNTAX 

 aktívne uplatňovať pravidlá slovosledu 

 naučiť sa tvoriť podmienkové vety 

 naučiť sa tvoriť vzťažné vety 

 osvojiť si ustálené slovné spojenia a ich používanie a postavenie vo francúzskej vete 

 

ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 prehlbovať zásady správnej výslovnosti hlások 

 upevňovať základné pravidlá pravopisu francúzskeho jazyka  

 zdokonaľovať správnu intonáciu, prízvuk a rytmus francúzskej vety 

 

FRANCÚZSKY JAZYK – 2. CUDZÍ JAZYK 

4. ROČNÍK – 2 hod./ týždenne – 66 hodín 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

POČÚVANIE 



- zdokonaľovať si francúzsku melódiu, prízvuk, intonáciu, rytmus, artikuláciu 

- pochopiť počúvané texty v rozsahu prebratej lexiky a gramatiky a získať potrebné 

informácie z textu 

- počúvať a pochopiť náročnejšie texty  

- porozumieť podstatným obsahovým detailom vo výpovediach 

ČÍTANIE 

- upevňovať správnu techniku čítania s porozumením  

- pochopiť hlavnú myšlienku odborného textu 

- vyhľadať konkrétnu informáciu v primerane náročných  textoch 

- odhadnúť význam neznámych slov z kontextu 

- časovo a logicky usporiadať časti textu 

 

ÚSTNY PREJAV 

 rozvíjať monologický a dialogický prejav v rozsahu prebratej slovnej zásoby                           

a gramatiky 

 prehĺbiť si základné pravidlá výslovnosti a rytmu francúzskych viet 

 vedieť sa primerane vyjadriť k témam, týkajúcich sa každodenného života 

 osvojiť si nové lexikálne jednotky 

 hovoriť na základe prebratých tematických a lexikálnych okruhov o odborných 

témach  

 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 správne používať základné lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky 

 schopnosť písomne vyjadriť svoje výpovede 

 písomne  vyjadriť  svoju ľútosť, nádej, strach,  prekvapenie 

 napísať odborný list 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať 2 kontrolné práce v danom ročníku / 

- súkromný list /podľa osnovy pripravenej učiteľom/ 

- obchodný list 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na 2 vyučovacích hodinách /na prvej hodine si žiaci 

vypracujú koncept a na druhej hodine vypracujú čistopis/. Žiaci môžu používať slovník. 

 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

LEXIKA 

 rozšíriť slovnú zásobu produktívne v rozsahu 350 slov a 80 lexikálnych jednotiek 

potrebných na základnú komunikáciu i odborné vyjadrovanie 

 viesť žiakov k uvedomelému výberu  výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ 

prejavu 

 rozširovať a zdokonaľovať prácu so slovníkmi 

 vyjadrenie prekvapenia, nadšenia 

 záľuby - televízia, rozhlas divadlo šport 

 vyjadrenie vôle, želania 

 rozprávanie spomienok 

 podanie vysvetlenia 

 ekonomické problémy krajín 

 rozprávanie športovej udalosti 

 obchodný list 

 medzinárodné organizácie/ O.N.U., C.E./ 



 medziľudské vzťahy 

 multikultúrna spoločnosť 

 rozprávanie spomienok 

MORFOLÓGIA 

* systematizovať a upevňovať základné gramatické kategórie a aktívne ich používať v ústnom 

i písomnom prejave 

Zámená 

- v priamom a nepriamom predmete 

- vzťažné –qui, que, ou 

Číslovky 

- neurčité 

Slovesá 

- jednoduché a zvratné časovanie 

- passé  composé nepravidelných slovies 

- subjonctif 

- passé composé v opytovacej a negatívnej vete 

SYNTAX 

 aktívne uplatňovať pravidlá slovosledu 

 naučiť sa tvoriť vety so subjunktívom  

 príčinné konštrukcie 

 slovesá , konštruované s que 

 

ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 prehlbovať zásady správnej výslovnosti hlások 

 upevňovať základné pravidlá pravopisu francúzskeho jazyka  

 zdokonaľovať správnu intonáciu, prízvuk a rytmus francúzskej vety 

 

 

 

 

 

 

FRANCÚZSKY JAZYK – 2. CUDZÍ JAZYK 

5. ROČNÍK – 2 hod./ týždenne – 66 hodín 

 

REČOVÉ ZRUČNOSTI 

POČÚVANIE  A ČÍTANIE 

- zdokonaľovať si francúzsku melódiu, prízvuk, intonáciu, rytmus, artikuláciu 

- posluch odborného textu, jeho anotácia a na jej základe opätovné spracovanie                                         

v materinskom jazyku 

- pochopiť počúvané texty v rozsahu prebratej lexiky a gramatiky a získať potrebné 

informácie z rozsiahlejšieho textu 

 

ÚSTNY PREJAV 

 rozvíjať monologický a dialogický prejav v rozsahu prebratej slovnej zásoby                              

a gramatiky 

 pohotová komunikácia v profesijno-štandardných situáciách, aj v bežnom živote 

 ústne, aj písomne charakterizovať osobu, zariadenie a firmu so snahou vytvoriť si                        

k nim pohotový vzťah 



 vedieť sa primerane vyjadriť k témam, týkajúcich sa každodenného života 

 osvojiť si nové lexikálne jednotky 

 reprodukovať krátky jednoduchý text v minulosti 

 porozprávať  príbeh na základe vypočutého text 

PÍSOMNÝ PREJAV 

 správne používať základné lexikálne, gramatické a syntaktické prostriedky 

 korešpondenčné cvičenia 

 predstaviť svoj projekt 

 

V rámci nácviku písomného prejavu sa odporúča napísať 2 kontrolné práce v danom ročníku / 

- súkromný list /podľa osnovy pripravenej učiteľom/ 

- žiadosť o prijatie do zamestnania 

 

Kontrolná slohová práca sa má písať na 2 vyučovacích hodinách /na prvej hodine si žiaci 

vypracujú koncept a na druhej hodine vypracujú čistopis/. Žiaci môžu používať slovník. 

/ Môj zážitok z koncertu, zo športového podujatia/ 

JAZYKOVÉ PROSTRIEDKY 

LEXIKA 

 rozšíriť slovnú zásobu produktívne v rozsahu 400 slov a 50 lexikálnych jednotiek 

potrebných na bežnú i odbornú komunikáciu 

 viesť žiakov k uvedomelému výberu  výrazových prostriedkov s ohľadom na cieľ 

prejavu 

 rozširovať a zdokonaľovať prácu so slovníkmi 

 rozprávanie kultúrnej udalosti 

 kultúrny život v meste a na vidieku 

 podnik, firma, reštaurácia 

 v hoteli – hotelové služby 

 človek a spoločnosť 

 obchodné listy 

 prezentácia školy 

 doprava, dopravné prostriedky – cestovanie 

MORRFOLÓGIA 

* funkčné opakovanie a upevňovanie gramatických javov 

Slovesá 

- futur  antérieur 

- plus-que-parfait 

- conditionnel passé 

- zhoda podmetu s príčastím slovesa v rode a čísle 

- nepravidelné slovesá 

Príslovky 

- miesta, času 

SYNTAX 

 aktívne uplatňovať pravidlá slovosledu 

 naučiť sa tvoriť podmienkové vety v minulosti 

 slovesné väzby a faire 

 futur antérieiur vo vetách 

 vyjadrenie hypotézy 

 

 



ZVUKOVÁ, GRAFICKÁ SÚSTAVA JAZYKA A PRAVOPIS 

 upevniť zásady správnej výslovnosti hlások 

 upevňovať základné pravidlá pravopisu francúzskeho jazyka  a aktívne ich uplatňovať 

 zdokonaľovať správnu intonáciu, prízvuk a rytmus francúzskej vety 

 

POUŽÍVANÉ UČEBNICE 
Quartier libre 1, 2, 3 

Reálie francúzsky hovoriacich krajín 

Oui! 

Francúzština pre prevádzku hotelov a reštauračných zariadení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Komunikácia v cudzom jazyku 

(anglický jazyk, nemecký jazyk)  

Časový rozsah výučby 4. roč. 2 hod. 

5. roč. 2 hod. 

Ročník  štvrtý, piaty  

Kód a názov študijného odboru 63 23 K   hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk, cudzí jazyk 

Charakteristika predmetu cudzí jazyk   

 

 Rastúca potreba komunikácie medzi ľuďmi rôznych národov a kultúr a spoločensko-

politické zmeny kladú nové požiadavky na vyučovanie cudzích jazykov.  Žiak nadobúda 

schopnosť ucelenejších prejavov v súvislosti so sociálne komplexnejšími témami. Vie taktiež 

vyjadriť svoje subjektívne pocity a záujmy, vymieňať si názory, spoločne prehodnotiť 

problém a diskutovať o ňom. Znalosť cudzieho jazyka je dôležitým predpokladom tolerancie 

k iným národom a kultúram a zároveň dáva možnosť pozdvihnúť svoje vlastné národné 

povedomie, hrdosť na vlastnú históriu a tradície. Predmet cudzí jazyk poskytuje žiakom  

vedomosti o charaktere a štruktúre študovaného jazyka a vedie k utváraniu praktických 

zručností na základe osvojovania si jazykových prostriedkov v podmienkach 

komunikatívnych situácií. 

Ciele vyučovacieho procesu 

Cieľom vyučovania jazyka je jazykovo pripraviť absolventa pre jeho budúce 

povolanie. Prvotným cieľom výučby  jazyka je aktívne zvládnutie jazykových zručností, 

dorozumieť sa  a komunikovať v danom jazyku, rozvoj písomnej formy prejavu a vyhovieť 

kritériám uplatňovania sa na domácom i zahraničnom trhu práce. Vyučovanie predmetu 

zabezpečuje absolventom stredných odborných škôl produktívne i receptívne osvojenie si 

jazyka na úrovni, ktorá im umožňuje ďalej sa v ňom zdokonaľovať, využívať ho na svoj 

odborný i všeobecno - kultúrny rozvoj a tak sa úspešne zapájať do spoločenskej praxe. 

Cieľom je naučit žiakov komunikovať v cudzom jazyku, chápať učenie sa cudzích 

jazykov ako celoživotný proces, ktorý ich privedie k pohotovej interkultúrnej komunikácii. 

 

Prínos predmetu k rozvoju kľúčových kompetencií – výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Primárnym cieľom učenia sa cudzieho jazyka nie je iba formálne ovládanie systému 

jazyka, ale vytvorenie schopnosti uplatňovať jazyk v autentických súvislostiach.  

Žiak nadobúda schopnosť ucelenejších prejavov v súvislosti so sociálne komplexnejšími 

témami.  

Základným cieľom je zvýšenie jazykovej kompetencie žiaka, t.j. rozvíjanie všetkých 

štyroch zručností pri výučbe  prostredníctvom množstva aktivít zameraných na počúvanie                    

s porozumením, čítanie s porozumením, praktické používanie jazykových vedomostí                            

a písomný prejav a to v takom rozsahu, aby žiak úspešne ukončil štúdium  maturitnou 

skúškou. 

 

 

 



Obsah 

 

   Obsahom výučby komunikácie v cudzom jazyku je formovanie, rozvíjanie a sústavné 

prehlbovanie vedomostí a zručností zameraných na: 

-    formovanie rečových zručností potrebných v ústnom a písomnom  prejave 

-    zvukovú  sústavu jazyka, jeho slovnú zásobu a gramatiku 

- rozvoj schopností potrebných na komunikáciu v bežných situáciách, ktorej cieľom je   

plynulosť a  jazyková správnosť 

-    správne reagovanie v rôznych spoločenských situáciách a dodržiavanie konvencií  

slušnosti 

-    rozvoj schopnosti uvedomovať si rozdiely medzi zvyklosťami, postojmi a životnými 

hodnotami v cudzojazyčných krajinách a porovnávať ich s vlastným postojom, 

životnými hodnotami a zvyklosťami vo vlastnej krajine 

-   získavanie, spracovanie informácií z rôznych oblastí  života  v cudzojazyčných krajinách   

a ich porovnávanie s vlastnou krajinou 

- vyhľadávanie a spracovávanie informácií z rôznych zdrojov a výmena týchto informácií 

navzájom v rámci skupín a triedy. 

-  tematické okruhy sú v súlade s cieľovými požiadavkami na jazykové vedomosti 

a komunikatívne zručnosti a sú záväzné pre internú maturitnú skúšku 

 

 Tematické okruhy sú nasledujúce:  

  

4. ročník   

 

2 hod/týždenne – 66 hodín 

 

1.Rodina  
 a) životopis (osobné údaje: meno, bydlisko, dátum a miesto narodenia, rodinný stav, 

významné momenty v živote),  

 b) členovia rodiny (zovňajšok, charakter, záľuby),  

 c) rodinné vzťahy (vzťahy medzi súrodencami, rodičmi a deťmi, starí rodičia, pomoc                   

v rodine, domáce práce, všedné dni a rodinné oslavy),  

 d) predstavy o svojej budúcej rodine, partnerovi, bývaní, práci,  

 e) rodina a spoločnosť (funkcie rodiny, rodina kedysi a dnes, generačné problémy                        

a problémy monoparentálnych rodín, rozvodovosť, nízka pôrodnosť).  

 

2.. Multikultúrna spoločnosť  
 a) sviatky − zvyky a tradície (cirkevné a štátne sviatky, folklórne tradície a rôzne 

podujatia),  

 b) spolunažívanie ľudí rôznych národností v jednej krajine,  

 c) zbližovanie kultúr (kontakty kedysi a dnes), osobné kontakty s inými kultúrami, 

tolerancia,  

 d) negatívne javy (rasová diskriminácia, intolerancia, vzťah k menšinám),  

 e) kultúrne hodnoty iných národov, spolužitie v Európe.  

 

 

 



3. Vzory a ideály  
 a) pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti, ideálny človek, kritériá hodnôt,  

 b) človek, ktorého si vážim,  

 c) skutoční a literárni hrdinovia,  

 d) hrdinom sa človek nerodí, ale sa ním stáva (konanie človeka v hraničnej situácii),  

 e) ja ako hrdina.  

 

4. Krajina, ktorej jazyk sa učím  
 a) krajina a obyvatelia,  

 b) miesto, ktoré by som rád navštívil,  

 c) výnimočnosť, zvyky, tradície a konvencie,  

 d) stereotypy a predsudky,  

 e) zjednotená Európa.  

 

5. Slovensko – moja vlasť  
 a) krajina a obyvatelia,  

 b) miesta, ktoré by som odporučil cudzincom,  

 c) zvyky, tradície, konvencie,  

 d) stereotypy a predsudky,  

 e) miesto Slovenska v zjednotenej Európe.  

  

6. Vedecko-technický rozvoj  

 a) život kedysi a dnes (výdobytky vedy a techniky a životná úroveň, prístroje                               

v domácnosti),  

 b) pozoruhodné objavy a vynálezy vedy a techniky,  

 c) veda a technika v službách človeka (elektronika, informatika, jadrová fyzika, …),  

 d) zneužitie vedy a techniky (zbrane, závislosti, násilie, konzumná spoločnosť, 

civilizačné choroby),  

 e) človek a veda a technika v budúcnosti (nahradenie učiteľa počítačom, deti a počítače, 

únik mozgov).  

 

7. Komunikácia a jej formy  
 a) typy komunikácie a jej význam (verbálna, neverbálna),  

 b) komunikácia v rôznych situáciách (na verejnosti a v súkromí medzi mladými, 

mladými a staršími, na ulici, v škole, v rodine, v každodennom živote, vo výnimočných 

situáciách),  

 c) moderné formy komunikácie (mobilný telefón, počítač - elektronická pošta, internet),  

 d) jazyk ako dorozumievací prostriedok (výučba svetových jazykov, ich využitie, 

rozšírenosť a využitie cudzích jazykov),  

 e) jazyk štandardný, hovorový, slang, odborný a pod.  

 

8. Masmédiá  
 a) typy masovokomunikačných prostriedkov (ich využitie, výhody, nevýhody),  

 b) tlač (noviny, časopisy, rubriky) - výber, nákup, čítanie – obľúbené články,  

 c) rozhlas, televízia (obľúbené typy programov, sledovanosť),  

 d) vplyv masmédií na život jednotlivca, rodiny i spoločnosti,  

 e) internet a jeho vplyv na človeka a spoločnosť.  

 

9. Záľuby, voľný čas a životný štýl  
 a) možnosti trávenia voľného času,  

 b) organizovaný voľný čas (mimoškolské aktivity, krúžky, brigády),  



 c) individuálne záľuby (umenie, kultúra, hudba, knihy, šport, domáce práce, príroda),  

 d) vplyv zmien spoločnosti na trávenie voľného času (kedysi a dnes),  

 e) trávenie voľného času rôznych vekových kategórií.  

 

10. Mestá a miesta  
 a) dôležité miesta v mojom živote (rodisko, miesto štúdií, miesto trávenia víkendov                    

a prázdnin),  

 b) sprevádzanie turistov (privítanie, základné informácie o pobyte),  

 c) turisticky zaujímavé miesta (hrady, zámky, kúpele, jaskyne) a mestá,  

 d) miesto vhodné na oddych a miesto na spoločenské vyžitie,  

 e) miesto mojich snov.  

 

11. Obliekanie a móda  
 a) vplyv počasia a podnebia na odievanie,  

 b) odev a doplnky na rôzne príležitosti,  

 c) výber oblečenia (móda, vek, vkus, nálada, možnosti), starostlivosť o oblečenie,  

 d) módne trendy − farby, tvorcovia, módne prehliadky,  

 e) “Šaty robia človeka”, šaty na mieru alebo konfekcia (v obchode s odevmi, u krajčíra).  

 

 

12. Kniha – priateľ človeka  
 a) knihy − výber, čítanie,  

 b) obľúbený autor a žánre,  

 c) prečítané dielo spisovateľa krajiny, ktorej jazyk sa učím (život a dielo spisovateľa),  

 d) nositelia Nobelovej ceny za literatúru a ich diela,  

          e)kríza v čítaní beletrie (príčiny, kupovanie kníh, služby knižníc, inštitútov.) 

 

 

13. Kultúra a umenie  
 a) možnosti kultúry v meste a na vidieku (múzeá, výstavy, divadlá, kiná, koncerty, 

cirkus, tanec) 

 b) obľúbená oblasť kultúry a umenia (žánre, známe osobnosti),  

 c) návšteva kultúrneho podujatia,  

 d) hudobné, filmové, divadelné a folklórne festivaly, atmosféra,  

 e) ďalšie druhy umenia – folklór, maliarstvo, sochárstvo, architektúra − najznámejšie 

osobnosti.  

 

 

14. Stravovanie  
 a) jedlá a nápoje počas dňa (raňajky, obed, večera), obľúbené jedlo,  

 b) stravovacie možnosti a zariadenia (stravovanie v škole, doma, v reštaurácii),  

 c) národné kuchyne – zvyky a špeciality (suroviny, jedlá, stolovanie),  

 d) medzinárodné kuchyne (charakteristika, rozdiely, špeciality),  

 e) zdravá kuchyňa (stravovanie detí, návyky, vegetariánstvo, diéty).  

 

 

 

 

 

 

 



5. ročník 

 

2 hod/týždenne – 30 hodín 

 

1. Zamestnanie  
 a) typy povolaní (fyzická a duševná práca), voľba povolania, jej motivácia,  

 b) trh práce (ponuka pracovných miest a nezamestnanosť, žiadosť o zamestnanie, 

profesijný životopis, prijímací pohovor),  

 c) pracovný čas a voľný čas (zdokonaľovanie práce, nové technológie),  

 d) pracovné príležitosti doma a v zahraničí, pracovné podmienky (mzda, sociálna 

starostlivosť),  

 e) kariéra a rodinný život, zamestnanosť žien (materská dovolenka), rekvalifikácia, 

dôchodcovia.  

 

2. Vzťahy medzi ľuďmi  
 a) medziľudské vzťahy (v rodine a v škole, susedské, generačné),  

 b) priateľstvo a láska (hodnotový systém, postoje, stretnutia, oslavy),  

 c) spoločenské problémy (vzťah spoločnosti a jednotlivcov k postihnutým, závislým                                       

a bezdomovcom),  

 d) negatívne javy (agresivita, vandalizmus, egoizmus, ľahostajnosť),  

 e) možnosti riešenia konfliktov.  

 

3. Človek a príroda  
 a) ročné obdobia, počasie,  

 b) príroda okolo nás – fauna (zvieratá voľne žijúce, v ZOO, domáce) a flóra,  

 c) stav životného prostredia (znečistenie zeme, vôd, ovzdušia), prírodné katastrofy,  

 d) ochrana životného prostredia (národné parky, chránené územia, environmentálna 

výchova),  

 e) vplyv životného prostredia na život človeka (poľnohospodárstvo, zdravá výživa, 

agroturistika).  

 

4. Človek a spoločnosť  
 a) morálka (správanie sa mladých a starších ľudí, etická výchova v rodine a v škole),  

 b) spoločenská etiketa – stretnutia, pozdravy a blahoželania, etiketa návštev: dôvody                      

a čas, témy rozhovorov, pohostenie, c) normy a ich porušovanie (morálka a zákon, 

nedorozumenie a konflikt),  

 d) prejavy záujmu a pomoci spoluobčanom v núdzi, sponzorstvo a sponzori (dôvody                   

a podoby),  

 e) vplyv spoločnosti na rodinu.  

 

5. Mládež a jej svet  
 a) charakteristika mladých (zovňajšok, móda; vnútorná charakteristika: typické 

vlastnosti, záuj-my),  

 b) postavenie mladých v spoločnosti (práva a povinnosti, možnosti štúdia, práca, mladé 

rodiny),  

 c) vzťahy medzi rovesníkmi a generačné vzťahy (konflikty - príčiny, prejavy, 

dôsledky),  

 d) nezdravé javy v živote mladých (násilie, gamblerstvo, drogy),  

 e) predstavy mladých o budúcnosti (očakávania, túžby, obavy).  

 

 



6. Šport  
 a) druhy športu (kolektívne, individuálne, letné a zimné, atraktívne športy, rekreačný                 

a profesionálny šport),  

 b) šport, ktorý ma zaujíma (aktívne, pasívne), dôvody,  

 c) význam športu pre rozvoj osobnosti (fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti, 

charakter),  

         d) významné športové podujatia, súťaže, olympijské hry,  

 e) negatívne javy v športe (sláva, peniaze, doping).  

 

7. Obchod a služby  
 a) nákupné zariadenia (obchody, hypermarkety, trhoviská),  

 b) služby (pošta, banka, polícia, čerpacia stanica),  

 c) reklama a vplyv reklamy na zákazníkov,  

 d) druhy a spôsoby nákupu a platenia (katalógový predaj, splátky, týždenný nákup),  

 e) zahraničné výrobky u nás, export slovenských výrobkov.  

 

8. Bývanie  
 a) môj domov (opis prostredia, v ktorom bývam, vybavenie miestností),  

 b) bývanie v meste a na vidieku (výhody a nevýhody),  

 c) ideálne bývanie (vlastné predstavy o bývaní),  

 d) domov a jeho význam v živote človeka (kultúra bývania u nás a v iných krajinách),  

          e) problém bývania mladých rodín, kúpa a prenájom bytu, deti na sídliskách.  

 

9. Starostlivosť o zdravie  
 a) ľudské telo,  

 b) bežné a civilizačné choroby, úrazy, telesné a fyzické stavy, návšteva u lekára,                        

v lekárni,  

 c) zdravý spôsob života (správna životospráva, telesná a duševná hygiena),  

 d) zdravotnícka starostlivosť (prevencia, očkovanie),  

 e) štátne a súkromné zdravotníctvo (zdravotné poistenie, odborní lekári).  

 

10. Cestovanie  
          a) prípravy na cestu, dôvody, cieľ a význam cestovania (za prácou, na dovolenku,            

          služobne),  

          b) dopravné prostriedky (výhody a nevýhody jednotlivých dopravných prostriedkov),  

 c) individuálne a kolektívne cestovanie (spôsob a druhy dopravy, druhy ubytovania, 

stravovanie),  

 d) cestovanie kedysi a dnes, cestovanie v budúcnosti,  

 e) možnosti cestovania do zahraničia.  

 

11. Vzdelanie  
 a) školský systém (typy školských zariadení, skúšky, organizácia školského roka, 

klasifikácia, prázdniny),  

 b) vyučovanie (rozvrh hodín, predmety, prestávky, školské stravovanie, aktivity                        

na hodine),  

 c) život žiaka (voľný čas, záľuby, mimoškolské aktivity, brigády, priatelia, vreckové),  

 d) štúdium cudzích jazykov (výmenné pobyty, stáže, jazykové kurzy, au-pair),  

 e) vzťah učiteľa k žiakovi a opačne.  

 

Na rozsahu a výbere jednotlivých tém do ročníkov  sa dohodnú členovia predmetovej 

komisie. Dbajú na to, aby si žiaci v rámci daných tém osvojili základné situácie, ktoré budú 



bežne používať. Nie je žiaduce orientovať sa na memorovanie naučenej slovnej zásoby, 

prípadne na. teoretické vedomosti o téme, ale je potrebné viesť žiakov k praktickému využitiu 

získaných vedomostí, zručností a návykov v situačných rozhovoroch.  

Systematické formovanie, rozvíjanie a sústavné prehlbovanie zručností, vedomostí  

a návykov sa uskutočňuje výhradne v činnostiach a modelových situáciách s cieľom  

vzájomného dorozumievania.  

 

Stratégia vyučovania  /metódy, formy práce a postupy/ 

 

Stratégia vyučovania – uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy vyučovania 

ako sú: 

klasické metódy – výkladové metódy spojené s praktickými ukážkami 

moderné metódy – riadená diskusia, skupinová práca, individuálna práca, práca v dvojiciach, 

využívanie internetu, časopisov, máp  

praktické metódy –  práca s obrazovým materiálom, posluch s porozumením, využívajú sa 

prezentácie prípadne riešenie problémovej situácie na hodinách 

 

 

Učebné zdroje  
 

Anglický jazyk: A Billíková – Yes – nová maturita 

                           J. Belán – Zmaturuj z anglického jazyka 

                           Chudý, Chudá – Maturita z angličtiny 

                           Reálie anglicky hovoriacich krajín 

                           časopis Friendship 

 

Nemecký jazyk: Themen  neu aktuell1, Themen neu aktuell 2,  Nemecký jazyk 1, Nemecký 

jazyk 2,  Wir wiederholen für´s Abitur, Deutschsprachige Länder, Nová maturita, časopisy 

Freundschaft a Spitze, Deutsch im Hotel,  Deutsch in Küche, Direkt, Mit links zum Abitur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33  vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Poslaním etickej výchovy je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 

orientáciou, v ktorej významné miesto zaujíma prosociálne správanie. Pri plnení tohto cieľa sa 

využíva primárne zážitkové učenie, ktoré popri informáciách účinne podporuje pochopenie  

a interiorizáciu /zvnútornenie/ mravných noriem a pomáha osvojeniu správania sa, ktoré je 

s nimi v súlade. 

Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. 

Jej  súčasťou je rozvoj sociálnych zručností, ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa                 

na primárnej prevencii porúch správania a učenia. 

Žiaci sú vedení k harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, na pracovisku 

a k spoločenským skupinám. Získajú kompetencie samostatne a zodpovedne sa rozhodovať 

v oblasti sexuálneho správania. Budú pripravení rešpektovať profesionálnu etiku založenú                      

na zodpovednosti a úcte k zákazníkovi /odberateˇovi/. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Žiaci: 

- nadobudnú komunikačné spôsobilosti ako sú prezentácia vlastných názorov,  vedenie 

dialógu, diskusie, odmietanie, manipulácie, kultivované vyjadrovanie citov potrebné                          

na vzájomné  spolužitie, 

- osvoja si pravidlá konštruktívnej kritiky, 

- rozvinú sebaoceňovanie a sebaovládanie, 

- uznajú za najvyššiu hodnotu život človeka a všetko, čo ho rozvíja, 

- pochopia pravidlá vzájomného spolužitia rodiny, 

- prejavia ochotu participovať na živote svojej rodiny, 

- uznajú dôležitosť autority, 

- akceptujú inakosť v oblasti názorov, sexuálnej orientácie, zvykov, kultúr, 

- pochopia dôležitosť nezávislosti od vecí, drog, sexu, médií, 

- osvoja si poznanie metód regulácie počatia, 

- porozumejú hodnotám priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, 

- pochopia riziká spojené s predčasným sexuálnym životom, 

- osvoja si rešpektovanie etických zásad v práci, 

- osvoja si prosociálne správanie ako jednu s podmienok naplneného života. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Pri výučbe uplatňovať teoretické vedomosti z predmetov: spoločenská komunikácia,  

občianska náuka 

 

 

 



Stratégia vyučovania 

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.  

Učebné zdroje:  

Metodika etickej výchovy 

T. NOVÁK: Asertívne do života. 

B. BUDA: Empatia 

R. R. OLIVAR: Etická výchova  

 

 

1. ročník 

(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

1. Komunikácia  - 12 hod. 

    - rozhovor, pravidlá rozhovoru 

    - kreativita v komunikácii 

    - empatia v komunikácii 

    - diskusia a jej pravidlá 

    - city, pocity, spôsob ich vyjadrenia 

    - manipulácia, typy  manipulátorov, spôsob odmietnutia manipulácie 

    - asertívne práva a manipulačné povery 

 

2. Dôstojnosť ľudskej osoby - 11 hod. 

    - pôvod dôstojnosti ľudskej osoby 

    - princíp jedinečnosti, neopakovateľnosti, nenahraditeľnosti ľudskej osoby 

    - sebaúcta, sebaovládanie, rešpekt voči iným 

    - akceptácia ľudí s rozdielnosťou  vo svetonázore, sexuálnej orientácii, zvykoch,  

       kultúre 

    - autorita – jej pôvod a dôvody 

 

3. Dobré vzťahy v rodine - 10 hod. 

    - rodinné pravidlá, spoločný priestor, intimita, odpúšťanie, empatia, blízkosť,  

      pomoc, participácia, špecifiká členov rodiny – otec, matka, súrodenci, starí rodičia, 

      širšia rodina  

    - funkcie rodiny, vzájomnosť, hospodárnosť, emocionalita, podpora 

    - rodinné dedičstvo, zvyky, kultúra, jedinečnosť rodiny 

    - rodové stereotypy, ich pôvod a zmysel 

 

 

2. ročník 

/ 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne / 

 

1. Prosociálne správanie - 7 hod. 

    - druhy prosociálneho správania / spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa,  

       priateľstvo/ 

    - znaky prosociálneho správania: nezištnosť, osobné zaangažovanie, akceptácia  

       prijímateľom, 

    - nezištnosť v medziľudských vzťahoch 

 

2. Etika sexuálneho života  13 hod. 



    - počatie života, prenatálny život, embryo 

    - fyziologická a emocionálna príťažlivosť opačných pohlaví 

    - predčasný sex 

    - etika sexuálneho života 

    - regulácia počatia, metódy antikoncepcie, prirodzené metódy regulácie počatia 

    - zodpovednosť, citlivosť, sebaovládanie 

    - vernosť jednému partnerovi 

    - sociálno-patologické javy vyplývajúce z nezriadeného sexuálneho života 

 

3. Etika práce 13 hod. 

    - profesijná etika, zodpovednosť, šetrnosť, ochota, úcta, vytrvalosť, trpezlivosť, 

      lojalita zamestnanca 

      etický kódex zamestnanca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 63 23 K  hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Charakteristika predmetu 

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť 

náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská 

výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.  

Vyučovací predmet 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  

kresťanských cirkví a  k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou.   

Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 

hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym 

kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre 

život spoločnosti. Náboženská výchova je  výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným 

jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, 

rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. 

Výučba predmetu zároveň nadväzuje 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. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Predmet  náboženská výchova umožňuje žiakom:  

o formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania 

o konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi                 

na svet 

o hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu  

o formovať svedomie 

o spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu 

o uvedomiť si dôležitý význam vlastného rozhodnutia pre svetonázorový postoj 

o prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie 

o v trojičnom rozmere budovať ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života 

o rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov v spoločnosti 

a v cirkvi 

 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje 

v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré 

zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových 

kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:  

kompetencie k  riešeniu problémov – žiak vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí 

a naplánuje riešenie problému, žiak samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp 

k druhým ľuďom a k životnému prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia 



problémov, zdôvodní návrhy svojich riešení s ohľadom na učenie cirkvi, žiak robí uvážené 

rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov, žiak chápaním vlastnej 

tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich  ľudí predchádza 

konfliktom a postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného konania. 

 

komunikačné kompetencie – žiak formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom 

slede, vyjadruje sa výstižne, súvisle a kultivovane, žiak sa účinne sa zapája do diskusie, 

obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje, žiak využíva získané komunikačné zručnosti  

k vytváraniu vzťahov potrebných k plnohodnotnému súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými 

ľuďmi, žiak objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému 

vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach. 

 

sociálne a interpersonálne kompetencie – žiak účinne spolupracuje v skupine, na základe 

poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej 

práce, žiak sa podieľa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou 

prispieva k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo 

o ňu požiada, žiak prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne 

spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí, žiak sa 

angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky, žiak 

si uvedomuje si svoje silné a slabé stránky, ktoré vníma ako svoje rozvojové možnosti, žiak si 

vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný rozvoj, 

ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil si sám seba 

 

občianske kompetencie – žiak rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne                             

a historické dedičstvo, žiak rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty, 

je otvorený kultúrnej etnickej a náboženskej rôznorodosti, žiak pozná spoločné základy viery 

aj špecifiká kresťanských cirkví a je pripravený v ekumenickom duchu s nimi spolupracovať, 

žiak rozumie rozdielom a spoločným prvkom v učení svetových náboženstiev a postoj 

vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu svojho konania, žiak objavuje zmysel 

pravdy, spravodlivosti a akceptuje skutočnosť existencie objektívnej pravdy, žiak si 

uvedomuje svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 

prispieva k naplneniu práv iných, Dekalóg vníma (IV- X) ako spoločnosťou overenú a Bohom 

garantovanú normu medziľudských vzťahov 

 

pracovné kompetencie – žiak si dokáže stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, 

kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, žiak 

vníma prácu nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako povolanie 

k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet 

 

kultúrne kompetencie – žiak si osvojí tvorivý prístup k umeleckým dielam vyrastajúcim 

s kresťanstva (obraz, literatúra, stavba, hudba, literárne žánre), vníma ich ako výraz 

kresťanského učenia a kresťanskej tradície, žiak cez umelecké diela rozvíja chápanie 

biblického textu a jeho posolstva, žiak nadobudne zodpovedné postoje a kritické myslenie 

k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám 

 

existenciálne kompetencie – žiak akceptuje existenciu nemennej pravdy, žiak uznáva hodnotu 

individuálneho ľudského života, objavuje zmysel života, preberá seba riadenie, preberá 

zodpovednosť za sebaurčenie, žiak rozumie psychickým, sociálnym a historickým 

súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú 

hĺbku, žiak je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, 

chápe význam manželstva a rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti, 



žiak sa dokáže konfrontovať s vlastnou vinou, je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu 

a odpustenie, žiak aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky kresťanskej spirituality, je 

otvorený pre vnímanie rozmeru večnosti vo svojom živote 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:  

Vo vyučovacom predmete náboženská výchova využívame výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú:  

Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti 

o porozumieť rôznym  textom; poetickým, obrazným a náboženským, porovnať ich 

s inými druhmi textov, rozlíšiť rôzne literárne druhy v Biblii, oceniť ich krásu 

a reflektovať rôznosť významov ich posolstva 

o vnímaním a porozumením symboliky rituálov ako súčasti vytvárania slávnosti rozvíjať 

schopnosť neverbálnej komunikácie  

Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

o pri práci vo dvojiciach alebo v skupinách si uvedomiť, čo všetko so sebou prináša 

kooperatívny spôsob práce 

o prostredníctvom cvičení a aktivít rozvíjať schopnosť stíšenia sa, vnútornej 

koncentrácie a meditácie, ktoré sú predpokladom hlbšej reflexie potrebnej                             

pri vytváraní vlastného sebaobranu 

Schopnosti tvorivo riešiť problémy 

o rozvíjať kritické myslenie reflexiou problémových situácii, ich riešením v spoločnej 

diskusii a kladením filozofických otázok  

o hľadať kritéria pre voľbu riešenia problémov, vedieť zdôvodniť svoje návrhy riešenia 

s dôrazom na etický prístup k ľuďom a k životnému prostrediu 

Spôsobilosti byť demokratickým občanom 

o porozumením postojov inak nábožensky alebo svetonázorovo zmýšľajúcich ľudí 

a chápaním kultúrneho a historického kontextu iných náboženstiev budovať postoj 

tolerancie  

o prostredníctvom diskusie o rôznych konfliktoch z histórie aj zo súčasnosti, hľadať 

nielen príčiny konfliktov ale aj vzory osobností, ktoré sa vďaka svojim kresťanským 

postojom zasadili o ich nápravu 

o postoj zodpovednosti dať do súvisu s hodnotou slobody, hľadať ich vzájomný vzťah 

ako aj vzťah k Božej autorite 

Pracovné kompetencie 

o chápaním dôstojnosti človeka, ktorá nezávisí od jeho výkonu, rozvíjať zdravý postoj 

k požiadavkám na výkon zo strany súčasnej spoločnosti 

Kultúrne kompetencie 

o prezentáciou obsahov svetových náboženstiev predstavených vo vzťahu ku 

kresťanstvu porozumieť vzájomnému vzťahu náboženstva a kultúry 

o integrovať náboženský rozmer života do vlastného vzťahu ku kultúre v jej historickom              

a súčasnom prejave 



Existenciálne kompetencie 

o prostredníctvom práce so symbolmi a symbolickou rečou objavovať v sebe túžbu                    

po prekročení všednej každodennej ohraničenosti svojho života smerom 

k transcendentnu 

o filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať súvislosti podmieňujúce hľadanie 

a nachádzanie životného zmyslu a byť otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku 

o filozofickým rozmerom vedenia diskusie spoznávať význam kresťanského pohľadu   

na hranice človeka – utrpenie a smrť, otvoriť sa  pre možnosti ich prekonania, ktoré 

ponúka kresťanská viera  

Stratégia vyučovania 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu 

vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov 

a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej 

hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

 Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť možno využiť motivačné metódy, ako 

je motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učenia), motivačný rozhovor (aktivizovanie 

poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom 

nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého 

diela). 

 Expozičné metódy je potrebné využívať pri vytváraní nových poznatkov a zručností. 

Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie 

(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou 

otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok                    

na pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda 

(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), 

manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra). 

Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda 

(učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu 

možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná 

praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie 

k vytvoreniu určitého produktu).  

Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z nich je vhodná diskusia 

(vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia 

daného problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu 

medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové 

zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej situácie          

so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej situácii, 

pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (seba realizačné aktivity na 

uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového 

vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia 

(plánovaný dramatizovaný prednes hry, príbehu  a pod.) simulácia (simulovanie,  

napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou 

žiakov                                 a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, 

písomné rozvíjanie  témy, príbehu a pod.),"A propos":  konverzácia  alebo  iná spoločensky 

orientovaná  interakcia, podľa rozprávania  učiteľa, žiakov, návštevníka  o najdôležitejších                

a najaktuálnejších témach zo života.  Typické autentické rozhovory. 



 Fixačné metódy sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovania, napr. metódy opakovania                       

a precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím hry AZ kvíz, domáce 

úlohy).   

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú len písomného vypracovávania, ale aj 

konkrétnych jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. 

Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou 

v bežnom živote. 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Hľadanie cesty motivačný rozhovor 

vysvetľovanie 

riešenie problému 

diskusia 

hra 

čítanie obrazu 

filozofická diskusia 

slovná reťaz 

Vypracovanie referátu 

Rozhovor v dvojiciach 

Práca s karikatúrou 

Práca s internetom, domáca 

úloha 

 

Boh v ľudskom svete Problémové vyučovanie 

Výklad 

Rozhovor 

Inscenačná metóda 

Bibliodráma 

pozeranie DVD 

situačná metóda- riešenie 

problémového prípadu 

reálnej situácie so stretom 

záujmov 

Fixačné metódy 

Riešenie problému  

v skupinách 

Koláž 

Nácvik komunikácie a ticha 

samostatná práca s textom 

práca so Svätým písmom 

kreslenie 

DVD: Boj s obrami 

Byť človekom Demonštrácia plagátov: 

Život a láska 

Výklad  

Práca v skupinách 

Práca so Svätým písmom, 

diskusia, práca s mapou 

Vypracovanie referátu 

 

 

Neobvyklý režisér 

Zostaviť charakteristiku 

ľudskej osoby. 

Vyhľadávanie v médiách 

spochybňujúcich informácií 

o Ježišovi a kresťanskom 

učení. 

Obhajoba historickosti 

a božstva Ježiša Krista 

Na ceste k osobnosti – 

šance a riziká 

motivačný problém  

Svedectvá, pozeranie DVD 

spojené s diskusiou, 

počúvanie magn. nahrávky : 

Dýka  a kríž 

Výklad 

zážitková, práca s obrazom 

expozičná, práca s textom 

legendy, práca v skupinách 

Práca s hlinou ( formovanie 

človeka) 

Spytovanie svedomia ako 

forma práce na sebe 

DVD o závislosti 

Nahrávka: Dýka a  kríž 



Boh a človek Rozhovor, výklad  

samostatná práca študentov 

práca v skupinách,  

zážitková, výklad, práca 

s obrazom, 

demonštračná metóda 

Nakresliť sieť svojich 

vzťahov.  

Na ceste svojho života 

znázorniť dôležité udalosti 

a priradiť k nim sviatosti 

sprevádzajúce tieto udalosti. 

Človek v spoločenstve Simulácia, práca so Svätým 

písmom, dialóg, výklad 

riešenie problému, práca 

v skupinách, 

brainstorming, fixačná, 

rozhovor 

pozeranie DVD: Škola 

pocitov  

Fixačné metódy 

hranie rolí 

DVD: Škola pocitov 

Nemý výkrik 

Stretnutie so rehoľníkom 

kvíz 

anketa 

Návšteva sakrálnych 

pamiatok  

v meste 

 

Učebné zdroje 

Učiteľ má k dispozícii metodický materiál v metodickej príručke katolíckeho 

náboženstva pre prvý ročník stredných škôl „Vzťahy a zodpovednosť“, vydanú Katolíckym 

pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. v Spišskej Novej Vsi. Metodická príručka 

obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné listy. Metodické 

materiály pre náboženskú výchovu obsahujú ku každej téme bohatú ponuku aktivít. Z nich si 

učiteľ vyberie tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na svoje osobné dispozície, dispozície 

študentov a iné okolnosti. K neodmysliteľným zdrojom patrí : Sväté písmo, Katechizmus 

Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej cirkvi, biblické mapy. 

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

zdroje:  

Názov 

tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 

zdroje 

(internet, 

knižnica, ... 

 

Hľadanie cesty 

 

KKC, Sväté písmo;  

Redemptor hominis  

Evangelium vitae,  

Met. prír.: Vzťahy 

a zodpovednosť,  

Svetové náboženstvá 

J.Šelinga: Spoločne 

objavujeme dar -

1.,2.diel 

Tabuľa, PC, 

dokumenty 

Cirkvi 

Pracovné 

listy, Sv. 

Písmo 

Knižnica, 

internet 

 

 

Boh v ľudskom 

svete 

 

KKC, Sväté písmo,  

Met. prír.: Vzťahy 

a zodpovednosť, 

F. Tondra: Morálna 

teológia,  

Tabuľa, CD 

prehrávač, 

Dataprojektor 

Obrazy 

dekalógu, 

plagáty, 

časopisy 

Pracovné 

 



Dejiny spásy,  

CH. Wright: Životné 

problémy očami 

kresťanov 

 

listy, Sv. 

Písmo 

 

Byť človekom 

 

 

KKC, Sväté písmo, 

Met. prí.: Vzťahy 

a zodpovednosť 

A:Frankovský: 

Dogmatika,  

Koma: Cieľ a cesta,  

V. Papis: Kompas 

života,  

Dejiny spásy 

Tabuľa 

 

Plagáty: Život 

a láska     

Biblické mapy 

Pracovné 

listy, Sv. 

Písmo 

Média: TV, 

rozhlas, 

internet, 

noviny 

Na ceste k 

osobnosti – šance 

a riziká 

 

Met. príručka: Vzťahy 

a zodpovednosť, 

J.Šelinga: Spoločne 

objavujeme dar -

1.diel,  

Vývinová 

psychológia, 

CH. Wright: Životné 

problémy očami 

kresťanov 

Dataprojetor, 

magnetofón 

DVD 

prehrávač 

 

Plagáty – 

vývoj človeka,  

schémy 

 

internet 

Boh a človek 

 

KKC, Sv. písmo, 

Met. prír.: Vzťahy 

a zodpovednosť, 

A:Frankovský: 

Dogmatika 

J. Jarab: Pastorálna 

teológia 

J.Šelinga: Spoločne 

objavujeme dar -

3.diel,  

 

Tabuľa 

 

Plagáty: Život 

a láska : sieť 

vzťahov    

Matérie 

jednotlivých 

sviatostí 

Pracovné 

listy, Sv. 

Písmo 

 

Človek v 

spoločenstve 

 

KKC, Sv. písmo 

Met. prír.: Vzťahy 

a zodpovednosť, 

V. Papis: Kompas 

života 

J.Šelinga: Spoločne 

objavujeme dar 

Dataprojektor, 

DVD 

prehrávač 

Plagáty: Život 

a láska: 

manželstvo 

 



ROČNÍK: PRVÝ 

Ročníková téma:  VZŤAHY A ZODPOVEDNOSŤ 

Ročníkový cieľ: 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. 

 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov tematického celku 

Témy  

Hodin

y 

Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedk

y 

hodnotenia 

1. Hľadanie cesty 5 NOS, DEJ, 

Psychológia 

 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Človek tvor komunikatívny.    Definovať komunikáciu 

a vymenovať druhy 

komunikácie 

Správne definoval 

komunikáciu 

a vymenoval druhy 

komunikácie 

Ústne 

skúšanie 

dvojíc 

Ústne 

odpovede 

   

 

 

Zdôvodniť dôležitosť 

správnej komunikácie 

pre medziľudské vzťahy  

Správne zdôvodnil 

dôležitosť správnej 

komunikácie pre 

medziľudské vzťahy   

  

Modlitba – komunikácia s Bohom.   

 

Nájsť analógiu medzi 

komunikáciou 

a modlitbou 

Našiel analógiu medzi 

komunikáciou 

a modlitbou 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

   

 

Zdôvodniť potrebu 

modlitby 

 

Zdôvodnil potrebu 

modlitby 

 

  

Trojrozmernosť človeka. Celistvosť 

človeka – harmónia tela, duše a ducha. 

  

 

Pomenovať a vysvetliť 

trojrozmernosť človeka. 

Pomenoval a vysvetlil 

trojrozmernosť človeka. 

  



Zmysel života. Človek - jeho otázky a 

hľadanie odpovedí. Odkrývanie 

zmyslu života. 

  

 

 

 

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)  vysvetliť 

zmysel života človeka. 

V kontexte Svätého 

písma a na podklade 

učenia Katolíckej cirkvi 

vysvetlil zmysel života 

človeka. 

  

Náboženstvo - rozdelenie, prvky 

a prejavy náboženstva. 

  Vysvetliť pojmy 

religionistika,  

monoteizmus, 

polyteizmus 

Vysvetlil pojmy 

religionistika,  

monoteizmus, 

polyteizmus 

Písomné 

skúšanie 

Neštandardi

zovaný 

didaktický 

test 

 

 

  Na podklade Katechizmu 

Katolíckej cirkvi (KKC 

27- 28) zdôvodniť vznik 

a potrebu náboženstva. 

Na podklade KKC 

zdôvodnil vznik 

a potrebu náboženstva. 

  

 

 

  Vysvetliť rozdiel medzi  

prirodzeným 

a nadprirodzeným 

náboženstvom. 

Vysvetlil rozdiel medzi 

prirodzeným 

a nadprirodzeným 

náboženstvom. 

  

   Uviesť príklady 

prirodzených 

a zjavených 

náboženstiev 

Uviedol príklady 

prirodzených 

a zjavených 

náboženstiev 

Samostatná 

dom. práca 

s internetom 

Referát  

* Kresťan a iné náboženstvá  *1  Charakterizovať 

prirodzené 

náboženstvá, vnímať 

v nich túžbu človeka, 

Charakterizoval 

prirodzené 

náboženstvá, spoznal 

v nich túžbu človeka, 

  



prirodzene hľadať to, čo 

ho presahuje 

prirodzene hľadať to, čo 

ho presahuje 

2. Boh v ľudskom svete 6 NOS, SJ 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

Metafora. Metaforická biblická reč - 

obrazná reč viery. 

 
Literárna výchova:  

 Epická poézia - 

metafora 

Použiť metafory na 

vyjadrenie ťažko 

vyjadriteľných 

skutočností 

Použil metafory na 

vyjadrenie ťažko 

vyjadriteľných 

skutočností 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

  Rozlíšiť aktívne 

a pasívne počúvanie 

Rozlíšil aktívne 

a pasívne počúvanie 

  

Božie slovo v ľudskom slove  
 

Aktívne a so záujmom 

počúvať 

Dokáže aktívne a so 

záujmom počúvať 

  

Metafora - Boh povedal. Abrahám. 

Mária. Samuel.  

  Interpretovať príbeh 

Božieho oslovenia 

Abraháma, Samuela a 

Márie ako príklady 

skúsenosti zdieľania 

Boha s človekom 

Interpretoval príbeh 

Božieho oslovenia 

Abraháma, Samuela 

a Márie. 

Skúšanie 

jednotlivca 

Ústna 

odpoveď 

   Uviesť iné príklady 

ľudskej skúsenosti 

zdieľania Boha 

s človekom 

Uviedol  iné príklady 

ľudskej skúsenosti 

zdieľania Boha 

s človekom 

  

Význam morálneho svedomia pre život 

človeka na podklade učenia KKC. 

  Definovať svedomie 

(KKC 1796) 

Definoval svedomie    

   Zdôvodniť potrebu 

formovania svedomia 

(KKC 1783-1785) 

Zdôvodnil potrebu 

formovania svedomia  

  

   Vysvetliť  všeobecne Vysvetlil  všeobecne   



platné pravidlá pri 

neistom rozhodovaní sa 

podľa svedomia (KKC 

1789) 

platné pravidlá pri 

neistom rozhodovaní sa 

podľa svedomia  

   Rozlíšiť prirodzený a 

ľudský zákon 

Rozlíšil prirodzený a 

ľudský zákon 

  

Spravodlivé zákony na podklade 

Dekalógu. 

  Určiť prvky 

spravodlivých zákonov 

na podklade Dekalógu  

(KKC1959) 

Určil prvky 

spravodlivých zákonov 

na podklade Dekalógu    

Test so 

slovným 

ohodnotení

m 

Slovné 

ohodnotenie 

Dekalóg - Magna charta ľudských práv  

(BOZ) 

 
Dejepis 

Revolúcia bez 

mantinelov- 

osvietenstvo, 

ľudské práva 

 

Obhájiť svoje práva, 

rešpektovať  ľudské 

práva druhých ľudí 

a osobne sa angažovať 

proti ich porušovaniu 

Dokáže obhájiť svoje 

práva, rešpektuje  ľudské 

práva druhých ľudí 

a angažuje sa proti ich 

porušovaniu 

  

   Vnímať životné situácie, 

ktoré si vyžadujú 

zodpovedné rozhodnutie 

vzhľadom k sebe, 

k druhým ľuďom a 

k svetu 

Uviedol 

príklady životných 

situácií, ktoré si 

vyžadujú zodpovedné 

rozhodnutie  

  

3. Byť človekom 3 NOS, DEJ 
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Ľudská osoba. Pôvod dôstojnosti 

človeka. 

 
 

 

 

Definovať učenie cirkvi 

o ľudskej osobe (KKC 

357) 

Definoval učenie cirkvi 

o ľudskej osobe  

  

* Môj počiatok VMR *1 
 

 
Obhájiť dôstojnosť 

ľudského života od 

Obhájil dôstojnosť 

ľudského života od 

  



počatia počatia 

  
 

Vážiť si hodnotu 

ľudského života.  

Prejavil úctu k ľudskému 

životu.  

 

 

 

 

 

  Uvedomiť si dar vlastnej 

existencie 

Uvedomil si dar vlastnej 

existencie 

  

Ježišovo ľudstvo, historické pramene 

dokumentujúce historickosť Ježiša 

z Nazareta. 

  Obhájiť historickosť 

Ježiša Krista 

Obhájil historickosť 

Ježiša Krista 

  

Ježišovo božstvo, ponímanie Ježiša 

Krista v evanjeliách. 

  Analyzovať 

a prehodnotiť 

komponenty 

problémovej situácie 

spochybňovania 

Ježišovej ľudskej alebo 

božskej prirodzenosti 

Analyzoval a prehodnotil 

komponenty 

problémovej situácie 

spochybňovania 

Ježišovej ľudskej alebo 

božskej prirodzenosti 

  

   Definovať učenie cirkvi 

o osobe Ježiša Krista 

(KKC 471, 480) 

Definoval učenie cirkvi 

o osobe Ježiša Krista  

Ústne 

skúšanie 

jednotlivcov 

Ústna 

odpoveď 

* Spravodajské hodnoty (Stereotypy v 

médiach MD) 

*1  Kriticky posúdiť  

informácie v médiách 

Kriticky posúdil  

informácie v médiách 

Samostatná 

dom. práca 

s internetom 

Referát  

4. Na ceste k osobnosti – šance a 

riziká 
3  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Na ceste k osobnosti  
 

Porovnať a rozlíšiť 

pojmy osoba a osobnosť 

Porovnal a rozlíšil pojmy 

osoba a osobnosť 

  

   Vymenovať znaky zrelej 

osobnosti 

Vymenoval znaky zrelej 

osobnosti 
 

 

   Vysvetliť základné kroky Vysvetlil základné kroky   



k zrelosti osobnosti k zrelosti osobnosti 

   Zaradiť obdobie, 

v ktorom sa nachádza, do 

vývinového obdobia 

osobnosti 

Zaradil obdobie, 

v ktorom sa nachádza, do 

vývinového obdobia 

osobnosti 

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

Deformácia osobnosti – závislosti.   Vymenovať a zdôvodniť 

negatívne vplyvy na 

dozrievanie osobnosti 

(drogy, gemblérstvo...) 

Vymenoval a zdôvodnil 

negatívne vplyvy na 

dozrievanie osobnosti 

(drogy, gemblérstvo...) 

  

Legenda a jej symbolická výpoveď (sv. 

Krištof – pútnik hľadajúci zmysel 

života). 

  Ohraničiť pravdivosť 

legendy voči historickým 

faktom. 

Ohraničil pravdivosť 

legendy voči historickým 

faktom. 

  

   Vysvetliť zmysel vzniku 

kresťanských 

stredovekých legiend. 

Vysvetlil zmysel vzniku 

kresťanských 

stredovekých legiend. 

  

   Interpretovať zmysel 

symbolickej reči legendy 

o sv. Krištofovi. 

Interpretoval zmysel 

symbolickej reči legendy 

o sv. Krištofovi. 

  

   Vysvetliť znaky a 

pravdivosť kresťanských 

stredovekých legiend.  

Vysvetlil znaky a 

pravdivosť kresťanských 

stredovekých legiend.  

  

   Objaviť v legende o sv. 

Krištofovi výzvu pre 

hľadanie a naplnenie 

zmyslu svojho života. 

Objavil v legende o sv. 

Krištofovi výzvu pre 

hľadanie a naplnenie 

zmyslu svojho života. 

Skúšanie 

jednotlivca 

Ústna 

odpoveď 

5. Boh a človek 2  
 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

* S Tebou na ceste *1 
Slovenský jazyk - 

Opísať schopnosť Opísal schopnosť   



konverzácia 

 Rodina – vzťahy 

v rodine, rodinná 

oslava 

 

človeka vytvárať vzťahy 

na základe spätného 

pohľadu na svoj 

počiatok. 

človeka vytvárať vzťahy 

  Vytvárať plnohodnotné 

vzťahy 

Vytvára plnohodnotné 

vzťahy 
 

 

Človek žijúci vo vzťahoch ako obraz 

Trojice. 

 
 

Nájsť analógiu medzi 

vzťahmi Najsvätejšej 

Trojice a schopnosťou  

človeka vytvárať vzťahy. 

Dokázal porovnať 

vzťahy medzi  

Najsvätejšou Trojicou 

a vlastnou schopnosťou  

vytvárať vzťahy. 

  

   Definovať učenie 

o vzťahoch Najsvätejšej 

Trojice na podklade 

KKC. 

Definoval učenie 

o vzťahoch Najsvätejšej 

Trojice na podklade 

KKC. 

  

Sviatosti – aktuálne pôsobenie Boha v 

živote človeka od narodenia až po 

smrť. 

  Definovať sviatosti Definoval sviatosti 
 

 

 

   Disponovať sa pre 

prítomnosť Božej 

blízkosti vo sviatostiach 

spôsobom , ktorý 

oslovuje zmysly človeka. 

Je otvorený pre prijatie 

Boha vo sviatostiach. 

Test so 

slovným 

ohodnotení

m 

Slovné 

ohodnotenie 

6. Človek v spoločenstve 
4  

 

Žiak má: 

 

Žiak: 
  

Muž a žena – ikona Boha (VMR)  
 

 

 

 

Vysvetliť úlohu, význam 

a črty sexuality človeka 

v manželstve a rodine 

Vysvetlil úlohu, význam 

a črty sexuality človeka 

v manželstve a rodine 

  



  
 

 

 

Vysvetliť kultivovanú 

sexualitu ako obraz 

mravného a sexuálne 

zrelého človeka 

Vysvetlil kultivovanú 

sexualitu.  
 

Sexualita ako dar a úloha  
 

 

 

 

 

 

Na základe Božieho 

obrazu človeka ako muža 

a ženy vie oceniť vzťah 

medzi mužom a ženou a 

zdôvodniť 

rovnoprávnosť ich 

životných rolí 

Na základe Božieho 

obrazu človeka ako muža 

a ženy si váži vzťah 

medzi mužom a ženou 

a dokázal zdôvodniť 

rovnoprávnosť ich 

životných rolí 

  

  
 

 

 

Oceniť hodnotu 

otcovstva a materstva 

Oceňuje hodnotu 

otcovstva a materstva 

  

* AIDS – choroba vzťahov *1 
 

 

 

 

Vyberať si z alternatív s 

uvedomovaním si 

následkov rizikového 

sexuálneho správania  

Správne si vyberá z  

rizikového sexuálneho 

správania  

Ústne 

frontálne 

skúšanie 

Ústne 

odpovede 

  
 

 

 

Upevniť vedomie 

zodpovednosti za vlastné 

správanie, za svoju 

budúcnosť 

Upevňuje vedomie 

zodpovednosti za vlastné 

správanie, za svoju 

budúcnosť 

  

Povolanie ako služba ľuďom  
 

Umenie a kultúra 

Odlišnosť 

každodenných  

a umeleckých 

vyjadrovacích 

prostriedkov -

všednosť 

Vymenovať škálu 

povolaní v cirkvi 

Vymenoval škálu 

povolaní v cirkvi 

  

  Povolanie vysvetliť 

z pohľadu služby 

človeku 

Povolanie vysvetlil 

z pohľadu služby 

človeku 

  

  Vysvetliť poslanie 

jednotlivých povolaní  

Vysvetlil poslanie 

jednotlivých povolaní  

  



a slávnosť, 

sakrálne umenie 

 

 

a ich prínos pre cirkev 

a spoločnosť 

a ich prínos pre cirkev 

a spoločnosť 

Slávnosť ako hodnota dávajúca životu 

hlbší rozmer 

 Demonštrovať ľudský, 

náboženský a kresťanský 

dôvod potreby slávenia 

v živote človeka aj 

ľudského spoločenstva  

Demonštroval ľudský, 

náboženský a kresťanský 

dôvod potreby slávenia 

v živote človeka aj 

ľudského spoločenstva  

  

   Vnímať slávnosť ako 

hodnotu,  

Vníma slávnosť ako 

hodnotu, ktorá dáva 

životu hlbší rozmer 

  

ktorá dáva životu hlbší 

rozmer 

Zmysel slávenia kresťanskej nedele  
 

 

 

Zdôvodniť kresťanské 

slávenie nedele a 

sviatkov 

Zdôvodnil kresťanské 

slávenie nedele a 

sviatkov 

Test so 

slovným 

ohodnotení

m 

Slovné 

ohodnotenie 

  
 

Aktívne sa podieľať na 

slávení liturgie vo 

farskom spoločenstve 

Aktívne sa podieľa na 

slávení liturgie vo 

farskom spoločenstve 

  

* Opakovanie učiva *1    Kvíz  

* je označené doplnkové učivo



   

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Na hodine náboženskej výchovy žiakov učiteľ nehodnotí známkou. Pri praktických 

aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť 

a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným 

komentárom k výkonu žiaka. Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, 

literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť 

prostredníctvom prezentácie projektov. 

 

Začlenenie prierezových tém 

Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva náboženskej výchovy, 

žiak rozvíja nasledovné kompetencie: 

Mediálna výchova  

3. téma: Byť človekom 

Žiak 

o dokáže preskúmať rôzne druhy prameňov informácii a vie zaujať k nim 

kritický postoj 

o osvojí si schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá 

Osobný a sociálny rozvoj  

1 téma: Hľadanie cesty 

Žiak  

o je pripravený pre otvorené vzťahy v dôveryhodnom prostredí  

o využíva možnosti na vytváranie medziľudských vzťahov  

o uvedomuje si význam sebazdieľania  

 

4. téma: Na ceste k osobnosti – šance a riziká 

Žiak 

o má pozitívny vzťah k druhým ľuďom 

o ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil 

si sám seba  

o cení si vlastnú jedinečnosť a rešpektuje jedinečnosť ostatných  

o je pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch 

 

6. téma: Človek v spoločenstve 

Žiak 

o nachádza si svoje miesto v spoločnosti iných ľudí  

o v medziľudských vzťahoch vníma túžbu človeka po prekročení samého seba, 

zároveň si uvedomuje možnosť jej zneužitia  

 

 

Enviromentálna výchova 

 

3. téma: Byť človekom 

Žiak 

o vníma život ako najvyššiu hodnotu 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 



   

6. téma : Človek v spoločenstve 

Žiak 

 vníma sexualitu ako dar a úlohu 

 vie oceniť vzťah medzi mužom a ženou a zdôvodniť rovnoprávnosť ich 

životných rolí 

 vníma hodnotu otcovstva a materstva 

 uvedomuje si následky rizikového sex. správania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý  

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Obsah: 

Vyučovací obsah tvoria národné dejiny v kontexte s dejinami svetovými v geneticko-

chronologickom usporiadaní. 

 

Charakteristika predmetu: 

Dejepis ako vyučovací predmet má pri výchove žiaka ako budúceho občana 

nezastupiteľné miesto. Umožňuje formovanie historického a národného povedomia, zdravého 

vlastenectva, vedie k porozumeniu medzi národmi, sprístupňuje žiakom všeľudské hodnoty                

v duchu princípov humanizmu a demokracie Charakteristickým znakom vyučovania dejepisu 

na HA je postupný prechod od názornosti a konkrétnosti k abstrakcii a zovšeobecňovaniu.     

Zdôrazňuje sa logická štruktúra a rozvíjanie postojov, názorov a úvah. Pozornosť sa 

kladie na riešenie a vlastné skúmanie problémov na základe schopnosti poznávať historický 

materiál.  

Žiak má: 

- uvedomiť si a svojím vlastným prístupom chrániť hodnoty ľudskej civilizácie, prírody                          

a kultúry, pochopiť závažnosť riešenia globálnych problémov ľudstva, 

- rozvinúť svoj záujem o život spoločnosti a potrebu aktívneho vlastného prínosu                             

do spoločného diania, 

- nadobudnúť hrdosť na vlastný národ a porozumenie a toleranciu aj vo vzťahu k iným 

národom, 

- pochopiť rôznosť ľudského myslenia a konania a byť schopný prijímať pluralitné názory 

na vývoj spoločnosti, 

- osvojením si vedomostí z vývinu odboru získať kladný vzťah k svojej budúcej profesii. 

 

Cieľom predmetu 

je utvárať a formovať kritické historické vedomie, na základe ktorého by boli žiaci 

schopní pochopiť minulosť a prítomnosť Slovenska. Zároveň by mali porozumieť premenám 



   

Európy a sveta, poznávať globálne problémy ľudstva v oblasti politickej, sociálnej, 

ekonomickej, ekologickej a kultúrnej. Ako občania majú žiaci získať všeobecné historické 

vzdelanie, ktoré im umožní hlbší pohľad na najzávažnejšie problémy ľudskej spoločnosti. 

Zároveň im má pomôcť pri celkovej orientácii v politických, sociálnych, ekonomických                           

a kultúrnych faktoch, s ktorými sa v priebehu svojho  života postupne stretnú. Uvedené 

všeobecné ciele sa ďalej rozčleňujú na konkrétne ciele, ktoré majú žiakom umožniť: 

porozumieť histórii       ( osvojovanie si vedomosti ):  

 nadobudnúť vedomosti o minulostí, ktoré im poskytnú základný rámec                                       

pre porozumenie  

súčasnosti, pokúsiť sa odhadnúť príčiny konania ľudí a identifikovať rozdiely medzi  

minulosťou a prítomnosťou, -pochopiť, že historické tradície a interpretácia dejín 

ovplyvňujú myslenie a konanie ľudí  

v prítomnosti,  

-klasifikovať historickú udalosť -nájsť a vybrať z textu požadovanú informáciu a pod., -

rozlišovať medzi faktom a fikciou -vedieť rozlíšiť fakt a fikciu v historických filmoch,  

románoch, mýtoch, legendách,  

-pochopiť vzťah času a priestoru v historickom kontexte, vedieť zoradiť udalosti  

chronologicky, zostaviť časovú priamku, určiť v akom poradí sa udalosti odohrali, ktorá  

bola prvá a ktorá posledná, ktorá z dvoch udalostí sa odohrala skôr, vedieť 

zaznamenávať  

miesta udalostí do obrysových (slepých) máp a pod., geografia 

  -uvedomiť si, že existuje viacero názorov na rovnakú historickú udalosť -vedieť 

pracovať  

   získať hlbší záujem o minulosť, prostredníctvom informácií o úspechoch, 

myšlienkach,  

inštitúciách v minulosti, ktoré sú dôležité pre súčasnú spoločnosť a jej kultúru, 

vypestovať  

vzťah k historickému dedičstvu,  

Medzi predmetové vzťahy- 

-využívanie zručnosti nadobudnuté v iných predmetoch -napr. urobiť graf rastu  

nezamestnanosti, napísať správu, komentár, leták, pamflet, denník, list, záznam  

z rozhovoru, urobiť model, fotografiu, obraz, koláž, karikatúru . ., etika, sociológia 

ekonomika, geografia slovenský jazyk, technológia... 

Stratégia vyučovania- 

Pri výučbe  uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy vyučovania ako sú  

riadená diskusia, skupinové vyučovanie, hranie roli´ ,spájanie teórie s praxou ,prezentácie, 

hranie rolí ... 

V učebných osnovách je zaradené základné učivo, ktoré si má v predpísanom počte 

hodín určených učebným plánom, ako štandard, pre celé štúdium osvojiť každý žiak, aj  ked'  

na rôznej úrovni. 

      



   

Učebné zdroje  

Dejepis pre SOŠ 1-4.Kronika ľudstva ,Spoločensko-vedný lexikón, dobová tlač, atlas dejín 

                                                                                                                                                                                        

1. ročník 

 (2 hod. týždenne, spolu 66 hod. ) 

 

1. Význam histórie pre jednotlivca a ľudstvo..............................................................  2 hod. 

     Periodizácia dejín. Orientácia na časovej priamke. Orientácia na historickej mape      

 

2. Starovek: .....................................................................................................................  5 hod.    

Mezopotámia a Egypt. Staroveké Grécko: Vznik aténskej demokracie, helenizmus, 

prínos  gréckej kultúry a civilizácie. .Staroveký Rím: Charakteristika republiky. 

Charakteristika cisárstva. Kríza rímskej spoločnosti. Vznik kresťanstva. Prínos rímskej 

vzdelanosti a kultúry. 

 

3. Slovensko v susedstve Rímskej ríše ........................................................................... 2 hod. 

Kelti, Germáni a Rimania na Slovensku. Sťahovanie národov, príchod Slovanov. 

 

4. Stredovek...................................................................................................................... 7 hod. 

Charakteristika spôsobu výroby a života poddaných a šľachty. Vznik Franskej a 

Byzantskej ríše. Cirkev v stredoveku - úloha pri vzdelávaní, kultúre a v politickom živote. 

Vznik Veľkej Moravy, jej vývoj a význam. Vznik uhorského štátu a začleňovanie Slovenska 

do uhorského štátu. Uhorsko za Arpádovcov. Tatárske vpády. Vznik a význam stredovekých 

miest - centier remesla a obchodu. Románska a gotická kultúra. 

 

5. Na ceste k novoveku...................................................................................................  5 hod. 

Križiacke výpravy. Vývoj nemeckých štátov a českého štátu. Anjouovci, 

Luxemburgovci a Matej Korvín na uhorskom tróne. Humanizmus a renesancia. Reformačné 

hnutie v cirkvi: V Čechách - husiti, v Nemecku. Protireformácia. Zámorské objavy a ich 

význam pre Európu. Šľachtická anarchia za Jagelovcov v Uhorsku. Porážka pri Moháči a 

vpád Turkov. Tridsaťročná vojna v Európe a v Uhorsku. Protihabsburgské povstania uhorskej 

šľachty. Porážka Turkov, Szatmársky mier. 

 

6. Premeny spoločnosti v 17. a 18. storočí .................................................................  13 hod.            

 Vznik absolutistických monarchií v Európe - Anglicko, Francúzsko, Rusko. 

Osvietenský absolutizmus - Mária Terézia a Jozef II., Peter I. v Rusku. Barok a klasicizmus. 

Vznik USA - formovanie štátu nového typu .Slovenské národné obrodenie 

 

7. Po cestách revolúcií   ................................................................................................  4 hod.         
 Francúzska revolúcia a jej priebeh. Napoleon Bonaparte, francúzske výboje. 

Viedenský kongres. Veda, technika a životný štýl v Európe v 19. storočí. 

 

8. Situácia na Slovensku po roku 1848........................................................................  6 hod.  

Revolúcia roku 1848 – 1849, Matica slovenská, politická situácia koncom 19. storočia  

Revolúcia 1848/49 na Slovensku, Matica slovenská Politická situácia na Slovensku – 

 koniec 19. stor. 

 

 



   

9. Prvá svetová vojna a jej    dôsledky  ......................................................................  10 hod.                                                                         

Medzinárodná situácie pred I.SVV Vypuknutie vojny - príčiny Priebeh vojny 

Rozmach zahraničného Ruská revolúcia odboja Víťazstvo Dohody Versaillsky systém 

Dôsledky I.SVVEurópa tridsiatych rokov - následky hospodárskej krízy. Vznik 

autoritatívnych režimov v Taliansku, Nemecku a Rusku. Od politiky "appeasementu" k II. 

svetovej vojne.                                             

 

10. Svet pred a počas II.Svetovej vojny........................................................................ 10hod. 

         Nástup fašizmu v Nemecku Mníchovská konferencia, Viedenská arbitráž. 

Vojna proti Poľsku, účasť ZSSR na ťažení v Poľsku, "čudná" vojna. "Blesková" vojna na 

Západe, vojna v Ázii. Útok na ZSSR. Holokaust. Prelom v II. svetovej vojne, diplomacia 

spojencov. Koniec II. svetovej vojny, použitie jadrových bômb, Postupimská konferencia,  

rozdelenie sfér vplyvu moci medzi veľmocami. 

 

11. Slovensko  v tieni Hitlera...........................................................................................4 hod.    

 Vznik Slovenskej republiky 14. marca 1939. Charakteristika hospodárskeho, 

politického života  na Slovensku. Vplyv vojny na život občanov, účasť na vojne proti ZSSR. 

Riešenie židovskej otázky na Slovensku. SNP, jeho ciele a význam. Protifašistický odboj 

doma a v zahraničí.. 

 

12. Udalosti v ČSR po roku 1945.....................................................................................6 hod.                                                                                              

Oslobodenie ČSR. Košický vládny program Koniec a výsledky vojny Február 1948 v ČSR 

Nástup komunistickej totality a jej dôsledky 

 

 

2. ročník 

(1 hod. týždenne, spolu 33 hod. ) 

 

1. Vývoj vo svete po II. svetovej vojne........................................................................... 4 hod.

 Zmeny v Európe a vo svete, Rozdelenie sfér vplyvu medzi mocnosti. Integrácia 

západnej Európy a  sovietizácia  východnej Európy. Vznik "studenej" vojny. Politické krízy 

na Strednom a Ďalekom východe a v Karibskej oblasti. Helsinský mierový proces, 

Gorbačovova perestrojka. Rozklad sovietskeho bloku a pád komunistických režimov vo 

východnej Európe v roku 1989, zjednotenie Nemecka. 

 

2. Slovensko  v rokoch 1948-1993..................................................................................  5 hod. 

Udalosti na Slovensku po roku 1945, odsun nemeckého obyvateľstva, povojnové 

voľby, februárové udalosti 1948 a ich následky na hospodársky, politický život a 

zahraničnopolitickú orientáciu. Charakteristika 50-tych rokov na Slovensku, industrializácia, 

kolektivizácia, stalinistiké procesy. Postavenie národnostných menšín na Slovensku a snahy 

Slovenska o federatívne usporiadanie republiky. Pokus o "socializmus s ľudskou tvárou" v 

roku 1968, nástup normalizácie. Charta 77, udalosti v roku 1989, pád komunistickej diktatúry, 

vznik Slovenskej republiky 1993. 

 

3. Dôsledky studenej vojny............................................................................................ 19hod.                                                                                                

Vznik sovietskeho bloku   Stalinizmus Neostalinizmus Sovietizácia krajín sov. bloku 

Pokusy o demokratizáciu kraj. Str. Európy Pražská jar Helsinský mierový kongres Perestrojka 

v ZSSR. Povojnové procesy zjednocovania Európy Zrútenie železnej opony Vznik Slovenskej 

republiky 

 



   

4. Perspektívy súčasného sveta....................................................................................... 5 hod.                                                                                       

Globalizácia, environmentálna kríza, informačná explózia 

 

Hodnotenie 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu 

uvedenú v tomto ŠkVP (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 žiaka.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý  

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu. 

Predmet náuka o spoločnosti oboznamuje študentov so základmi spoločenských vied 

vybraných dôležitých pre ich orientáciu v etických, estetických, psychologických, sociálno-

právnych, politických a filozofických otázkach a vedie ich k poznávaniu seba  a druhých, 

k pochopeniu vzájomných vzťahov medzi jednotlivcom a spoločnosťou v duchu demokracie, 

slobody a humanity. 

Predmet  náuka o spoločnosti sa významnou mierou podieľa na mravnom, občianskom 

a intelektuálnom rozvoji študentov, posilňuje ich všeobecné vzdelanie a prispieva k ich 

príprave na život. 

Študenti štúdiom tohto predmetu 

získavajú prehľad o štruktúre vybraných spoločenskovedných disciplín 

rozvíjajú svoje schopnosti formulovať a klásť otázky v príslušných vedných disciplínach 

a v oblastiach spoločenského života, posudzovať ich rôzne riešenie, rozvíjať tolerantnú 

výmenu názorov 

vytvárajú si vlastné názory na základné otázky a postoje k nim. 

Obsah je tvorený vybranými poznatkami z týchto spoločenskovedných disciplín: 

estetiky a etikety, psychológie, náuky o štáte a práve a ľudských právach a slobodách, 

sociológie, politológie 

Cieľom predmetu 

je formovanie historického a národného povedomia, zdravého vlastenectva, vedie                         

k porozumeniu medzi národmi, sprístupňuje žiakom všeľudské hodnoty v duchu princípov 

humanizmu a demokracie. 

 . 

Medzi predmetové vzťahy 

Pri výučbe  uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy vyučovania ako sú  

riadená diskusia, skupinové vyučovanie, hranie roli, spájanie teórie s praxou ,prezentácie, 

hranie rolí ... 

 

 



   

Stratégia vyučovania 

V záujme zvýšenia efektívnosti učebného procesu  vo väčšej miere uplatňujeme 

problémové vyučovanie, využívame dialogické metódy, napr. sokratovský rozhovor, 

heuristický rozhovor, besedu, diskusiu ako aj používať didaktické hry, resp. experimentálne 

hry ako napr. brainstorming, situačné hry, inscenačné hry, žiacke prezentácie 

Učebné zdroje 

Prevendárová ,j .Kubíčková, G. Základy práva a ochrana spotrebiteľa SPN 1997 

Sopóci, J. Butik, B. Základy sociológie SPN 2003, Základy politológie SPN ,Ústava SR 

,Všeobecná deklarácia ľudských práv ,Filozofický slovník 

 

1.ročník 

1 hodina týždenne, spolu 33.hodín 

 

1. Človek ako jedinec..................................................................................................... 10 hod.                                                                                         

osobnosť človeka, osobnosť, identita temperament, schopnosti, motívy a postoje  

učenie duševná hygiena zdravie a stres poradenstvo 

 

2. Človek a spoločnosť ...................................................................................................  9 hod.                                                                                                 

proces socializácie , socializácia , sociálne vzťahy kultúra, kultúrna identita deviácie , 

sociálne problémy (kriminalita, extrémizmus) normy správania, sociálne skupiny, 

sociálne roly, sociálne pozície, ociálne procesy rodina,  funkcie rodiny ,typy rodín  

 

 

3. Občan a štát................................................................................................................ 10 hod.                                                                                                                

proces formovania občianskej spoločnosti, občianske práva a povinnosti, regionálna správa 

a samospráva, štát, znaky štátu, formy štátu, právny štát, Ústava SR, ústavnosť, 

občan a právo, ochrana ústavnosti a zákonnosti,Demokracia, princípy politický systém voľby, 

volebné správanie  volebné systémy  

 

 

4.Ľudské práva a slobody............................................................................................ 4 hod.                                                                                            

potreba ochrany človeka ,história ľudských práv. Všeobecná  deklarácia ľudských práv 

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných   slobôd Dohovor o právach dieťaťa 

 

2.ročník 

(1.hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

 

1.Opakovanie učiva 1.roč. ............................................................................................  1 hod.                                                                                           

 

2. Globálne témy v dnešnom svete ...............................................................................  6 hod.                                                                                

Globalizácia, ekonomická kríza, globálny obchod, detská práca, HIV/AIDS, chudoba 

 

3.Sociálne napätie v spoločnosti  ..................................................................................  4 hod.                                                                                

spoločenské krízy, vojenský konflikt terorizmus 

 

4. Humanitárna a rozvojová pomoc  ............................................................................  5hod.                                                                            

humanitárna pomoc, rozvojová pomoc, humanitárna akcia, humanitárny 

 projekt humanitárne právo 



   

 

5. Filozofia a jej atribúty................................................................................................. 5 hod.                                                                                               

filozofia a mýtus, filozofické otázky a zdroje filozofických úvah, filozofia, veda, 

 náboženstvo, umenie,  deológia 

 

6. Dejinno-filozofický exkurz.......................................................................................... 5 hod.                                                                                      

a)myslenie orientované na poznanie sveta (Parmenides, Herakleitos, Aristoteles 

b)myslenie orientované na poznávajúci subjekt a na podmienky a možnosti poznávania           

   (R. Descartes, I. Kant),  myslenie orientované na jazyk (L. Wittgenstein) 

 

7. Náboženstvo a jeho atribút........................................................................................ 6 hod. 

náboženská viera náboženské symboly 

náboženské praktiky a prejavy (náboženský kult, náboženské obrady, sviatky  

a tradície), kresťanstvo , svetové náboženstvá, alternatívne náboženské prejavy 

(nové náboženské hnutia) 

 

8. Záverečné zhrnutie ...................................................................................................  1 hod.                                                                                              

 

 

 

Hodnotenie 

 

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 . 

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.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   

 

Charakteristika predmetu 

 

Vyučovací predmet chémia v študijných odboroch SOŠ prispieva k hlbšiemu 

a komplexnejšiemu pochopeniu prírodných javov a zákonov, k formovaniu pozitívnych 

vzťahov k životnému prostrediu a umožňuje žiakom preniknúť do dejov, ktoré prebiehajú 

v živej a neživej prírode. 

Cieľom predmetu je predovšetkým naučiť žiakov využívať nadobudnuté chemické 

vedomosti, spôsobilosti a praktické zručnosti v profesionálnom aj osobnom živote. Presvedčiť 

žiakov, že chemické poznanie má význam pre ich osobnostný rast nielen z hľadiska 

konkrétneho praktického obsahu, ale aj odhaľovania všeobecných princípov existencie sveta. 

Presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov  by mali žiaci nadobudnúť v aktívnej 

učebnej činnosti. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Žiaci: 

- porozumejú základným chemickým pojmom a názvom, 

- pochopia základné predstavy o štruktúre látok, ich stavebných časticiach a vzťahoch  

  medzi štruktúrou a vlastnosťami látok, 

  pochopia základy chemického deja a najrozšírenejších typov chemických reakcií, 

- získajú prehľad o vlastnostiach a použití látok uplatňujúcich  sa v odbore štúdia 

  osvoja si zásady bezpečnosti a hygieny v chemickom laboratóriu 

- osvoja si a uplatňujú aj v živote zásady aktívnej tvorby a ochrany životného prostredia 

- uplatňujú zásady  tvorby chemickej symboliky a názvoslovia v praxi 

- správne sa orientujú v periodickej sústave prvkov 

- ovládajú   základné postupy bezpečnosti práce s chemickými látkami, 

- vysvetlia využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a každodennom živote 

  a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie 

  vysvetlia nevyhnutnosť udržateľného rozvoja a zároveň nadobudnú motiváciu prispieť 

  k dodržiavaniu zásad rozvoja v osobnom a pracovnom živote 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Pri výučbe uplatňovať teoretické vedomosti s predmetov: náuka o potravinách                                

a ekológii 

 

Stratégia vyučovania 

 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania chémie majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania (informačnoreceptívna, reproduktívna, 

Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33  vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



   

heuristická), pri ktorých má žiak, ako aktívny subjekt v procese výučby, možnosť 

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

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

zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru.  

 

Učebné zdroje:  

 

BLAŽEK, FABIANI: Chémia pre SOŠ a ŠO SOU nechemického zamerania. 

ŠKÁRA B., SZEMES V.: Biochémia pre SOŠ  

 

1. ročník 
(1 hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

1. Atómy a chemické prvky, periodická sústava prvkov 3 hod. 

    - časticové zloženie látok 

    - zloženie a štruktúra atómov, častice atómu 

    - elektrónový obal atómu 

    - názvy a značky chemických prvkov 

    - periodický zákon periodická sústava prvkov, periodická tabuľka prvkov 

 

2. Chemická väzba a štruktúra látok 2 hod. 

    - vznik chemickej väzby, príčiny vzniku chemických väzieb, molekula, 

    - kovalentná  väzba, nepolárna väzba, polárna väzba, jednoduchá a násobná väzba 

 

3. Základy názvoslovia anorganických látok 3 hod. 

    - oxidačné číslo, chemický prvok, chemická zlúčenina, chemický vzorec 

    - tvorenie vzorcov a názvov zlúčenín 

 

4. Zmesi a roztoky 2 hod. 

    - látka, chemicky čistá látka, prvok, zlúčenina, zmes 

    - skupenstvo látky ,spôsoby oddeľovania zložiek zmesi 

    - roztok, rozpustnosť látky, nasýtený roztok 

 

5. Chemické reakcie 3  hod. 

    - chemická reakcia, reaktanty, produkty, chemická rovnica, chemický rozklad,  

      zlučovanie 

    - energetické zmeny pri chemických reakciách rýchlosť chemických reakcií, faktory   

      ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií 

    - bezpečnosť pri práci 

    - stupnica pH, kyslý, zásaditý, neutrálny roztok, indikátor 

   

 

 

6. Prvky a anorganické zlúčeniny v bežnom živote 6 hod. 

    - vlastnosti, výskyt, výroba, použitie dôležitých anorganických prvkov a zlúčenín, 

      vplyv niektorých prvkov a ich zlúčenín na životné prostredie 

    - vodík, kyslík 

    - halogény a ich zlúčeniny 

    - síra a jej zlúčeniny 



   

    - dusík a jeho zlúčeniny, vplyv na životné prostredie 

    - uhlík a uhličitany 

    - kovy, korózia kovov 

 

7. Charakteristika a rozdelenie organických látok 6 hod. 

    - charakteristika a rozdelenie organických látok 

    - uhľovodíky dôležité v praktickom živote, ich vlastnosti a vplyv na živé organizmy                            

      a životné prostredie 

    - alifatické a aromatické uhľovodíky 

    - ropa ,zemný plyn, uhlie 

 

8. Biolátky 8 hod. 

    - prírodné látky 

    - sacharidy 

    - tuky 

    - bielkoviny 

    - vitamíny 

    - enzýmy 

    - hormóny 

    - liečivá 

     

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Biológia  

Časový rozsah výučby 2  hodiny týždenne, spolu 66  vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K   hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Cieľom predmetu je v nadväznosti na biológiu na základnej škole poskytnúť žiakom 

kompetencie, ktoré im umožnia správne chápať a vysvetľovať prírodu ako celok a prírodné 

javy i procesy vo vzájomných súvislostiach. Poskytne žiakovi možnosť získania návykov                         

a osobných rozhodnutí potrebných pre zachovanie svojho zdravia. Smeruje k tomu, aby sa 

žiaci naučili chápať prírodu ako zdroj trvalo udržateľného života na Zemi a vedeli aplikovať 

získané kompetencie v osobnom živote. Formuje ekologické myslenie, cítenie a postoje 

žiakov, podieľa sa na tvorbe novej hierarchie hodnôt z aspektu trvalo udržateľného rozvoja.  

Predmet plní úlohu všeobecnovzdelávacieho predmetu, ako aj úlohu prípravného 

predmetu pre odborné vzdelávanie.  

 

 

 

Ciele predmetu 

 

Žiaci získajú ucelenú predstavu o živej prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia 

všetkých zložiek, porozumejú prírodným javom, procesom a objektom vo vzájomných 

súvislostiach, správne interpretujú informácie o živej prírode, využijú osvojené postupy                    

pre ovplyvňovanie svojho zdravia, identifikujú kľúčové pojmy, dokážu aplikovať vedomosti       

o zdraví a chorobe v osobnom živote, reálne posúdia dôsledky existujúcich vedeckých 

objavov, dokážu prezentovať výsledky svojej práce ústnou i písomnou formou, nadobudnú 

spôsobilosť realizácie projektov v oblasti ochrany životného prostredia a zdravia človeka.  

 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Biológia rozvíja poznatky žiakov zo základnej školy, využíva  informácie z  fyziky 

a chémie, prináša nové informácie o zdravej výžive, civilizačných chorobách, mikrobiológie 

a ekológie. Závery vyplývajúce z biológie sa premietnu  v postoju k vlastnému zdraviu 

a životnému prostrediu.   

 

 

 

Stratégia vyučovania 

 

Pri výučbe predmetu je potrebné uplatňovať moderné metódy a formy vyučovania, 

ako je práca s internetom a tlačou, riadený rozhovor,  vysvetľovanie pomocou obrázkov, 

práca s učebnicou.  Z foriem práce využívať skupinovú a individuálnu  prácu žiakov. Žiakov 



   

možno poveriť vypracovaním referátov, ktoré budú základom pre hľadanie riešení 

konkrétnych problémov na teoretickej úrovni. Na jednej téme môže spolupracovať niekoľko 

žiakov, pričom sa predpokladá ich aktivita s uplatnením odborných  znalostí.  

 

 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Hodnotenie má prispieť k zmene postojov žiakov k svojmu zdraviu, stravovacích 

návykov, fyzickej a duševnej aktivite a  životnému prostrediu. Hodnotení budú za aktívny 

prístup k vzdelávaniu, vyhľadávanie informácií  a znalosti ich interpretácie.  

 

 

 

 

Učebné zdroje  

Biológia pre SOŠ 

Potraviny a výživa II, SPN 2008 

Životné prostredie, SPN 2002 

Základy ekológie, SPN&1991 

Základy ekológie, študijný text pre SOŠ a SOU 

 

 

Rozpis učiva 

 

 

1. ročník 

/2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín/ 

 

 Počet hodín 

 1  Výživa .............................................................................................................................. 10 

1.1  Zloženie bunky a tkaniva 

1.2  Význam bielkovín, tukov, sacharidov 

1.3. Význam minerálnych látok, vitamínov a nukleových kyselín 

 

2  Ľudské telo .........................................................................................................................17 

2.1  Rast a vývin 

2.2 Tráviaca, vylučovacia, obehová, nervová, pohybová, dýchacia a rozmnožovacia sústava  

2.3 Žľazy s vnútornou sekréciou  

 

3  Zásady správnej výživy ................................................................................................... 14 

3.1  Zásady správnej výživy a jej delenie 

3.2  Životný štýl 

3.3  Biotechnológie a GMO potraviny 

 

4  Civilizačné choroby a psychoaktívne látky .................................................................... 12 

4.1 Srdcovocievne ochorenia, choroby látkovej premeny diabetes a obezita,                                                

       choroby dýchacích ciest, alergie, nádorové ochorenia 

4.2 Psychoaktívne látky a závislosti 

4.3 Očkovanie a prevencia 



   

 

5  Mikrobiológia .................................................................................................................... 7 

5.1 Baktérie, vírusy a plesne 

5.2 Mikroorganizmy vo vzťahu k potravinám a chorobám 

 

6  Ekológia ............................................................................................................................. 6 

6.1 Životné prostredie, biosféra, odpady 

6.2 Fosílne palivá a obnoviteľné zdroje 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 1,5 hodiny týždenne, spolu 49 hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Matematické vzdelávanie v odbornom školstve popri funkcii všeobecného vzdelania 

plní aj v jednotlivých odboroch prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania                                

i uplatnenie v praxi.  

Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova premýšľajúceho človeka, 

ktorý bude vedieť matematiku používať v rôznych životných situáciách (v odbornej zložke 

vzdelávania, v osobnom živote, budúcom zamestnaní i ďalšom vzdelávaní). 

  

 Cieľ predmetu 

Cieľom matematiky na stredných školách je komplexne rozvíjať žiakovu osobnosť. 

Proces vzdelania smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:  

 efektívne numericky počítať, používať a premieňať jednotky (dĺžky, hmotnosti, času, 

objemu, povrchu, rýchlosti, meny a podobne),  

 vyhodnotiť informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, 

diagramov a tabuliek, 

 

 

obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy,  

diagramy),  

 

 

xty úloh, a riešiť ich, odhadovať, hodnotiť a zdôvodňovať 

výsledky, vyhodnocovať rôzne spôsoby riešenia.  

 

 

1. ročník 

 ( 1,5 hodiny týždenne, spolu 49 hodín ) 

 

 Množina reálnych čísel ................................................................................................... 9 

- prirodzené čísla 

- celé čísla 

- racionálne čísla 

- reálne čísla       



   

Mocniny ............................................................................................................................ 9  

- mocniny s prirodzeným exponentom 

- mocniny s celočíselným exponentom 

- mocniny s racionálnym exponentom  

Výroky .............................................................................................................................. 9 

- výrok, pravdivostná hodnota výroku 

- konjunkcia, disjunkcia a negácia výroku 

- implikácia a ekvivalencia výrokov 

- určovanie pravdivostných hodnôt výrokov 

Percentový počet .............................................................................................................. 9  

- základné pojmy percentového počtu  

- pomer 

- úmera 

- počítanie pomocou trojčlenky  

Úrokový počet .................................................................................................................13  

- výpočet úroku zo sta 

- jednoduché úrokovanie 

- zložité úrokovanie 

- výpočet ostatných veličin úrokového počtu 

 

 

2. ročník 

 ( 1,5 hodiny týždenne, spolu 49 hodín) 

 

Lineárne funkcie................................................................................................................8  

- pojem funkcie 

- hodnota funkcie 

- graf lineárnej funkcie 

- priebeh funkcie 

Lineárne rovnice ...............................................................................................................9 

- jednoduché lineárne rovnice 

- rovnice s neznámou v menovateli 

- rovnice s racionálnymi koeficientami 

Lineárne nerovnice .......................................................................................................... 9 

-  jednoduché lineárne nerovnice 

- nerovnice s neznámou v menovateli 

- spôsoby riešenia nerovníc 

Slovné úlohy ..................................................................................................................... 9 

- riešenie reálnych situácií 

Tabuľky a grafické znázorňovanie ...............................................................................13 

- význam a vlastností tabuliek 



   

- podstata a význam grafov 

- druhy grafov 

 

3. ročník 

 ( 1,5 hodiny týždenne, spolu 49 hodín ) 

 

Obvody a obsahy rovinných útvarov ........................................................................... 17 

- trojuholníky 

- štvoruholníky 

- kruh, kružnica a ich časti 

- mnohouholníky 

Objemy a povrchy telies ............................................................................................... 17 

- kocka  

- hranol 

- ihlan 

- valec 

- kužeľ 

- guľa 

Použitie planimetrie a stereometrie v praxi ................................................................ 15 

- riešenie úloh z praxe  

 

4. ročník 

 ( 1,5 hodiny týždenne, spolu 45 hodín) 

 

Kombinatorika .............................................................................................................. 17 

- kombinatorické pravidlo súčinu 

- variácie 

 

- permutácie 

- kombinácie 

Pravdepodobnosť ......................................................................................................... 13 

- základné pojmy 

- pravdepodobnosť náhodného javu 

- riešenie úloh 

Štatistika ....................................................................................................................... 15 

- základné pojmy 

- modus, medián 

- aritmetický priemer 

- odchýlka, rozptyl 

 



   

Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, 

postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových 

systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu 

prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania 

informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným 

pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní 

iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení 

školy. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov 

zabezpečí rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR                              

v informačnej a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme 

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

- získajú základné vedomosti o PC ako technickom prostriedku na spracovanie 

údajov, 

- naučia sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, efektívne vyhľadávať 

informácie uložené na pamäťových médiách alebo na sieti a komunikovať cez sieť,  

- budú rozvíjať svoje schopnosti kooperácie a komunikácie,  

- budú rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, sebakritickosť 

a snažiť sa o sebavzdelávanie,  

- naučia sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, 

systémov a aplikácií.  

 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

- mať osvojenú základnú terminológiu z informačného procesu 

- dokázať samostatne používať osobný počítač a jeho prídavné zariadenia 

- vedieť spracovať textové dokumenty  

- dokázať využívať pri práci internet a jeho služby 

- prakticky využívať počítače v oblasti moderných informačných technológií 

 

Všeobecné poznámky 

 

Učiteľ predmetu v spolupráci so školou a predmetovou komisiou prispôsobí rozsah 

a obsah učiva v učebnej osnove s ohľadom na rýchly rozvoj výpočtovej techniky a s ohľadom 

na hardwarové a softwarové vybavenie školy, pričom dbá o to, aby koncepcia predmetu 

zostala zachovaná. Učiteľ predmetu využíva medzipredmetové vzťahy s ostatnými predmetmi 

a upevňuje učivo spracovávaním reálnych úloh z oblasti cestovného ruchu. 

Dôraz  sa kladie na získanie vedomostí a zručností formou praktickej činnosti 

a teoretické vedomosti musia byť overované praktickými cvičeniami. 



   

Predmet kladie zvýšené požiadavky na vyučujúceho, jeho sústavný kontakt s praxou, 

osvojovanie si nových právnych predpisov.  

Optimalizácia procesu vyučovania si vyžaduje vzhľadom na rýchly vývoj 

informačných technológií, aby učiteľ neustále študoval nové trendy v predmete, navštevoval 

semináre, konferencie, prednášky, zúčastňoval sa školení, sledoval odborné a pedagogické 

publikácie. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Pri výučbe budú využívané medzipredmetové vzťahy predovšetkým v rámci predmetu 

Administratíva a korešpondencia s dôrazom na používanie noriem pri písaní podnikových 

listov / objednávky, reklamácie a pod. / . 

 

Stratégia vyučovania 

 

V stratégií vyučovania uplatňovať moderné i praxou overené metódy vyučovania ako sú:              

 - slovné metódy : vysvetľovanie, opis, rozhovor, diskusia 

 - názorno-demonštračné: predvádzanie, projekcia, pozorovanie 

   a formy vyučovania: 

- podľa prístupu učiteľa k žiakom:  individuálne a zmiešané 

- podľa stupňa samostatnosti žiaka: individuálna  a frontálna práca 

Uvedené formy a metódy budú využívané na získavanie, upevňovanie a prehlbovanie 

vedomostí žiakov.  

 

Učebné zdroje 

 

Ing. Milana Britvík -  Windows 7, Internet, Office 2010 

R.Baranovič, Ľ.Jašková, Ľ. Šnajder – Internet pre stredné školy 

Jiři Hlavenka a kol.  Vytvářime www stránky 

 

Materiálno - didaktické prostriedky: 

- textové pomôcky 

- multimediálne systémy na báze PC 

 

Vyučovanie predmetu Informatika sa realizuje v učebni výpočtovej techniky. Každý žiak 

pracuje samostatne na svojom PC.  

 

Rozpis učiva 

 

1. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

Počet hodín 

1. Informačná spoločnosť a digitálne technológie  ................................................... 19 

1.1 Informačný proces, údaj, informácia, jednotky informácie 

1.2 Digitalizácia, kódovanie, šifrovanie, komprimácia 

1.3 Prevod medzi číselnými sústavami 

1.4 PC – charakteristika, základné pojmy, hardware, software 



   

1.5 Prídavné zariadenia 

1.6 Charakteristika a základné pojmy operačného systému Windows 

1.7 Popis a nastavenie pracovnej plochy 

1.8 Ponuka „Štart“  

1.9 Údržba PC 

 

2. Microsoft Internet Explorer ..................................................................................... 8 

2.1 Základné pojmy a popis prostredia 

2.2 Služby siete internet 

2.3 Vyhľadávanie informácií na Internete 

2.4 Počítačoví infiltrácie, počítačové siete 

 

3. Textový editor Word  .............................................................................................. 29 

3.1 Charakteristika textového editora  

3.2 Operácie s dokumentom  

3.3 Formátovanie  

3.4 Odrážky, číslovanie, tvorba obsahu 

3.5 Štýly 

3.6 Tabuľky, objekty a ich úpravy                                                                                                                                                                                                        

3.7 Šablóny 

3.8 Práca s tabuľkami 

3.9 Grafika vo Worde 

3.10 Úradné dokumenty 

 

4.   Tabuľkový procesor Excel   ................................................................................... 10 

      4.1 Charakteristika programu 

      4.2 Práca s tabuľkou 

      4.3 Formátovanie buniek, tabuľky 

      4.4 Vzorce a funkcie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



   

Názov predmetu Telesná  výchova 

Časový rozsah výučby 2  hodiny týždenne, spolu 66  vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý,druhý, tretí,štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu Telesná výchova 

Časový rozsah výučby 2  hodiny týždenne, spolu 60  vyučovacích 

hodín 

Ročník  piaty 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia  

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. 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.  

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 výchovy . 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu   

 

 Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je 

umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať 

správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné 

a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, 

zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite. 

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci : 

 porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali 

zodpovednosť za svoje zdravie;  

 vedeli aplikovať a naplánovať  si spôsoby  rozvoja pohybových schopností                           

pri zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 



   

 boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať  si svoj pohybový 

režim  

 

 

Obsah predmetu 

 

Členenie predmetu a jeho ciele: 

Vzdelávanie v predmete telesná a športová výchova je rozdelené do štyroch hlavných 

modulov, zahrňujúcich základné vedomosti o zdraví, pohybe, výžive, o význame pohybových 

aktivít pre udržanie zdravia, prevencii ochorení, zdravotných rizík, športovej činnosti, 

pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti, životnom štýle. Výstupom by mala byť pohybová 

kompetencia s integrovaným pohľadom na pohyb,  športovú činnosť, zdravie  a starostlivosť 

o neho v praktickom živote. 

 

Hlavné moduly: 

 

1. Zdravie a jeho poruchy 

2. Zdravý životný štýl 

3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  

4. Športové činnosti pohybového režimu  

 

Obsah jednotlivých modulov: 

 

1.Zdravie a jeho poruchy  
Poznatky o význame zdravia pre jednotlivca a pre spoločnosť, 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.  

 

 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. 

 

2.Zdravý životný štýl   
Poznatky o pohybovom režime, o hygienických návykoch, o režime dňa, o správnom 

stravovaní. Pohybový program, denný pohybový režim, poznatky o režime práce a oddychu, 

o otužovaní, o prostriedkoch regenerácie a využití športu ako regeneračného prostriedku, 

o psychohygiene, o kalokagatii a olympizme. 

 

Pohybový obsah modulu: 

Všestranne rozvíjajúce cvičenia, chôdza s behom, sezónne činnosti, cvičenie v prírode, 

pohybové hry, didaktické hry, očná gymnastika, psychomotorika, hody na cieľ, prekážkové 

dráhy a pod.  

  

3.Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť   
Poznatky o jednotlivých kondičných a koordinačných schopnostiach, o metódach rozvoja 

pohybových schopností, o metódach hodnotenia a testovania všeobecných pohybových 

schopností, o rozvoji pohybovej výkonnosti pomocou športových disciplín. Poznatky 



   

a zručnosti vo zvyšovaní telesnej zdatnosti, zaťažovanie v telovýchovnom a športovom 

procese, všeobecná a špeciálna pohybová výkonnosť, sebahodnotenie.  

 

   

Pohybový obsah modulu: 

Využiť cvičenia a prostriedky atletiky, lyžovania, plávania. 

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) a pod. 

 

4.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 

 

Pohybový obsah v  module: 

a, Športové činnosti, pri ktorých podľa pravidiel dochádza k stretu medzi jednotlivcami bez 

priameho kontaktu so súperom ako tenis, stolný tenis, bedminton.  

b, Športové činnosti uskutočňované v kolektíve podľa daných pravidiel. Charakteristickým 

znakom je súperenie medzi kolektívmi, vyžadujú kooperáciu v družstve. Výber sa 

uskutočňuje zo športových i netradičných hier: basketbal, hádzaná, volejbal, futbal,florbal, 

futsal, streetbasketbal, Majú prispieť k rozvoju osobnosti žiaka, rozvinúť toleranciu, vôľu, 

zdokonaliť osvojené herné činnosti jednotlivca a kolektívu, preukázať uplatnenie herných 

činností  a kombinácii v hre, v zápase. 

c, Športové činnosti charakteristické kreativitou a ovládaním pohybovej formy na náradí, 

s náčiním a bez náčinia, pri ktorých sú zvýraznené  rozličné estetické prejavy a cit pre rytmus. 

Výber telovýchovných a športových činností tvorí: tanec, športová gymnastika,  

d, Športové činnosti charakteristické premiestňovaním sa v prírodnom prostredí, adaptovaním 

sa na zmeny tohto prostredia 

Vo výbere sú športy: bežecké a zjazdové lyžovanie, snowboarding, plávanie, turistika.  

Zmyslom je zdokonalenie osvojených pohybových zručností  aspoň z jedného zimného, 

jedného letného športu a jedného športu vo vode. 

 

 

Hodnotenie žiakov  

 

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

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

gramotnosti a výkonnosti, telesnej zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto 

činnosti vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v čase povinného vyučovania, 

ale aj mimo neho,  či pociťoval z nej radosť a potešenie,  či sa stala súčasťou jeho životného 

štýlu. Preto za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považuje: 

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

telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie; 

- rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne 

orientovanej telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne 

predpoklady žiaka; 

- proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností                            

a teoretických vedomostí, najmä orientácia v obsahu učebných programov zostavených 

učiteľom a realizovaných na jednotlivých školách;  



   

Minimálny počet známok pri záverečnom hodnotení sú štyri známky. 

 

 

 

Organizačné formy povinného vyučovania telesnej a športovej výchovy 

Vyučovacia hodina  

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina telesnej                                    

a športovej výchovy. Zúčastňujú sa jej všetci žiaci zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny.  

Žiakov so zdravotným oslabením (III. zdravotná skupina ponecháme na vyučovacích 

hodinách telesnej a športovej výchovy s intaktnými žiakmi a realizujeme integrované 

vyučovanie. Žiak môže byť oslobodený od účasti  na vyučovaní telesnej a športovej výchovy 

iba na návrh lekára.  

 

Kurzová forma výučby    

Kurzové formy výučby sú súčasťou vyučovania predmetu, majú samostatnú časovú 

dotáciu. Sú formou s povinným obsahom a riadia sa samostatnými smernicami. V 1. ročníku 

absolvujú žiaci kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy (lyžiarsky 

kurz, snowbordový kurz), v 2.ročníku  kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním                        

na letné športy (zdokonaľovací kurz plávania, turistický kurz resp. kurz iných športov 

v prírode).  

Poznámka : V 3. ročníku je kurz ochrany života a zdravia.  

Na formy povinného vyučovania nadväzujú rôzne formy záujmovej telesnej 

a športovej výchovy. 

 

5. Učebné zdroje 

Učebné osnovy pre stredné školy /1996/ 

Vzdelávací štandard pre stredné školy 

Metodická príručka.  Diagnostika pohybových zručností / Kasa, Mikuš/. 

Základná gymnastika /Hrčka, Kos /.  Hodiny telesnej výchovy v posilovni / Mikuš/. 

Volejbal / Kaplan /.  Futbal / Deshors / 

Platné používané učebnice,učebné texty a iné materiály 

 

Rozpis učiva: 

 

Teoretické vedomosti. 

1.Hodnotová orientácia v telesnej výchove a športe 

2.Olympizmus a olympijské hry 

3.Anatomické a fyziologické základy telesnej výchovy a športu 

4.Didaktické základy telesnej výchovy a športu 

5.Hygiena a bezpečnosť v telesnej výchove 

6.Základy športovej prípravy 

7.Osobitosti telesnej výchovy a športovej prípravy dievčat a žien 

 

Atletika. 

1.Vysoký,polovysoký a nízky štart.Technika šliapavého a švihového behu. 

2.Vytrvalostný beh 

3.Skok do výšky 

4.Vrh guľou/chlapci/, hod granátom/dievčatá/ 

 



   

Gymnastika. 

Pohybové činnosti /základné polohy a pohyby tela,rozvoj ohybnosti a klbovej 

pohyblivosti, cvičenia na rozvoj sily svalstva paží, trupu a dolných končatín , šplh, cvičenia 

na správne držanie tela/ 

Akrobatické cvičenia /kotúľ vpred, vzad, letmo, stojka na lopatkách, na hlave, na rukách, 

premet bokom, cvičenia vo väzbách/ 

Preskoky /odrazové cvičenia, skok do hĺbky,skok do ľahu na vyvýšenú podložku, 

prekonávanie prekážok, štylizovaný preskok – skrčka,roznožka/ 

Cvičenia na náradí / hrazda – vzpory,visy,prešvihy,náskoky,zoskoky, výmyk, toč vzad 

         kladina – chôdza,poskoky,skoky,zoskoky,obraty,rovnovážne postoje                                    

                         a ich   väzby/ 

 

Kondičná príprava – posilňovanie 

Základná kondičná gymnastika. 

Význam posilňovania, zásady posilňovania  

Cvičenia v posilňovni, kruhový tréning 

 

Športové činnosti pohybového režimu:  

1. Basketbal. 

Herné činnosti jednotlivca / uvoľňovanie,prihrávky,streľba,bránenie/ 

Herné kombinácie / útočné – hoď a bež, založené na clonení, založené na početnej 

prevahe 

                                obranné  - proti početnej prevahe, proti cloneniu/ 

Herné systémy / útočný systém 3-2, osobný obranný systém, zónový obranný systém/ 

 

2.Volejbal. 

Herné činnosti jednotlivca /volejbalový streh,pohyb hráča do strán,odbitie lopty obojručne 

zhora a zdola, nahrávka a prihrávka,podanie čelné zhora a zdola, útočný úder,jednoblok/ 

Herné kombinácie / útočné – po nahrávke pri sieti 

                                obranné – postavenie pri príjme podania, blokovanie/ 

 

3. Futbal. 

Herné činnosti jednotlivca / útočné – výber miesta,prihrávanie lopty,spracovanie lopty, 

vedenie lopty,obchádzanie súpera,streľba 

                                                obranné – obsadzovanie hráča s loptou,bez lopty 

Herné kombinácie / založené na prihrávke, na vedení lopty,založené na prihrávke                            

a nabiehaní/ 

Herné systémy / postupný útok, rýchly protiútok, osobná obrana,priestorová obrana/ 

 

4.Hádzaná. 

Herné činnosti jednotlivca / útočné – opakované vedenie lopty,uvoľňovanie trojkrokovým 

vedením lopty,prihrávky,streľba 

                                              obranné – bránenie hráča bez lopty,s loptou/ 

Herné kombinácie – dvaja proti jednému,zabezpečovanie,preberanie 

5. Florbal. 

Herné činnosti jednotlivca – útočné,obranné 

Prihrávky,spracovanie prihrávky. 

Vedenie loptičky,obchádzanie súpera,streľba 

Herné kombinácie,pravidla,taktika 

 



   

6.Stolný tenis 

Hra 

 

7.Bedminton 

HrA 

 

8.Lyžiarsky kurz. 

Základné lyžiarske zručností 

Vyvážený dynamický postoj po spádnici a jazde šikmo svahom. 

Aktívne vytáčanie lyží podľa úrovne osvojenia rovnováhy. 

Bežecký výcvik – nácvik správneho odrazu nôh,zosúladenie odrazu paží,nácvik 

korčuľovania, zmena smeru,brzdenie 

 

9.Plávanie 

Technika plaveckého spôsobu prsia,kraul,znak 

Technika štartu,plávanie pod vodou 

Základy skokov do vody 

Prvky vodného póla 

Záchrana topiaceho sa, prvá pomoc 

 

PREHĹAD TEMATICKÝCH CELKOV 

Prvý ročník 

 

Tematický rozvrh učiva Počet hodín 

Teoretické vedomosti 

Atletika 

Gymnastika 

Telovýchovné činnosti kondičnej gymnastiky 

Športové kolektívne činnosti 

3 

18 

9 

8 

28 

 

 

Lyžiarsky výcvik                                            5 dní 

Účelové cvičenia 1. a 2.                                2 x 6 hod. 

 

Druhý ročník 

 

Tematický rozvrh učiva Počet hodín 

Teoretické vedomosti 

Atletika 

Gymnastika 

Telovýchovné činnosti kondičnej gymnastiky 

Šporové kolektívne činnosti 

3 

18 

9 

8 

28 

 

Kurz plávania                                               5 dní 

Účelové cvičenia 3. a 4.                               2 x 6 hod. 

 

Tretí ročník 

 

Tematický rozvrh učiva Počet hodín 

Teoretické vedomosti 3 



   

Atletika 

Gymnastika 

Telovýchovné činnosti kondičnej gymnastiky 

Športové kolektívne činnosti 

18 

9 

8 

28 

  

   Kurz na ochranu človeka a prírody          3 dni po 6 hodín 

Štvrtý ročník 

 

Tematický rozvrh učiva Počet hodín 

Teoretické vedomosti 

Atletika 

Gymnastika 

Telovýchovné činnosti kondičnej gymnastiky 

Športové kolektívne činnosti 

2 

18 

8 

8 

30 

 

Piaty ročník 

 

Tematický rozvrh učiva Počet hodín 

Teoretické vedomosti 

Atletika 

Gymnastika 

Telovýchovné činnosti kondičnej gymnastiky 

Športové kolektívne činnosti 

2 

16 

8 

8 

26 

 

 

 

OCHRANA ČLOVEKA A PRÍRODY 

 

Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov sú účelové kurzy, ktoré predstavujú 

integrujúcu zložku vedomostí, zručností a postojov. Účelové učivo poskytuje žiakom 

doplňujúce, rozširujúce, upevňovacie a overovacie vedomosti,zručnosti a kompetencie 

potrebné na zvládnutie situácií a aktivít, ktoré môžu nastať vznikom nepredvídaných 

skutočností. 

Učivo predpísané obsahovými štandardami sa realizuje formou účelových cvičení             

a účelového kurzu. 

Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu        

6 hodín v každom polroku školského roka. Účasť žiakov je na cvičeniach povinná.  

Účelový kurz Ochrana človeka a prírody je povinnou organizačnou formou 

vyučovania. Obsah kurzu nadväzuje na účelové cvičenia a tvorí ho teoretická príprava, 

praktický výcvik a mimovyučovacia záujmová činnosť žiakov. Názorné a praktické metódy 

prevládajú nad verbálnymi a hodnotenie žiakov je slovné. Kurz sa organizuje v treťom 

ročníku v trvaní 3 dní po 6 hodín výcviku. Je súčasťou plánu práce školy. Účasť žiakov je 

povinná. 

 

Prehľad obsahových štandardov 

 

Teoretická príprava – trvá 3 hodiny 

Praktický výcvik sa zameriava na komplex  tematických celkov: 

a, zdravotnícka príprava / 5 hodín / 

b, mimoriadne udalosti /4 hodín / 



   

c, pobyt v prírode /3 hodín / 

d, technické činnosti a športy /3 hodiny / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Ekonomika 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Ekonomika 

Časový rozsah výučby druhý, tretí, štvrtý ročník  2 hodiny 

týždenne, spolu  66 hodín 

Časový rozsah výučby piaty ročník 2 hodiny týždenne, spolu  60 

hodín 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu  
 

Predmet je zameraný na ekonomické činnosti spojené so získaním a spracovaním 

ekonomických informácií v oblasti poskytovania hotelových služieb, zásobovania a odbytu, 

výroby, financovania, personalistiky, vedenia administratívy. 

Žiaci získavajú vedomosti z oblastí riadenia hotelového a gastronomického podniku. 

Budú schopní orientovať sa v ekonomických, organizačných a právnych formách 

a legislatívnych podmienkach podnikania v hotelierstve, v spoločnom stravovaní. Žiaci 

získajú prehľad o službách bánk a platobnom styku, finančnom trhu, o daňovej sústave 

a zásadách zdaňovania, o investovaní finančných prostriedkov. Žiaci nadobudnú schopnosť 

chápať , analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím                           

na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi, pochopia sociálne a kultúrne 

vplyvy, ktoré determinujú ľudské ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej 

zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu.  

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Pri vyučovaní tohto predmetu sa využívajú medzipredmetové vzťahy /účtovníctvo, 

marketing, administratíva a korešpondencia, hotelový a gastronomický manažment/. Žiaci sa 

vedú k využívaniu teoretických poznatkov z ostatných odborných predmetov, pri rešpektovaní 

zásady primeranosti a spojenia teórie s praxou. Žiaci používajú prostriedky IKT. Predmet sa 

vyučuje v prvom, druhom, treťom, štvrtom a piatom ročníku. 

 

Cieľ predmetu 

 

Hlavným cieľom predmetu je umožniť žiakom orientovať sa v základných 

ekonomických pojmoch, kategóriách a zákonitostiach fungovania trhu, trhového mechanizmu, 

osvojiť si postavenie podniku v národnom hospodárstve a jeho prevádzku. 

 

 

 



   

Stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní ekonomiky učiteľ motivuje, povzbudzuje a vedie žiaka k čo najlepším 

výkonom, podporuje jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci 

študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, problémové 

vyučovanie, skupinové vyučovanie, riešenie úloh a praktické cvičenia. Preferujeme prácu 

s učebnicami a počítačom. Metódy, formy a prostriedky vyučovania ekonomiky majú 

stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, 

samostatnosť a tvorivosť. 

 

 

 

 

 

Učebné zdroje 

 

Používame literatúru a učebnice, ktoré sú v súlade s učebnými osnovami : Ekonomika pre OA 

I., II, III, IV ročník, Všeobecná ekonomická teória – Lisý a kol., Základy ekonómie 

a ekonomiky – Šlosár, Búrová, Fabová, Lisý a iné materiály ako sú daňové zákony, denná 

tlač, ekonomické periodiká. 

 

Hodnotenie 

 

Po ukončení tematického celku pripraví vyučujúci vhodný spôsob overenia vedomostí 

a zručností žiakov. Hodnotiacu škálu si vyučujúci volí sám. Použijú sa adekvátne metódy 

a prostriedky hodnotenia. 

 

 

 

 

 Rozpis učiva 
 

1. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

                                                                                                                              Počet hodín 

1. Úvod do ekonómie ........................................................................................................5 

    1.1 Charakteristika predmetu 

    1.2 Ekonómia, ekonomika 

    1.3 Systém ekonomických vied, makroekonómia, mikroekonómia 

    1.4 Hospodárske systémy 

 

2. Vývoj ekonomického myslenia ....................................................................................5 

    2.1 Predhistória ekonómie 

    2.2 Ekonomické myslenie v stredoveku, počiatky ekonomického myslenia 

    2.3 Klasická ekonómia 

    2.4 Neoklasická ekonómia, marxistická ekonómia 

    2.5 Súčasné smery ekonomického myslenia 

 

3. Základné ekonomické pojmy .....................................................................................14 

    3.1 Potreby, druhy potrieb, ich uspokojovanie, statky, druhy statkov, spotreba 



   

    3.2 Deľba práce, životná úroveň 

    3.3 Výroba, výrobné faktory, tovar 

    3.4 Peniaze, ich vývoj, funkcie 

 

4. Trh .................................................................................................................................9 

    4.1 Základné ekonomické otázky 

    4.2 Zákon vzácnosti 

    4.3 Trh, typy trhov, subjekty trhu 

 

 

2. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

 

                                                                                                                                 Počet hodín 

1. Trhový mechanizmus....................................................................................................6 

    1.1 Opakovanie učiva z 1. ročníka - trhový mechanizmus, zákon ponuky, zákon dopytu,    

          krivka ponuky, krivka dopytu a  faktory určujúce posuny 

    1.2 Konkurencia, formy konkurencie, dokonalá konkurencia, štruktúra trhu, oligopol, 

          monopol 

 

2. Ekonomická úloha štátu..............................................................................................25 

    2.1 Národné hospodárstvo, svetové hospodárstvo, hospodárstvo SR 

    2.2 Funkcie štátu z hľadiska ekonomiky 

    2.3 Hospodárska politika štátu, nástroje hospodárskej politiky, fiškálna politika, štátny 

          rozpočet 

    2.4 Hospodársky cyklus, nezamestnanosť, inflácia 

    2.5 Hospodárske ukazovatele, HNP, HDP 

 

3. Podnikanie....................................................................................................................20 

   3.1 Podstata podnikania, znaky a predpoklady podnikania, oblasti podnikania,  

        fyzická osoba, právnická osoba 

   3.2  Právne formy podnikania, podnik jednotlivca, živnostenské podnikanie, druhy živností 

          obchodné spoločnosti, kapitálové, osobné spoločnosti 

          verejná obchodná spoločnosť 

          komanditná spoločnosť 

         akciová spoločnosť 

         spoločnosť s ručením obmedzeným 

         družstvá 

 

4. Mikroekonómia ...........................................................................................................15 

    4.1 Podnik, postavenie podniku v národnom hospodárstve 

    4.2 Klasifikácia podnikov z hľadiska veľkosti, vlastníctva, predmetu činnosti 

    4.3 Založenie a vznik podniku 

    4.4 Zrušenie a zánik podniku 

 

 

3. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

 

1. Cestovný ruch...............................................................................................................18 



   

    1.1  Charakteristika CR, história CR 

    1.2  Formy a druhy CR 

    1.3 Subjekt CR, objekt CR 

    1.4 Ponuka a dopyt v CR 

    1.5 Služby CR 

    1.6 Cestovné kancelárie 

 

2. Základné rozdelenie podnikových činností................................................................35 

    2.1 Zásobovacie činnosti podniku, nákup materiálu – predmety obstarávania, spôsoby 

          obstarávania, preprava a príjem materiálu, skladovanie materiálu, reklamácia,  

          inventarizácia 

    2.2 Výrobné činnosti podniku, výrobný plán, organizácia práce vo výrobnom stredisku 

    2.3 Odbytové činnosti podniku, členenie odbytového strediska, organizácia práce  

          v odbytovom stredisku 

3. Cena a cenová politika v hotelierstve..........................................................................13 

    3.1 Ekonomická podstata ceny 

    3.2 Tvorba ceny v ubytovacích zariadeniach 

    3.3 Tvorba ceny v stravovacích zariadeniach 

    3.4 Tvorba ceny doplnkových služieb 

    3.5 Cvičenia – výpočet ceny stravovacích a ubytovacích služieb 

 

 

 

4. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

 

1. Základy financovania podniku...................................................................................18 

    1.1 Majetok a kapitál podniku 

    1.2 Finančné hospodárenie podniku, podstata a úlohy finančného hospodárenia, kapitál 

          podniku 

    1.3 Získavanie finančných zdrojov 

   1.4 Investovanie finančných zdrojov, peňažné toky v podniku, príjmy a výdavky 

   1.5 Rozdeľovanie finančného výsledku 

 

2. Náklady a výnosy podniku..........................................................................................10 

   2.1 Charakteristika nákladov, členenie nákladov 

   2.2 Charakteristika výnosov 

   2.3 Výsledok hospodárenia, rozdelenie zisku 

   2.4 Cvičenia (výpočet kalkulačných nákladov) 

 

3. Platobný styk................................................................................................................19 

    3.1 Charakteristika platobného styku 

    3.2 Hotovostný platobný styk 

    3.3 Bezhotovostný platobný styk 

    3.4 Medzinárodný platobný styk 

 

4. Zdaňovanie podnikov..................................................................................................19                   
4.1 Daňová sústava, rozdelenie daní 

    4.2 Cvičenia (výpočet daní) 

 



   

5. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín) 

 

1. Odmeňovanie pracovníkov a poistenie.......................................................................12 

    1.1 Mzda - základné pojmy 

    1.2 Poistenie, odvody 

    1.3 Cvičenia – výpočet mzdy 

 

2. Finančný trh..................................................................................................................12 

   2.1 Finančný trh a jeho funkcie 

   2.2 Zložky finančného trhu – kapitálový, peňažný, devízový, trh drahých kovov, 

         poistný trh 

   2.3 Cenné papiere, druhy 

   2.4 Burza, typy búrz 

 

3. Podnikanie a banky......................................................................................................16 

   3.1 Banková sústava 

   3.2 Národná banka Slovenska, jej úlohy 

   3.3 Obchodné banky, ich základné operácie 

   3.4 Medzinárodný platobný styk 

 

4. Vnútorný obchod..........................................................................................................10 

    4.1 Charakteristika obchod 

    4.2 Veľkoobchod 

    4.3 Maloobchod 

    4.4 Hospodárenie obchodných podnikov 

 

5. Zahraničný obchod......................................................................................................10 

    5.1 Podstata a význam zahraničného obchodu 

   5.2 Operácie v zahraničnom obchode 

   5.3 Právna úprava a subjekty zahraničného obchodu 

   5.4 Kúpna zmluva 

   5.5 Zahraničnoobchodná politika 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Právo 

Časový rozsah výučby 2  hodiny týždenne, spolu 60  vyučovacích 

hodín 

Ročník  piaty 

Kód a názov študijného odboru 63 23 K   hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu  

 

Učivo buduje právne vedomie žiaka súvisiace s výkonom ekonomických 

a obchodných činností. Žiak získava stručný prehľad o právnom vystéme Slovenskej 

republiky. Naučí sa orientovať v platnom právnom poriadku a ustanoveniach obchodného, 

občianskeho, rodinného, živnostenského a pracovného práva, v právnych formách podnikania. 

Učivo sa zameriava na obchodné záväzkové vzťahy. Žiak získa vedomosti o význame zákona 

a jeho spôsoboch uplatňovania v praxi, o právach a povinnostiach občana, fyzických 

a právnických osôb. 

 

Cieľ predmetu  

         Cieľom predmetu je, aby žiaci získali prehľad o právnych predpisoch upravujúcich 

problematiku podnikania a prakticky ich vedeli uplatniť. 

Žiaci si osvoja základné práva, naučia sa riešiť právne aspekty každodenných situácií, 

získajú schopnosť riešiť právne konflikty jednoduchých úrovní. 

Predmet umožní žiakom stimuláciu aktívneho postoja pri získavaní vedomostí              

v literatúre, v zákonoch a pomocou prostriedkov výpočtovej techniky. Napomáha rozvíjať 

samostatnosť a tímovosť pri riešení konkrétnych problémov. Nadväzuje na poznatky získané 

v ostatných odborných predmetoch.  

 

Medzipredmetové vzťahy  

 

        Pri vyučovaní predmetu Právo využívame u žiakov získané vedomostí   

z iných odborných predmetov ako sú napríklad : ekonomika, účtovníctvo , marketing,  

manažment .  

 

Stratégia vyučovania  

 

     V stratégii vyučovania uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy vyučovania 

ako sú :  

- klasické metódy – vysvetľovanie, opis, praktická ukážka  

- moderné metódy – skupinové vyučovanie  

                                   - programové vyučovanie  

                                   - riadená diskusia    

- praktická metóda   - simulácia konkrétnej situácie  

 

Učebné zdroje  

 

       Pri vyučovaní predmetu Právo využívame nasledovné učebnice a literatúru :  

Právna náuka pre SOŠ  

Odborné časopisy a články z internetu 



   

Rozpis učiva 

Počet hodín 

5. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín) 

 

1. Úvod ..........................................................................................................................  1        

                                                                                                                    

2. Základné pojmy teórie štátu a teórie práva .........................................................   6 

1.1 Štát, znaky, symboly 

1.2 Štátne orgány, politický systém, Ústava SR 

1.3 Právo, jeho funkcie, právny štát  

1.4 Právna norma, právne úkony a právne vzťahy 

 

3. Asociácia podpory rozvoja cestovného ruchu na Slovnesku (ARCR) .................. 2 

3.1  Pojem a význam ARCR 

3.2 GCET – Globálny etický kódex cestovného ruchu (THE GLOBAL CODE OF  

ETHICS FOR TOURISM) prijatý rezolúciou Valného zhromaždenia Svetovej 

organizácie cestovného ruchu (WTO) 

3.3 SACR – oboznámenie sa so smernicou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch 

 

4. Zákon o cestovnom ruchu ......................................................................................... 8 

4.1 Predmet a úprava zákona v podmienkach podnikania v cestovnom ruchu 

4.2 Sprievodca cestovného ruchu – jeho odborné znalosti, duševné vlastnosti a schopnosti 

4.3 Cestovná kancelária – predmet činnosti, zájazd ako jeden z produktov cestovnej   

kancelárie a ochrana zákazníka, zodpovednosť CK za porušenie záväzkov v súlade 

s požiadavkami EÚ 

4.4 Cestovná agentúra, predmet činnosti, povinnosti agentúry, právny vzťah cestovnej 

agentúry a cestovnej kancelárie, poistenie (cestovná agentúra, cestovná kancelária), 

banková záruka, realizácia zmlúv formou cvičení 

 

5. Zákon o ochrane spotrebiteľa .................................................................................. 4 

5.1 Účel zákona vo vzťahu k spotrebiteľskej politike 

5.2 Poskytovanie služieb, zákaz diskriminácie, reklamácia 

5.3 SOI – Slovenská obchodná inšpekcia a združenia spotrebiteľov 

 

6. Občiansky zákonník .................................................................................................. 6 

6.1  Oboznámenie so základnými pojmami – fyzická a právnická osoba, zastúpenie,  

vecné práva, zodpovednosť za škodu 

6.2 Záväzkové právo  

6.3 Zmluvy – o ubytovaní, o zájazde, preprave osôb, poistenia osôb, majetku, 

zodpovednosť za škodu 

 

7. Verejný ochranca práv – Ombudsman ................................................................... 3 

7.1 História inštitútu, rozdielne prostredia, právna kultúra 

7.2 Ombudsman v EÚ, Ombudsman v SR 

 

8. Mediácia ..................................................................................................................... 3 

8.1 Mediácia v civilnom práve, implementácia do právneho poriadku SR 

8.2 Charakteristika mediátora, priebeh mediácie, 10 dôvodov pre mediáciu 

8.3 Mediácia ako podnikanie, Zákon č. 420/2004 Z. z. s dôrazom na § 15 



   

9. Obchodné právo ...................................................................................................... 15 

1.1 Základné pojmy – obchodné meno, obchodný register, konanie podnikateľa, ochrana 

  podnikateľa 

1.2 Obchodné záväzkové vzťahy a zmluvy – o nájme dopravného prostriedku, o bežnom 

  účte, o otvorení akreditívu, o uložení veci, kúpna zmluva, zmluva o zájazde,  

  komisionárska zmluva, zmluva o sprostredkovaní a iné 

1.3 Obchodné spoločnosti 

 

10. Zákon o živnostenskom podnikaní .......................................................................... 4 

1.1 Účel zákona, rozsah úpravy, vymedzenie pojmov 

1.2 Prevádzkovanie živnosti, podmienky, prekážky, živnostenské oprávnenie 

1.3 Živnostenský list, koncesná listina, živnostenský register 

1.4 Neoprávnené podnikanie, zánik podnikania 

 

11. Postavenie cestovného ruchu v Európskej únii ...................................................... 3 

1.5 Politika Európskej únie v cestovnom ruchu 

1.6 Orgány Európskej únie a ich kompetencie v cestovnom ruchu 

1.7 Spolupráca členských štátov v organizáciách cestovného ruchu Európskej únie 

 

12. Medzinárodné právo a medzinárodné organizácie ................................................ 2 

1.8 Pojem, význam v cestovnom ruchu 

1.9 Medzinárodné organizácie a ľudské práva – ich ochrana 

 

13. Špecifické učivo...........................................................................................................2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Hotelový a gastronomický manažment 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Hotelový a gastronomický manažment 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín 

Ročník  štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu Hotelový a gastronomický manažment 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 150 hodín 

Ročník  piaty 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Predmet umožňuje žiakom získať vedomosti o podstate a úlohách manažmentu a jeho 

uplatnení v podnikaní v oblasti hotelierstva a gastronómie. Žiaci získajú vedomosti z oblasti 

riadenia hotelového a gastronomického podniku. Žiaci sa oboznamujú so základnými 

pravidlami organizácie práce a riadiacej práce na strednej úrovni vo výrobnom, obchodnom, 

odbytovom stredisku a strediskách služieb. Žiaci pochopia dôležitosť vytvárania správnych 

medziľudských vzťahov ako aj možnosti ovplyvňovania životného prostredia pôsobením 

podnikov cestovného ruchu. Tematické okruhy sú zamerané tak, aby žiaci osvojené 

vedomosti vedeli aplikovať v praxi. V 5. ročníku sa predmet delí na dve časti – teoretickú 

a cvičenia vo výmere po 75 hodín 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

  Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími 

predmetmi ekonomika, marketing, prax, technológia prípravy pokrmov. 

 

Cieľ predmetu 

 

  Cieľom je osvojenie základov riadenia v podnikateľských subjektoch hotelierstva 

a gastronómie v domácich aj zahraničných podmienkach. Žiaci sa pripravujú na rolu 

manažéra získaním vedomostí a zručností v procese plánovania a organizovania činností 

podnikateľských subjektov, ako aj v rozhodovacích a kontrolných činnostiach. Zvládnutie 

základov personálneho manažmentu vytvorí predpoklad, aby budúci riadiaci pracovníci 



   

zvládali riešenie vzniknutých problémov, výber zamestnancov na konkrétne pozície, dobrú 

komunikáciu so zamestnancami, proces hodnotenia zamestnancov a ich motiváciu k práci. 

 

Stratégia vyučovania 

 

  Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Volíme také 

stratégie,                       pri ktorých žiak bude vystupovať ako aktívny subjekt vo procese 

výučby. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, praktické cvičenia. Žiak 

pracuje na počítači a bude vedieť vypracovať vlastný podnikateľský plán. 

 

Učebné zdroje 

 

Pri vyučovaní preferujeme prácu s počítačom a učebnicami – Hotelový a gastronomický 

manažment pre 4 a 5 ročník, ekonomické a gastronomické časopisy. 

 

Hodnotenie 

 

Prípravu didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia 

a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických plánov. Po ukončení 

tematického celku pripraví vyučujúci vhodný spôsob overenia vedomosti a zručnosti žiakov. 

Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci sám. 

 

 

Rozpis učiva 

3. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

                                                                                                                                   Počet hodín 

1 Podstata a vývoj manažmentu ........................................................................................12 

1.1 Definícia, podstata a hlavné školy  manažmentu 

1.2 Hlavné smery moderného manažmentu 

 

2 Manažment ako proces .................................................................................................. 15 

2.1 Podstata riadenia. Subjekty a objekty riadenia 

2.2 Základné manažérske funkcie 

2.3 Plánovanie 

2.4 Organizovanie 

2.5 Vedenie – štýly vedenia, motivácia, komunikácia, práca so skupinami 

2.6 Kontrola 

2.7  Rozhodovanie a informácie 

 

3 Stratégia a taktika v manažmente ................................................................................. 11 

3.1 Stratégia a taktika 

3.2 Prostredie v podniku, SWOT analýza, Porterov model 

3.3 Ciele a tvorba stratégie 

3.4 Implementácia a kontrola 

 

4 Organizácia a organizačná štruktúra podniku............................................................. 12 

4.1 Organizačná činnosť podniku 

4.2 Organizačná štruktúra podniku 



   

4.3 Centralizácia a decentralizácia rozhodovacej právomoci v podniku 

4.4 Orgány a riadiaci aparát podniku 

 

5 Manažéri ako subjekt manažmentu .............................................................................. 16 

5.1 Manažéri ako osobitná kategória pracovníkov 

5.2 Manažérske roly a manažérske schopnosti 

  Motivácia pracovníkov 

5.3 Členenie manažérov podľa stupňa riadenia a podľa charakteru činnosti 

5.4 Základy personálneho manažmentu 

5.5 Obchodné rokovania, pracovné rokovania, vedenie skupiny 

5.6 Vzdelávanie manažérov 

5.7 Nové trendy v personálnom manažmente 

   

 

 

4. ročník 

(3 hodiny týždenne, spolu 99 hodín) 

 

           Počet hodín 

1    Projekt malého a stredného podnikania ....................................................................... 23 

8.1 Organizačno-právne normy malých podnikov  v oblasti hotelierstva a gastronómie 

8.2 Organizačná štruktúra a personálne obsadenie 

8.3 Financovanie malých podnikov 

8.4 Marketing malého podniku 

 

2    Gastronomický manažment ........................................................................................... 56 

6.1 Úloha gastronómie pri uspokojovaní potrieb 

6.2 Formy gastronomických zariadení a úroveň poskytovania  

        služieb 

6.3 Rýchle stravovanie 

6.4 Činitele pôsobiace na rozvoj gastronómie a trendy 

6.5 Modernizácia gastronomickej techniky a jej ekonomické  

   a mimoekonomické aspekty 

6.6 Gastronomický úsek – organizácia práce, personálne zabezpečenie 

6.7 Organizácia a členenie skladového hospodárstva 

6.8 Manažment výroby. Manažment odbytu.  

6.9 Cenotvorba produktu v gastronomickom podniku 

6.10  Manažment kvality 

6.11  Hygienické požiadavky na zariadenia spoločného stravovania. HACCP 

6.12  Zážitková gastronómia a manažment gastronomických spoločenských podujatí 

 

3    Stravovacie systémy ........................................................................................................ 13 

7.1 Otvorený systém. Uzavretý systém 

7.2 Účelové stravovanie – školské stravovanie, závodné stravovanie, ústavné stravovanie 

 

4    Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana ........................................ 7 

 

Cvičenia – 6 týždňov praxe 

 

1. Úlohy z podnikového manažmentu 



   

2. Analýzy podnikateľského prostredia 

3. Tvorba organizačných štruktúr 

4. Cvičenie pri tvorbe projektu rôznych zariadení rýchleho občerstvenia 

5. Manažment gastronomických zariadení 

6.  Tvorba podnikateľského projektu 

 

5. ročník 

(5 hodín týždenne, spolu 150 hodín) 

 

Praktické cvičenia – 2,5 hod. týždenne, spolu 75 hodín 

            Počet hodín 

1  Podnikateľské plánovanie v hotelierstve a v gastronómi .............................................. 30 

1.1 Význam podnikateľského plánovania 

1.2 Právne aspekty založenia podniku 

1.3 Forma a štruktúra plánu 

1.4 Tvorba plánu  

1.5 Plán nákladov a výnosov 

1.6 Plán predaja 

1.7 Marketingový plán 

 

 

2  Produkt hotela ................................................................................................................... 25 

      2.1  Operatívno-technická evidencia v ubytovacom zariadení 

      2.2  Zmenárenské služby 

      2.3  Distribúcia produktu ubytovacieho zariadenia – centrálne 

rezervačné systémy 

      2.4  Organizácia gastronomického úseku v hoteli 

      2.5  Hygienické požiadavky na ubytovacie služby 

 

3  Finančný manažment v hoteli .......................................................................................... 20 

     3.1   Podstata a význam finančného manažmentu 

     3.2   Zdroje financovania hotela 

     3.3   Náklady gastronomických a ubytovacích zariadení 

     3.4   Manažment cien a cenotvorba v hoteli 

     3.5   Výnosy gastronomických a ubytovacích zariadení 

     3.6   Ekonomické výsledky podnikania 

     3.7   Finančná analýza podniku – stabilita, likvidita, aktivita, rentabilita 

 

Teoretická časť – 2,5 hod. týždenne, spolu 75 hodín 

                      Počet hodín 

1  Hotelový manažment 

  

1.1  Hotelierstvo ako súčasť CR ............................................................................................. 5 

1.1.1   Vznik a vývoj hotelierstva 

1.1.2   Kategorizácia a typológia hotelov    

 

1.2  Organizačné štruktúry a organizácia v hoteli ............................................................. 10 

1.2.1    Formy a typy organizačných štruktúr v hoteli 

            1.2.2    Systém organizácie v hoteli 

1.2.3    Organizačný poriadok 



   

 

1.3  Personálny manažment v hoteli .................................................................................... 17 

1.3.1   Plánovanie, výber, prijímanie pracovníkov 

1.3.2   Motivácia a odmeňovanie pracovníkov  

1.3.3   Vzdelávanie pracovníkov 

1.3.4   Hodnotenie pracovníkov 

 

1.4  Produkt hotela ................................................................................................................ 13 

1.4.1   Produkt – všeobecná charakteristika, životný cyklus produktu 

1.4.2   Produkt ubytovacích zariadení 

1.4.3   Pracovné operácie pri poskytovaní služieb hosťom,   

starostlivosť  o deti, telesne postihnutých a o VIP osoby 

1.4.4   Doplnkové služby – platené, neplatené 

 

1.5  Kongresové služby v hoteli .............................................................................................. 5 

1.5.1   Kongresový CR – charakteristika, význam kongresových podujatí 

1.5.2   Materiálno-technické zabezpečenie kongresových služieb 

1.5.3   Organizácia kongresového podujatia 

 

1.6  Animácia v hoteli .............................................................................................................. 5 

1.6.1   Podstata a význam animácie, ekonomický význam animácie 

1.6.2   Typy animačných aktivít, materiálne zabezpečenie animácie 

1.6.3   Personálne zabezpečenie animácie 

 

1.7  Manažment kvality a kontroly v hoteli ........................................................................ 10 

1.7.1   Kvalita produktu hotela 

1.7.2   Medzinárodné normy ISO  9000 

1.7.3   TQM – komplexné riadenie kvality 

1.7.4   Štandardy kvality. Hodnotenie kvality 

1.7.5   Kontrola – úlohy a ciele 

1.7.6   Systém kontroly v hoteli 

1.7.7   Ochrana spotrebiteľa 

 

2   Medzinárodné hotelové reťazce ...................................................................................... 10  

2.1   Príčiny vzniku hotelových reťazcov 

2.2   Produkt hotelových reťazcov 

2.3   Franchising v medzinárodnom hotelovom priemysle 

 

Cvičenia – 2 týždne praxe 

1. Návrh podnikateľského projektu hotela 

2. Riešenie personálnych a finančných otázok pri otvorení hotela 

3. Výskum trhu, vplyv reklamy pri tvorbe hotela 

4. Organizácia gastronomických akcií 

5. Operatívno-technická evidencia v hoteli 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Marketing 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník  štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Marketing 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín 

Ročník  piaty 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Charakteristika predmetu  
 

V učebnom predmete marketing je jeho úlohou umožniť žiakom získať vedomosti                      

o podstate a úlohách marketingu a jeho uplatnení v podnikaní v oblasti hotelierstva                                 

a gastronómie. Obsah učiva sleduje rozvoj myslenia žiakov v celom priereze trhu a ďalších 

subjektov, ktoré na ňom pôsobia. Žiaci pochopia dôležitosť vytvárania správnych 

medziľudských vzťahov ako aj možnosti ovplyvňovania životného prostredia pôsobením 

podnikov cestovného ruchu. Tento predmet má byť výzvou pre žiakov na podnikateľskú 

orientáciu a tvorbu filozofie v podnikaní 

 

Cieľom predmetu  
 

Je naučiť žiakov vyhľadávať príležitosti na trhu vzhľadom na možnosti podnikania, 

orientovať sa v základných marketingových kategóriách, aby dokázali využívať získané 

poznatky v rozhodovacích procesoch a vedeli zostaviť jednoduchý marketingový plán 

V 4. ročníku získavajú žiaci vedomosti o základných pojmoch marketingu, analyzuje sa 

marketingové prostredie podniku, marketingový informačný systém a segmentácia trhu. 

V 5. ročníku sa podrobne rozoberajú podnikové nástroje marketingového mixu – cena 

produkt, distribúcia, komunikácia a ďalšie. 

 

Medzipredmetové vzťahy  
 

Pri vyučovaní tohto predmetu sa odporúča vhodne využívať medzipredmetové vzťahy a viesť 

žiakov k využívaniu teoretických poznatkov z ostatných odborných predmetov                                   

pri rešpektovaní zásady primeranosti a spojenia teórie s praxou. Najväčšia prepojenosť je                       

na predmet hotelový a gastronomický manažment, ekonomika a výpočtová technika. 

 

Stratégia vyučovania  
 

Uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy vyučovania ako sú: 

klasické metódy – výkladové metódy spojené s praktickými ukážkami 

moderné metódy – riadená diskusia, skupinová práca  



   

praktické metódy – využívajú sa prezentácie prípadne riešenie problémovej situácie                         

na hodinách 

 

Učebné zdroje  
Marketing pre obchodné akadémie, Zuzana Zámečníková – Štefan Rajt 

Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného času (aplikovaný marketing služeb), 

Susan Horner – John Swarbrooke 

Marketing cestovného ruchu, Morisson 

Odborné časopisy, záväzné právne predpisy, internet 

Didaktická technika – DVD, videorekordér, počítač, dataprojektor 

 

Rozpis učiva 

 

4. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

 

 

         Počet hodín 

1. Úvod do marketingu.......................................................................................................... 7 

1.1 Marketing – pojem, vznik, vývojové etapy 

1.2 Funkcie, ciele, typy marketingu, marketing podľa stavu dopytu 

1.3 Základné princípy a marketingové nápady 

1.4 Podmienky uplatnenia marketingu v podniku, podnikateľské predpoklady 

 

2. Marketingové plánovanie................................................................................................. 3 

2.1 Marketingový plán – etapy, tvorba, význam 

2.2 Organizácia marketingového oddelenia v podniku 

 

3. Marketingové prostredie podniku................................................................................... 6 

3.1 Podnikateľské ciele 

3.2 Marketingové prostredie podniku – vonkajšie a vnútorné 

3.3 Marketingové riadenie podniku 

 

4. Marketingový mix............................................................................................................. 2 

4.1 Nástroje marketingového mixu 

4.2 Výrobková, cenová, distribučná a komunikačná politika 

 

5. Marketingový výskum a marketingový informačný systém......................................... 7 

5.1 MIS – podstata, zdroje získavania informácií, podstatná informácia, primárne 

a sekundárne informácie 

5.2 Etapy marketingového výskumu 

5.3 Analýza podniku a jeho okolia 

5.4 Analýza zákazníka a zákazníkovho správania 

5.5 Analýza konkurencie 

 

6. Marketingová stratégia a segmentácia............................................................................ 8 

6.1 Marketingová stratégia – podstata a typy stratégií 

6.2 Segmentácia trhu – vymedzenie pojmu, význam, kritériá,  

  segmentácia v hotelierstve a pohostinstve 

6.3 Trh – podstata, členenie, analýza a prognóza trhu, prieskum trhu 



   

6.4 Rozbor silných a slabých stránok konkurencie a vlastnej firmy 

 

5. ročník 

/2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín/  

 

 

1. Produkt.............................................................................................................................. 10 

Produkt – klasifikácia, vlastnosti, značka, obchodná značka 

Životný cyklus produktu – fázy, typy stratégií, odchýlky v životnom cykle 

Produkt hotelierstva a pohostinstva, vývojové trendy, štruktúra odvetvia 

 

1. Cena a cenotvorná stratégia............................................................................................12 

Cena – podstata, trhová cena, faktory určovania cien, rabat 

Koncepcia stanovenia a diferenciácie cien 

Typy cenových stratégií, taktické ceny 

 

2. Distribúcia...................................................................................................................... 12 

Distribúcia – podstata, distribučný systém, jeho typy, sprostredkovateľské články, 

stratégie distribúcie 

Predajno–odbytové cesty, kritériá 

Priamy a nepriamy odbytový kanál, výhody, nevýhody 

Riadenie a organizácia predaja 

 

3.  Komunikácia v marketingu.......................................................................................... 15 

Komunikácia so zákazníkom, publicita, propagácia, nástroje propagácie, komunikačné 

médiá, význam komunikácie 

Reklama, reklamná kampaň, reklamný rozpočet 

Public relations – charakteristika, organizácia, prostriedky 

Podpora predaja a osobný predaj 

 

4. Praktické cvičenia ........................................................................................................  11 

Príprava propagačných materiálov a ich prezentácia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Účtovníctvo a dane 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu  66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Účtovníctvo a dane 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Účtovníctvo a dane 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích 

hodín 

Ročník  piaty 

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika predmetu 

 

Predmet účtovníctvo a dane na SŠ patrí k základným odborným predmetom. Spolu 

s ekonomikou tvorí základ, na ktorý nadväzujú ostatné povinné i voliteľné predmety. Obsah 

učiva je zameraný na účtovanie v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva                                 

a na počítačové spracovanie účtovných operácií a obeh dokladov. V sústave ekonomických 

predmetov sprostredkováva žiakom základné poznatky o hospodárení účtovných jednotiek 

s cieľom formovať schopnosti absolventov riešiť problémové situácie v hospodárskej praxi.  

 

Cieľom predmetu   
 

Žiaci získavajú vedomosti o majetku, jeho zložení a zdrojoch krytia. Oboznámia sa 

s účtovnými zápismi a účtovnými príkladmi, účtovnou osnovou a rozvrhom, s účtovaním 

o peniazoch, pohľadávkach a záväzkoch. Ďalej sa oboznamujú s účtovaním o majetku, 

nákladov a výnosov, zisťovaním a účtovaním hospodárskeho výsledku, účtovnou uzávierkou 

a závierkou.   

Učivo ďalej zahŕňa základnú problematiku finančného plánovania, oboznamuje žiakov 

so základmi finančnej analýzy, prehlbuje jeho poznatky o fungovaní finančného trhu. Žiaci 

získavajú zručnosti v presnom a bezchybnom spracúvaní účtovných dokladov, pri výkone 

účtovných operácií, účtovnej uzávierky a závierky a pri tvorbe kalkulácií a rozpočtov. 

 

 



   

Medzipredmetové vzťahy  

 

Pri výučbe účtovníctva je dôležité uplatňovať poznatky aj iných ekonomických 

predmetov, ako napr. ekonomika, manažment, marketing, informatika, administratíva 

a korešpondencia, ktoré je potrebné aplikovať pri zdôvodňovaní a riešení hospodárskych 

operácií v rôznych organizáciách. Vedenie účtovníctva v rámci medzipredmetových vzťahov 

je potrebné aplikovať aj v predmete informatika pri výučbe účtovníckeho programu. 

 

Stratégia vyučovania  
 

V stratégii vyučovania uplatňovať moderné i praxou overené metódy a formy vyučovania ako 

sú: 

      klasické metódy 

- výkladové metódy /vysvetľovanie, opis/  

moderné metódy 
-     programové vyučovanie a učenie sa 

- skupinové vyučovanie 

uvedené metódy využívať na osvojovanie, upevňovanie a preverovanie vedomostí. 

 

Učebné zdroje  
 

Šlosár, R., Šlosárová, A.: Účtovníctvo pre 2. ročník OA, Iura Edition Bratislava, 2007 

Šlosár, R., Šlosárová, A.: Účtovníctvo pre 2. ročník OA – pracovná časť, Iura Edition 

Bratislava, 2007 

Šlosár, R., Spitzová, A., Ďuricová, O.: Účtovníctvo pre 3. ročník OA, Iura Edition Bratislava, 

2006 

Šlosár, R., Spitzová, A., Ďuricová, O.: Účtovníctvo pre 3. ročník OA – pracovná časť, Iura 

Edition Bratislava, 2006 

 

 

Samotný obsah predmetu účtovníctvo je potrebné priebežne aktualizovať v súlade so  

všeobecne  platnými a záväznými právnymi predpismi, ako sú Zákon o účtovníctve, daňové 

zákony, opatrenia MF SR, smernice rady EÚ, rámcové účtovné osnovy a postupy účtovania. 

 

 

Rozpis učiva 

 

3. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu  66  hodín) 

 

Počet hodín 

 

1. Základné pojmy a vzťahy..................................................................................................7 

1.1  Účtovný informačný systém 

1.2  Význam a úlohy účtovníctva 

1.3  Základné pojmy v účtovníctve 

1.4  Právna úprava účtovníctva 

 

2. Majetok a zdroje krytia majetku.....................................................................................12 

2.1 Majetok podniku, formy a zloženie 



   

2.2 Zdroje krytia majetku 

2.3 Aktíva a pasíva 

2.4 Súpis majetku - inventarizácia 

2.5 Kolobeh majetku 

2.6 Hospodárske a účtovné operácie 

 

3. Základy podvojného účtovníctva.....................................................................................36 

5.1 Súvaha, obsah, forma a druhy súvah 

5.2 Typické zmeny súvahových stavov 

5.3 Účet, podstata, forma a druhy účtov 

5.4 Vznik súvahových účtov, zásady účtovania 

5.5 Účtovanie nákladov a výnosov na výsledkových účtoch 

5.6 Uzatváranie jednotlivých účtov a zisťovanie výsledku hospodárenia 

5.7 Súvislý príklad zo základov podvojného účtovníctva 

 

4. Dokumentácia účtovných prípadov...................................................................................5 

3.1 Podstata účtovných dokladov 

3.2 Funkcie a druhy účtovných dokladov 

3.3 Náležitosti účtovných dokladov 

3.4 Spracovanie, obeh a úschova účtovných dokladov 

 

5. Účtovné zápisy a účtovné knihy.........................................................................................6 

6.1 Účtovné zápisy a účtovné knihy 

6.2 Hlavná kniha, analytická evidencia k syntetickým účtom 

6.3 Časové zápisy - Denník 

6.4 Kontrola účtovných zápisov 

 

 

 

4. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu  vrátane cvičení  66  hodín) 

 

1. Základné účtovanie rozličných účtovných prípadov v podvojnej   

sústave účtovníctva  ..........................................................................................................46 

1. Rámcová účtová osnova a účtový rozvrh 

2. Základné účtovanie na finančných účtoch 

3. Účtovanie obchodných záväzkov a pohľadávok, účtovanie DPH 

4. Základné účtovanie materiálu  a tovaru 

5. Účtovanie o dlhodobom majetku – oceňovanie, obstaranie kúpou a jeho 

opotrebenie 

6. Náklady a výnosy podnikateľského subjektu – účtovanie jednotlivých účtovných 

prípadov podľa účtovných skupín 

7. Zúčtovacie vzťahy z pracovnoprávnych vzťahov 

8. Uzávierkové účtovné prípady, zistenie výsledku hospodárenia 

 

2. Súvislý príklad ................................................................................................................. 20 

 

 

 

 



   

5. ročník 

(3 hodiny týždenne, spolu  vrátane cvičení  90  hodín) 

 

1. Opakovanie učiva 4. ročníka.............................................................................................8 

 

2. Finančné účty....................................................................................................................10 

2.1 Účtovanie o peňažných prostriedkoch v cudzej mene 

2.2 Účtovanie o bežných bankových úveroch a krátkodobých finančných výpomociach 

2.3 Účtovanie o krátkodobom finančnom majetku 

 

3. Zúčtovacie vzťahy............................................................................................................15 

3.1 Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku so zahraničnými partnermi 

3.2 Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a s orgánmi sociálneho zabezpečenia 

a zdravotného poistenia 

3.3 Účtovanie daní 

 

4. Zásoby...............................................................................................................................12 

4.1 Členenie a oceňovanie zásob 

4.2 Účtovanie zásob spôsobom „A“ a „B“ 

4.3 Účtovanie obstarania, skladovania a výdaja zásob 

4.4 Účtovanie reklamácií 

4.5 Účtovanie inventarizačných rozdielov 

 

5. Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok.............................................................................15 

5.1 Charakteristika, členenie a oceňovanie dlhodobého majetku 

5.2 Účtovania obstarania dlhodobého hmotného a nehmotného majetku rôznymi 

spôsobmi  

5.3 Opotrebenie dlhodobého majetku, metodika výpočtu odpisov a ich účtovanie 

5.4 Vyraďovanie dlhodobého majetku 

5.5 Účtovanie o ostatnom dlhodobom hmotnom a nehmotnom majetku 

 

6. Náklady a výnosy ......................................................................................................... 12 
6.1 Náklady na hospodársku činnosť 

6.2 Finančné a mimoriadne náklady 

6.3 Dane z príjmov 

6.4 Výnosy z hospodárskej činnosti 

6.5 Finančné a mimoriadne výnosy 

 

7. Účtová uzávierka a účtovná uzávierka ....................................................................... 6 

7.1 Podstata a obsah účtovnej uzávierky 

7.2 Podstata a obsah účtovnej závierky 

7.3 Zistenie a rozdelenie výsledku hospodárenia  

 

8. Kalkulácie a rozpočtovníctvo....................................................................................... 4 

8.1 Charakteristika kalkulácií a rozpočtovníctva 

8.2 Pojem kalkulácie, pojem rozpočtovníctvo 

8.3 Druhy kalkulácií a rozpočtov 

8.4 Kalkulačné a rozpočtové metódy 

 

 



   

9. Finančná analýza........................................................................................................... 4 

9.1 Podstata a zdroje informácií 

9.2 Finančné ukazovatele 

9.3 Význam finančnej analýzy 

 

10. Účtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách ................................... 4 

10.1 RÚO pre rozpočtové organizácie 

10.2 RÚO pre príspevkové organizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Sociálna komunikácia 

Časový rozsah výučby 2  hodiny týždenne, spolu 66  vyučovacích 

hodín 

Ročník  štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 63 23 K   hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Predmet spoločenská komunikácia obsahuje pojmy a kategórie zo všeobecnej 

psychológie, z psychológie osobnosti, sociálnej psychológie a etiky. Ich zvládnutie umožňuje 

lepšiu orientáciu a osvojenie si základných návykov správania, vystupovania pri rôznych 

spoločenských a pracovných aktivitách. V obsahu učiva v tematickom celku Starostlivosť 

o hostí nadväzuje na obsahovú náplň predmetu technika obsluhy. 

Výstupné všeobecné ciele predmetu 

- vedieť predvídať a odhadnúť konanie a správanie ľudí     

- naučiť sa primerane komunikovať s ľuďmi 

- vedieť správne reagovať na rôzne pracovné a spoločenské situácie. 

Výstupné špecifické ciele predmetu 

- vedieť správne ohodnotiť seba a druhých 

- vedieť riešiť stresové a konfliktné situácie v osobnom i pracovnom živote a naučiť  

sa komunikačne zvládnuť tieto situácie 

- byť pripravený na pohovory do zamestnania 

- vedieť, ako postupovať pri organizovaní pracovných ciest, konferencií a pod. 

- ovládať základné pravidlá pri budovaní profesionálnej kariéry 

- vedieť vystupovať v súlade so zásadami  spoločenského styku.   

Všeobecné poznámky 

- pri vyučovaní predmetu rešpektovať jedinečnosti osobnosti  

- rozvíjať u žiakov schopnosť uplatňovať vedomosti z tohto predmetu v rôznych životných 

situáciách 

- súčasťou vyučovania predmetu spoločenská komunikácia sú praktické cvičenia zaradené 

ku každému tematickému celku. Ich úlohou je nacvičiť si prakticky a  na konkrétnych 

situáciách, spôsoby komunikácie a správania 

- poradie tematických celkov je možné zameniť tak, aby učebné osnovy tohto predmetu 

korešpondovali s učebnými osnovami občianskej náuky. 

- vnímať život ako najvyššu hodnotu 

- uvedomiť si následky rizikového správania 

- uvedomiť si možnosti zneužitia informácií 

- posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu 

 

Rozpis učiva 

 

4. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu vrátane cvičení maximálne 66 hodín) 

 

1. Úvod                                                                    1                                                                                                                

1.1   Význam, úlohy a ciele predmetu 

 



   

2. Osobnosť                                                                                                  9 

2.1    Všeobecná charakteristika osobnosti  osobnosť, telesné a psychické danosti 

2.2    Štruktúra osobnosti - usporiadanie vlastností 

2.3    Vlastnosti osobnosti: aktivačno – motivačné, vzťahovo – postojové, výkonové,       

sebaregulačné, dynamické 

2.4    Poznávanie osobnosti, typológia -  temperament, typy osobností 

2.5    Naše silné a slabé stránky – poznávanie osobností 

2.6    Cvičenie na tému č. 2 

 

 

3. Jednotlivec a komunikácia                                                                      9 

3.1 Stres, predchádzanie stresom -  stres, stresová situácia, príčiny vzniku stresových 

situácií, negatívne účinky 

3.2 Zvládnutie stresových situácií - riešenie stresových situácií 

3.3 Spoločenská etiketa v správaní - etiketa, zákon spoločenskej významnosti 

3.4 Spoločenské vystupovanie - takt, ohľaduplnosť, autentičnosť, empatia, iniciatíva 

3.5 Starostlivosť o zovňajšok -  obliekanie,   vkus, elegancia, módnosť, výstrednosť,      

osobný  štýl, hygiena 

3.6 Rétorika - zvuková intenzita, výška tónu, základné pravidlá 

3.7 Ako pôsobivo rečniť - zásady dobrého prejavu 

3.8 Príprava prejavu - štruktúra prejavu: uvedenie negatívneho javu, ukážka možnosti 

nápravy, výzva na spoluprácu 

3.9 Cvičenie na tému č. 3 

 

4. Spoločenský kontakt                                                                               10 

4.1 Komunikácia, spôsoby komunikácie - komunikácia zameraná na presadenie sa, 

komunikácia zameraná  na konsenzus 

4.2 Komunikácia na pracovisku - správanie voči kolegom, správanie k zákazníkom, 

správanie k nadriadeným 

4.3 Neverbálna komunikácia - slovné vyjadrenie, neverbálna komunikácia, 

interpersonálne  zóny (verejná,  sociálna, osobná, intímna) 

4.4 Cvičenie na tému č. 4 

 

5. Konflikty – riešenie konfliktov                                                                5 

5.1 Pojem a rozdelenie konfliktov - intrapersonálne a interpersonálne konflikty, 

konflikty medzi skupinami, štádiá konfliktu, dôsledky konfliktu 

5.2 Dôvody vzniku konfliktov - preddispozičné faktory konfliktov 

5.3 Spôsoby riešenia konfliktov - presadenie sa, prispôsobenie sa, kompromis, 

vyhnutie, integrácia, prispôsobenie sa s kompenzáciou 

5.4 Stratégia riešenia konfliktov - spor, riešenie problému - vyjednávanie, meditácia, 

arbitrácia 

5.5 Cvičenie na tému č. 5 

 

6. Cesty k úspešnej kariére                                                                          6 

6.1 Kľúč k úspechu v kariére - vzdelanie, prax v odbore, komunikatívnosť, nápaditosť, 

tvorivosť,  sebavedomie, výkonnosť, vytrvalosť, tímová práca 

6.2 Zlozvyky neúspešných - nesprávne priority, maniere, neproduktívnosť, sebaklam, 

nevhodné oblečenie, nesprávni priatelia, neužitočné diskusie, nesprávny životný 

postoj 



   

6.3 Plán osobného vývoja - východisková situácia, cieľ, silné a slabé stránky, 

realizácia plánu, kontrola plánu 

6.4 Ako hľadať pracovné miesto - sledovanie inzercie, vlastný inzerát, osobný kontakt, 

kontaktovanie známych,  náborové agentúry, žiadosť o prijatie, úrad práce 

6.5 Príprava na pohovor do zamestnania - informácie o pracovnom mieste, príprava 

osobnej prezentácie  a potrebných dokladov 

6.6 Cvičenie na tému č. 6 

 

7. Obchodné rokovania                                                                               7 

7.1 Všeobecné zásady -  stanovenie cieľa, taktika, získanie informácií 

7.2 Typy obchodných rokovaní - výhody a nevýhody skupinového a individuálneho 

rokovania 

7.3 Príprava obchodných rokovaní - stanovenie cieľa, získanie informácií 

7.4 Priebeh obchodného rokovania - záznamy, výsledky, dohody, zápisy 

7.5 Najčastejšie chyby pri obchodných rokovaniach - nejasné stanovenie cieľa, slabá 

príprava  rokovania, nesprávna interpretácia tvrdení partnera, nevhodné postupy, 

nedôslednosti pri uzatvorení zmluvy 

7.6 Cvičenie na tému č. 7 

 

 

8. Organizovanie akcií                                                                                5  

8.1 Plánovanie a príprava akcie - pracovná cesta, seminár, konferencia, porada, 

obchodné rokovanie 

8.2 Zabezpečenie akcie - materiálne, personálne, finančné 

8.3 Realizácia a priebeh akcie 

8.4 Ukončenie akcie - vyúčtovanie, vyhodnotenie, prijatie záverov 

8.5 Cvičenie na tému č. 8 

 

9. Starostlivosť o hostí                                                                                 8 

9.1 Prestieranie - úprava stola, správanie  pri  stole, zasadací poriadok 

9.2 Stolovanie - menu, poradie jedál, príbory,  spôsob stolovania 

9.3 Zvyklosti pri podávaní nápojov - poradie a vhodnosť nápojov 

9.4 Spoločenské udalosti - recepcia, banket, rout, coctail, pracovný obed, večera, 

pracovná návšteva - základné zásady pracovného  obeda, večere, zásady prijímania 

pracovných návštev 

9.5 Cvičenie na tému č. 9 

 

10. Interkulturálna komunikácia                                                                  6  

10.1 Národná mentalita – korektor rozlíšenia, bariéry 

10.2 Komunikácia s cudzincami – národ, národnosť, kultúry, zvyklosti a odlišnosti 

10.3 Práca v zahraničí – pracovné povolenie, poistenie, agentúry na sprostredkovanie 

práce 

10.4 Dovolenka v zahraničí – hostiteľská krajina, konzulárne zastupiteľstvo 

10.5 Cvičenie na tému č.10 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Administratíva a korešpondencia 

Časový rozsah výučby 2  hodiny týždenne, spolu 66  vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý, tretí 

Kód a názov študijného odboru 63 23 K   hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Predmet administratíva a korešpondencia patrí medzi povinné odborné predmety. Jeho 

úlohou je umožniť žiakom získať vedomosti a zručnosti, ktoré zabezpečia aktívne využívanie 

písacích strojov, osobných počítačov, prostriedkov reprodukčnej techniky a ďalších 

moderných prostriedkov pre spracovanie textov v rôznych oblastiach, predovšetkým v oblasti 

cestovného ruchu. 

Okruh učiva vedie žiakov k osvojeniu si základnej desaťprstovej hmatovej metódy 

písania na stroji /PC/ a špeciálnej úprave textu. Oboznamuje ich so základnou údržbou strojov 

a zariadení používaných pri administratívnych prácach, so šetrením papiera a ekologickou 

likvidáciou komponentov počítača. 

Učivo sa zameriava na odborný administratívny štýl v písomnej komunikácii 

v úradnom styku pri dodržiavaní jazykových, štylistických a formálnych zásad. Usmerňuje 

žiakov k tvorivosti pri štylizácii obchodných listov a ďalších písomností. Objasňuje 

organizáciu písomného styku, používanie moderných informačných a komunikačných 

technológií. Poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti pri používaní zamestnaneckých 

písomností,  vnútropodnikových písomností, jednoduchých právnych písomností a písomností 

v oblasti platobného styku. 

 

Ciele predmetu 

 

Cieľom výučby je naučiť žiakov samostatne používať písacie stroje a PC, prostriedky 

reprodukčnej techniky a ďalšie moderné prostriedky pre spracovanie textov; osvojiť si 

základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy a obchodnej a úradnej 

korešpondencie; ovládať desaťprstovú hmatovú metódu; vedieť podľa platných noriem 

vyhotovovať vecne, gramaticky, štylisticky a formálne správne a psychologicky účinné 

písomnosti z rôznych oblastí hospodárskej praxe; vedieť prakticky uplatňovať vedomosti 

najmä pri vypracovávaní písomností s osobitným zreteľom na kultúru jazykového prejavu.  

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Predmet úzko súvisí s obsahom učiva predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, 

informatika, aplikovaná informatika ako aj všetkých odborných predmetov.  

 

Stratégia vyučovania 

 

Pri výučbe predmetu je potrebné klásť dôraz na zdokonaľovanie zručnosti, prednostne 

využívať prostriedky výpočtovej techniky a vyučovanie dopĺňať exkurziami. 

Na zvládnutie stanovených cieľov má vyučujúci pracovať hlavne s metódami názorno-

demonštračnými a praktickými. Z metód využívať vysvetľovanie, riadený rozhovor, 



   

vysvetľovanie pomocou praktickej ukážky, prácu s učebnicou a počítačom. Z foriem práce 

využívať skupinovú a individuálnu  prácu žiakov pri tvorbe písomností. Využívať musí platnú 

normu pre písanie písomností. 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Pri hodnotení výkonu v písaní na stroji sa prihliada na platnú normu. Známku pri hodnotení 

výkonu ovplyvňuje rýchlosť aj presnosť, pričom pri splnení limitu rýchlosti výslednú známku 

určuje dosiahnutá presnosť. Pri rozličných známkach z rýchlosti a presnosti sa výsledná 

známka stanoví podľa toho kritéria, ktoré je hodnotené horším stupňom. Bezchybné práce pri 

nesplnení limitu rýchlosti možno hodnotiť podľa individuálneho posúdenia známkou o jeden 

stupeň lepšou. 

 

Učebné zdroje 

 

Judita Sehnalová: Administratíva a korešpondencia pre 1. roč. OA /2005/ 

Ďurišová, Sehnalová: Administratíva a korešpondencia pre 2. roč. OA /2008/ 

Ďurišová, Kuláková, Sehnalová: Administratíva a korešpondencia pre 3. roč. OA /2009/ 

Ďurišová, Kuláková, Sehnalová: Administratíva a korešpondencia pre 4. roč. OA / 2012/ 

Ľ. Jancíková, M. Kotrusová: Hospodárska korešpondencia pre 3. roč. OA /2003/ 

Ľ. Jancíková, M. Kotrusová: Hospodárska korešpondencia pre 4. roč. OA /2003/ 

STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností 

 

 

Rozpis učiva 

 

2. ročník 

/2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín/ 

 

 

 1. Úvod do predmetu.................................................................................................  2 

     1.1 Význam ovládania techniky v administratíve. Hlavné časti písacieho stroja, 

            /PC/, poloha rúk pri písaní, základné návyky, úprava cvičení 

     1.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci starostlivosť o PC /pís. stroje/ 

 2. Nácvik písania na počítači ................................................................................... 41 

     2.1 Stredný, horný a dolný rad 

     2.2 Nácvik veľkých písmen a bodky  

     2.3 Nácvik písmen na číselnom rade 

     2.4 Nácvik diakritických znamienok 

     2.5 Nácvik znamienok a značiek 

3. Nácvik osobitnej úpravy textu ............................................................................. 10 

     3.1 Zvýraznenie textu 

     3.2 Tabulátor, písanie do stĺpcov 

     3.3 Linkovanie v stroji a na PC 

     3.4 Vyhotovenie tabuliek 

     3.5 Vypĺňanie formulárov 

     3.6 Odpis národného textu 

4. Kancelárska technika ............................................................................................  2 

     4.1 Prostriedky organizačnej techniky – telefón, fax, skartačné stroje, .... 

5. Upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti písania ....................................... 11 



   

3. ročník 

/2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín/ 

 

 

1. Zvyšovanie presnosti a rýchlosti písania .............................................................. 10 

     1.1 Upevňovanie hmatovej istoty  

2. Normalizovaná úprava písomností ....................................................................... 12 

     2.1 Veľkosť papierov a obálok 

     2.2 Písanie adries, adresy na obálkach, adresy v listoch 

     2.3 Úprava obchodných listov 

     2.4 Odvolávacie údaje, text listu 

     2.5 Zakončenie listu, pečiatky, prílohy, podpisy 

     2.6 Štruktúra textu listu 

     2.7 Nácvik úpravy podnikových listov 

     2.8 Úprava dlhších listov 

     2.9 Zásady správnej štylizácie 

    2.10 Štylizácia podnikových listov 

3. Písomnosti v obchodnom styku ............................................................................. 18 

     3.1 Dopyt, ponuka, objednávka, kúpna zmluva 

     3.2 Prepravné dispozície, avízo, dodací list, faktúra 

     3.3 Urgencia, reklamácia, upomienka 

4. Písomnosti osobného charakteru ...........................................................................  6 

     4.1 Úprava osobných listov 

     4.2 Blahoprajné, sústrastné a ďakovné listy 

     4.3 Pozývacie, ospravedlňujúce a odporúčacie listy 

5. Personálne písomnosti .............................................................................................  8 

     5.1 Žiadosť o miesto 

     5.2 Životopis, individuálna písomnosť, dotazník 

     5.3 Pracovná zmluva 

     5.4 Rozviazanie pracovného pomeru 

6. Interné písomnosti ...................................................................................................  5 

     6.1 Príkaz, smernica 

     6.2 Obežník, pozvánka 

     6.3 Zápisnica, prezenčná listina 

     6.4 Jedálny lístok 

7. Jednoduché právne písomnosti ..............................................................................  3 

     7.1 Potvrdenie, splnomocnenie, dlžobný úpis 

     7.2 Zmluvy medzi občanmi 

8. Formuláre v oblasti platobného styku, dopravy a spojov ...................................  4 

     8.1 Hotovostný a bezhotovostný platobný styk 

     8.2 Peňažné poukážky, podací lístok, poštová sprievodka 

     8.3 Formuláre v oblasti dopravy a spojov 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Geografia cestovného ruchu 

Časový rozsah výučby druhý, tretí ročník l hodina týždenne, spolu 

33 hodín 

štvrtý ročník 2  hodiny týždenne, spolu 66   

hodín 

 

Ročník  druhý, tretí, štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 63 23 K   hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet geografia cestovného ruchu  skúma potenciál krajiny pre cestovný ruch 

(prírodný a antropogénny),  kategorizuje cestovný ruch, rekreačné priestory a cieľové miesta, 

potenciál Slovenska pre cestovný ruch, geografické podmienky rozvoja medzinárodného 

cestovného ruchu v Európe, geografické podmienky rozvoja medzinárodného cestovného 

ruchu v mimoeurópskych regiónoch Ameriky, Afriky, Ázie, Austrálie a Oceánie a turistické 

prúdy v Európe. Študenti štúdiom tohto predmetu získavajú prehľad o štruktúre vybraných 

spoločenskovedných disciplín rozvíjajú svoje schopnosti formulovať a klásť otázky                                

v príslušných vedných disciplínach a v oblastiach spoločenského života, posudzovať ich 

rôzne riešenie, rozvíjať tolerantnú výmenu názorov vytvárajú si vlastné názory na základné 

otázky a postoje k nim. Prostredníctvom začlenenia prierezových tém do obsahu učiva GCR , 

žiak rozvíja následovné kompetencie –má povedomie vlastnej kultúrnej identity, zaujíma sa                

o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, rešpektuje a toleruje hodnoty iných kultúr, chápe 

podstatu demokracie, práv a povinnosti občanov,nadobúda schopnosť chápať, analyzovať                   

a hodnotiť vzťahy medzi človekom a životným prostredím, vníma život ako najvyššiu 

hodnotu                             a nehazarduje s ním, uvedomuje si následky rizikového správania, 

uvedomuje si následky zneužitia informácií, chápe kultúrne, náboženské a iné odlišnosti ťudí. 

Obsah je tvorený vybranými poznatkami z týchto spoločenskovedných disciplín: 

estetiky a etikety, psychológie, náuky o štáte a práve a ľudských právach a slobodách, 

sociológie, politológie. 

 

Cieľom predmetu 

Je formovanie historického a národného povedomia, zdravého vlastenectva, vedie                        

k porozumeniu medzi národmi, sprístupňuje žiakom všeľudské hodnoty v duchu princípov 

humanizmu a demokracie. 

Žiak má: 

uvedomiť si a svojím vlastným prístupom chrániť hodnoty ľudskej civilizácie, prírody                        

a kultúry, pochopiť závažnosť riešenia globálnych problémov ľudstva, rozvinúť svoj záujem                                

o život spoločnosti a potrebu aktívneho vlastného prínosu do spoločného diania, nadobudnúť 

hrdosť na vlastný národ a porozumenie a toleranciu aj vo vzťahu k iným národom, pochopiť 

rôznosť ľudského myslenia a konania a byť schopný prijímať pluralitné názory osvojením si 

vedomostí z vývinu odboru získať kladný vzťah k svojej budúcej profesii. 

 



   

Cieľ predmetu 

Cieľom predmetu je študentom poskytnúť možnosť získať teoretické i praktické 

odborné vedomosti, potrebné na poskytovanie služieb sprievodcu cestovnej kancelárie ako 

sprievodca poznávacích a pobytových zájazdov na Slovensku a v zahraničí, tranzitný 

sprievodca, delegát, sprievodca cudzincov na Slovensku. Obsah vzdelávania je určený 

tak, aby študenti po absolvovaní štúdia, po ukončení povinnej praxe                                   

a zodpovedajúcom zapracovaní mohli kvalifikovane vykonávať činnosti 

odborných pracovníkov  v hotelierstve a cestovnom ruchu. 

Medzipredmetové vzťahy 

Predmet využíva zručnosti nadobudnuté v iných predmetoch napr. urobiť graf rastu 

nezamestnanosti, napísať správu, komentár, leták, pamflet, denník, list, záznam z rozhovoru, 

urobiť model, fotografiu, obraz, koláž, karikatúru atď., Predmet má spojitosť s etikou, 

sociológiou ,ekonomikou, slovenským jazykom, technológiou, ekológiou, svetom práce, atď. 

 

Stratégia vyučovania 

V záujme zvýšenia efektívnosti učebného procesu  vo väčšej miere uplatňujeme 

problémové vyučovanie, využívame dialogické metódy, napr. sokratovský rozhovor, 

heuristický rozhovor, besedu, diskusiu ako aj používať didaktické hry, resp. experimentálne 

hry.  

 

Učebné zdroje  

Geografia cestovného ruchu pre 3.ročník HA  

Geografia cestovného ruchu pre 4.ročníkHA 

Mapy, atlasy, internet, DVD ,materiály cestovných kancelárií, osobné skúsenosti 

 

 

4.ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

 

 

4.ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

 

 

1.Úvod                                                                                                                                    5 

hodín 

Úvodná hodina, úvod do Geografie cestovného ruchu, obsah, objekt a postavenie GCR 

v sústave vied, kllasifikácia cestovného ruchu – druhy CR, klasifikácia cestovného ruchu – 

formy CR 

 

2. Predpoklady  rozvoja CR                                                                                                    8 

hodín 

Členenie predpokladov CR, lokalizačné predpoklady – prírodné (reliéf, klíma), lokalizačné 

predpoklady – prírodné (vodstvo, rastlinstvo, živočíšstvo), lokalizačné predpoklady – 



   

kultúrno – správne, selektívne predpoklady – urbanizačné, demografické,  selektívne 

predpoklady – sociologické,  realizačné predpoklady – komunikačné, realizačné predpoklady 

– materiálno – technická základňa 

 

 

3. Cestovný ruch Slovenskej republiky                                                                               12 

hodín    

Typy stredísk CR,  kategórie stredísk CR,  prírodné predpoklady CR v SR (klíma, vodstvo),  

prírodné predpoklady CR v SR (rastlinstvo, živočíšstvo, chránené územia),  kultúrno-správne 

predpoklady CR v SR,  selektívne predpoklady CR v SR,  realizačné predpoklady CR v SR,  

kategorizácia regiónov CR,   kategorizácia stredísk CR SR, 

 

4.Kategorizácia regiónov a stredísk CR SR – princípy kategorizácie                                 22 

hodín 

  Vysokotatranský región, subregióny Vysokotatranského regiónu, Nizkotatranský región, 

Malofatranský región, región Slovenského Raja, subregióny regiónu Slovenského raja, 

Piešťansko – trenčiansky región, Bratislavský región –Bratislava, subregióny Bratislavského 

regiónu, Oravský, Kysucký región, Žilinský, Turčiansky región, Štiavnicko-kremnický, 

Poľanský región,  

Spišský región, Gemerský, región Slovenského krasu,Košický, Prešovský región, 

Vihorlatský, Podunajský región, regióny s regionálnym významomObec, mesto , kde bývam – 

vypracovanie projektu 

 

5.Turistické tematické cesty na Slovensku                                                                            5 

hodny 

 – gotická cesta,hodvábna,jantárová,soľná... 

 

6.Geografia a CR v Strednej Európe                                                                                    14 

hodín 

Geografia CR Európy, Stredná Európa, prímorská oblasť Nemecka, Nemecko – Alpy 

Švajčiarsko – Jura, nížiny Švajčiarsko – Alpy, Lichtenštajnsko, Rakúsko, Rakúsko – dolina 

Dunaja, Viedeň, Česká republika – Praha, Česká republika – ostatné oblasti, Poľsko,  

Maďarsko 

 

 

 

Rozpis učiva 

 

 

Počet hodín 

5. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 60hodín) 

 

 

1. Úvod ..................................................................................................................................  2 

Úvod do predmetu   

Výber referátov                                                                                                                 

2. Geografia cestovného ruchu Európy Južná Európa....................................................  11 

Andorrské kniežactvo  



   

Portugalsko, 

Španielsko – Madrid, Kanárske ostrovy 

Francúzsko – Bretónsko, Burgundsko, Alpy, 

Francúzsko - Paríž  

Taliansko Korzika  

Miništáty Európy – San Marino, Vatikán  

Malta, Monako, Andorra.  

Slovinsko,  

Chorvátsko  

Grécko 

 

3.  Západná Európa.............................................................................................................  3          

      Veľká Británia  

      Írsko  

      Štáty Beneluxu 

 

4.  Severná Európa..............................................................................................................  3 

      Nórsko, 

      Švédsko, 

      Fínsko ,Island 

5. Východná Európa ...........................................................................................................  6 

      Rusko, 

      Ukrajina,Bielorusko,Moldavsko 

      Estónsko.Lotyšsko,Litva 

      Bulharsko 

      Rumunsko 

 

6.  Geografia cestovného ruchu Ázie .Západná Ázia........................................................  2 

      Turecko, Libanon, Cyprus, Izrael 

      Arabské štáty 

 

7.  Južná Ázia........................................................................................................................  1 

      Nepál, Srí Lanka, Maldivy 

 

8.  Juhovýchodná Ázia........................................................................................................  4 

      Thajsko, Vietnam, Kambodža, Filipíny 

      Japonsko 

      Čína,Mongolsko,Kórea 

      Čínska kuchyňa 

 

9.  Severná Ázia ..................................................................................................................  4 

      Ruská federácia, Gruzínsko, Arménsko 

      Azerbajdžan, Kazašská republika, Tadžikistan 

      Gastronomické zvláštnosti Ázie 

 

10. Geografia cestovného ruchu Afriky .  Afrika ako kontinent ..................................  3 

      Egypt 

      Maroko 

      Tunisko, Alžírsko 

 



   

11. Západná a stredná Afrika ...........................................................................................  1 

       Dakar - Senegal, Lagos - Nigéria, Brazzaville - Kongo, Kinshasa - KD 

 

12.Východná Afrika ...........................................................................................................  1 

Keňa, EtiópiaTanzánia, Uganda 

 

13.Južná Afrika ..................................................................................................................  3  

Juhoafrická republika, Madagaskar, Maurícius, Komory, Seychely 

Gastronomické zvláštnosti Afriky 

. 

14. Geografia cestovného ruchu AmerikyAmerika ako kontinent.................................. 7 

KanadaUSA  

Kuba,Dominikánska republika 

Brazília,Peru 

Mexiko,Argentína, Amazonská nížina 

 

15. Geografia cestovného ruchu Austrálie a Oceánie .....................................................  2 

Austrália a Oceánia 

Gastronomické zvláštnosti Austrálie a Oceánie 

 

 

 

Hodnotenie 

 

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 . 

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 celkového hodnotenia 

a uchovávajú sa počas doby štúdia žiaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Aplikovaná informatika 

Časový rozsah výučby 2.ročník 2 hodiny  týždenne, spolu 66 hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 63 23 K   hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Aplikovaná informatika 

Časový rozsah výučby 3.ročník 1 hodiny  týždenne, spolu 33 hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov študijného odboru 63 23 K   hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Aplikovaná informatika 

Časový rozsah výučby 4.ročník  2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín 

Ročník  štvrtý   

Kód a názov študijného odboru 63 23 K   hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Aplikovaná informatika 

Časový rozsah výučby 5.ročník  1 hodina týždenne, spolu 30 hodín 

Ročník  piaty   

Kód a názov študijného odboru 63 23 K   hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Úlohou obsahového štandardu aplikovaná informatika je umožniť žiakovi získať také 

vedomosti a zručnosti, ktoré zabezpečia aktívne používanie najrozšírenejších aplikácií                        

na osobných počítačoch v rôznych oblastiach, predovšetkým v oblasti cestovného ruchu, 

hotelových služieb a spracovania ekonomických informácií. Výstupným všeobecným cieľom 

je, aby žiak získal základné vedomosti o PC ako technickom prostriedku na spracovanie 

údajov, vedomosti o základnom i aplikačnom programovom vybavení PC a efektívne ich 

využíval pri spracovaní informácií. Výstupným špecifickým cieľom je, aby žiak mal osvojenú 

základnú terminológiu z informačného procesu, dokázal samostatne používať osobný počítač 

a jeho prídavné zariadenia, vedel spracovať textové dokumenty, používať tabuľkový procesor 

pri vyhotovovaní štatistických tabuliek a grafov, spracovávať grafické súbory, dokázal 

vytvoriť jednoduchú databázu, využívať pri práci intranet a internet, vedel pracovať                              

s multimédiami, prakticky využíval počítače  v oblasti moderných informačných technológií, 

zdokonalil sa v zručnostiach pri využívaní aplikačných programov .Obsahom výkonových 



   

štandardov  pre aplikovanú informatiku je, aby sa žiak naučil spracúvať ekonomickú agendu 

vybranými ekonomickými softvérmi, používať pri vybavovaní agendy prostriedky 

štandardnej kancelárskej techniky, spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť získané 

informácie s využitím komunikačných a informačných technológií, pracovať so štatistickými 

materiálmi, hospodársko-geografickým informačným materiálom, grafmi,  internetom                        

a odbornou literatúrou, riešiť samostatne, alebo v tíme problémové úlohy. 

 

 

 

 

Výstupné špecifické ciele predmetu umožnia žiakom získať vedomostí a zručností:  

 v aplikácií užívateľského programového vybavenia PC v rôznych oblastiach 

podnikateľského prostredia najmä v oblasti hospodárskej činnosti, ekonomiky, 

účtovníctva, financovania 

 kvalifikovane ovládať technické a aplikačné programové vybavenie PC v oblasti  

služieb hotelov a gastronomických prevádzok.   

 kvalifikovane ovládať technické a aplikačné programové vybavenie PC v konkrétnej 

oblasti : 

 spracovania špecifických textových dokumentov  

 používania tabuľkového procesoru pri vyhotovovaní štatistických tabuliek 

a grafov 

 spracovania grafických súborov 

 vytvárania jednoduchých databáz a práce s nimi 

 využívania multimédií 

 využívania počítača a moderných informačných technológií v praktickom 

živote: 

 elektronická pošta 

 internet 

 homebanking 

 elektronický podpis  

 elektronické objednávanie a nákup tovaru. 

 

 pri prevádzkovaní a vnútornom riadení systémov a hotelových prevádzok s využitím 

informatiky a PC najmä v oblastiach: 

 

 podvojného účtovníctva 

 automatizácie činnosti hotelovej recepcie 

Všeobecné poznámky 

Učiteľ predmetu v spolupráci so školou a predmetovou komisiou prispôsobí rozsah 

a obsah učiva v učebnej osnove s ohľadom na rýchly rozvoj výpočtovej techniky a s ohľadom 

na hardwarové a softwarové vybavenie školy, pričom dbá o to, aby koncepcia predmetu 

zostala zachovaná. Učiteľ predmetu využíva medzipredmetové vzťahy s ostatnými predmetmi 

a upevňuje učivo spracovávaním reálnych úloh z oblasti cestovného ruchu. Dôraz  sa kladie 

na získanie vedomostí a zručností formou praktickej činnosti a teoretické vedomosti musia 

byť overované praktickými cvičeniami. 

Praktické cvičenia zabezpečia nadobudnutie praktických zručností so systémom 

prevádzky hotelovej recepcie a systémom pre riadenie podnikateľskej činnosti s vhodným 

využívaním elektronickej pošty, internetu a homebankingu. 



   

Predmet kladie zvýšené požiadavky na vyučujúceho, jeho sústavný kontakt s praxou, 

osvojovanie si nových právnych predpisov.  

Optimalizácia procesu vyučovania si vyžaduje vzhľadom na rýchly vývoj informačných 

technológií, aby učiteľ neustále študoval nové trendy v predmete, navštevoval semináre, 

konferencie, prednášky, zúčastňoval sa školení, sledoval odborné a pedagogické publikácie. 

 

 

Medzipredmetové vťahy 

 

Pri výučbe budú využívané medzipredmetové vzťahy v rámci ekonomických predmetov ako 

sú ekonomika, manažment, právna náuka, účtovníctvo. Z predmetu účtovníctvo žiaci využijú 

teoretické vedomosti v aplikačnom programe  Omega - podvojné účtovníctvo, v aplikačnom 

programe Rescan –rezervačný hotelový systém od firmy Syscon využijú poznatky získané 

v predmetoch manažment a marketing. 

 

Stratégia vyučovania 

 

V stratégií vyučovania uplatňovať moderné i praxou overené metódy vyučovania ako sú:              

 - slovné metódy : vysvetľovanie, opis, rozhovor, diskusia 

 - názorno-demonštračné: predvádzanie, projekcia, pozorovanie 

   a formy vyučovania: 

- podľa prístupu učiteľa k žiakom:  individuálne a zmiešané 

- podľa stupňa samostatnosti žiaka: individuálna  a frontálna práca 

Uvedené formy a metódy budú využívané na získavanie, upevňovanie a prehlbovanie 

vedomostí žiakov.  

 

Učebné zdroje 

 

Aplikačný program Omega a Olymp od firmy Kros Žilina, aplikačný program Rescan                       

od  firmy Syscon Spišská Nová Ves, , ktoré sú prezentované pomocou audiovizuálnej 

techniky, využívanie on line pripojenie do siete Internetu. Ing. Milana Britvík -  Windows 7, 

Internet, Office 2010 

 

Materiálno didaktické prostriedky: 

- textové pomôcky 

- multimediálne systémy na báze PC 

Vyučovanie aplikovanej informatiky sa realizuje v učebni výpočtovej techniky. Trieda je 

rozdelená na skupiny, každý žiak pracuje samostatne na svojom PC.  

 

Rozpis učiva                                                                                                           Počet hodín 

2. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

 

4. Tabuľkový procesor Excel   ..................................................................................  14 

4.1 Funkcie v Exceli podrobnejšie 

4.2 Vytváranie  a úpravy grafov  

4.3 Samostatná práca 

 



   

5. Aplikácie  Word a Excel  ........................................................................................ 18 

5.1 Hromadná korešpondencia 

5.2 Elektronické formuláre a šablóny 

5.3 Hypertextové odkazy 

5.4 Analýza 

5.5 Podmienené formátovanie 

5.6 Aplikácia Office OneNote 

 

6. Power Point ................................................................................................................ 8 

6.1 Charakteristika programu, základné pojmy  

6.2 Postup pri vytváraní prezentácie 

6.3 Vkladanie objektov 

6.4 Samostatná práca 

 

4. Microsoft Publisher 2010 ............................................................................................6 

       4.1  Prostredie programu 

       4.2  Využitie šablón 

       4.3  Práca s obrázkami 

       4.4  Vkladanie preddefinovaných blokov  

       4.5  Samostatná práca 

 

5. Grafický editor  ......................................................................................................... 14 

5.1. Počítačová grafika – základné pojmy 

5.2. Použitie aplikačného programu Skicár 

5.3  Použitie aplikačného  programu Irfan View 

     5.4. Práca s obrázkami Office 2010 

     5.5  Počítačové animácie 

     5.6  Snipping Tool – snímanie obrazovky 

 

6. Počítačové siete ........................................................................................................... 6 

6.1 Typy počítačových sieti 

6.2 Programové vybavenie sieti 

   6.3 Zdielanie objektov v počítačovej sieti 

     6.4 Spracovanie informácií v počítačovej sieti 

 

 

 

Rozpis učiva                                                                                                           Počet hodín 

 

3. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 33 hodín) 

 

1. www stránka .......................................................................................................20 

1.1  Zásady tvorby webovej stránky 

1.2  Vytvorenie webovej prezentácie pomocou aplikácií na ich tvorbu 

      2.InfoPath .................................................................................................................6 

2.1  Charakteristika aplikácie 

2.2  Používanie šablón 



   

2.3  Tvorba formulárov 

2.4  Uloženie a tlač formulárov 

      3.SharePoint Workspace 2010 ................................................................................7 

3.1  Charakteristika aplikácie 

3.2  Nové spôsoby spolupráce 

3.3  Vyhľadávanie údajov 

3.4  Správa dokumentov 

3.5  Práca na lokalite SharePoint 

3.6  Práca na vlastných súboroch 

 

 

Rozpis učiva                                                                                                           Počet hodín 

 

4.ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín) 

 

1.Hotelový rezervačný systém - Rescan.....................................................................20 

1.1 Charakteristika programu, ovládacie prvky 

1.2 Kódy a zoznamy – definovanie ubytovacieho zariadenia 

1.3 Rezervácia jednotlivca a skupiny 

1.4  Príjem hostí 

1.5 Práca s hosťom počas pobytu 

1.6 Poskytovanie služieb hosťovi 

1.7 Zaťažovanie účtu hosťa 

1.8 Vystavenie účtu, odchod hosťa 

      1.9  Zmenáreň na hotelovej recepcii a ostatné funkcie programu  

       2.Podvojné účtovníctvo na PC  - Omega.....................................................................46 

2.1 Charakteristika programu, ovládacie prvky 

       2.2 Vytvorenie novej firmy a nastavenie programu 

     2.3  Číselníky – vytvorenie ich obsahov pre konkrétnu firmu 

2.4  Účtovanie v období „Otvorenie“ 

2.5  Účtovanie OF a DF – tuzemsko 

2.6  Účtovanie pokladničných dokladov  

2.7  Účtovanie  bankových výpisov 

2.8  Účtovanie interných dokladov 

2.9  Kontrola účtovania pred koncoročnou uzávierkou 

2.10Uzávierka a tlač zostáv 

 

 

 

 



   

Rozpis učiva                                                                                                      Počet hodín 

5. ročník 

(1 hodina týždenne, spolu 30 hodín) 

 

1. Základy programovania ....................................................................................30 

1.1 Algoritmy z praktického života 

1.2 Základy programovacieho jazyka 

1.3 Ladenie programu 

1.4 Prezentácia vlastného programu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Úvod do sveta práce 

Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 30  vyučovacích 

hodín 

Ročník  piaty 

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu  

 

Vyučovací predmet úvod do sveta práce poskytne žiakom základné vedomosti                          

o formách a nástrojoch politiky zamestnanosti a trhu práce, žiaci sa naučia základnej 

orientácii na pracovnom trhu. Predmet vedie žiakov k aktívnemu a efektívnemu postupu  pri 

hľadaní pracovného miesta po ukončení strednej školy. Učivo predmetu je rozdelené                    

do dvoch častí: v prvej časti sa žiaci oboznámia so základnými problémami 

pracovnoprávnych vzťahov a zákonníkom práce; v druhej časti sa žiaci oboznámia 

s  rôznymi spôsobmi                a zásadami pri hľadaní zamestnania - prostredníctvom služieb 

zamestnanosti (sprostredkovateľské a poradenské služby),  orientácie v inzerátoch a hľadania 

cez Internet. Naučia sa písať profesijný, štruktúrovaný životopis, žiadosť o prijatie                            

do zamestnania, správne sa prezentovať u perspektívneho zamestnávateľa.  

 

Cieľom predmetu  
        

Učiť žiakov efektívne vyhľadávať informácie trhu práce na Internete, 

 - analyzovať získané informácie, 

 - viesť k aktívnemu vyhľadávaniu práce, 

 - poukazovať na potrebu overiť pravdivosť získaných informácií, 

 - oboznámiť žiakov s možnosťami internetovej burzy práce a  

 - potrebu používať netiketu pri práci s Internetom. 

 

Medzipredmetové vzťahy  
      

Pri vyučovaní predmetu využívať poznatky z predmetov ako napríklad : Právna náuka,  

administratíva a korešpondencia, informatika a ostatné odborné predmety.  

 

Stratégia vyučovania  
 

V stratégii vyučovania uplatňovať moderné  a praxou overené metódy a formy vyučovania 

ako  sú:  

klasické metódy – vysvetľovanie , opis, praktické ukážky   

moderné metódy – skupinové vyučovanie, programové vyučovanie, riadená diskusia,  

odborná prezentácia 

praktické metódy – simulácia konkrétnej situácie,  

 

Učebné zdroje  
 

Pri vyučovaní predmetu Úvod do sveta práce využívame nasledovné učebnice a literatúru :  

Úvod do sveta práce pre SŠ  



   

Technika administratívy pre OA  

Odborné časopisy a články z internetu       

 

 

Rozpis učiva 

5. ročník 

(hodina týždenne, spolu 30 hodín) 

 

 

1.  Úvod do pracovného práva                                           5   

     - základné pojmy  

     - pracovno – právne vzťahy  

     - pramene pracovného práva  

 

2.  Kolektívne pracovné právo                                            2 

     - kolektívne vyjednávanie  

     - kolektívne zmluvy  

     - sociálne poradenstvo  

 

3.  Pracovný pomer                                                             8 

     - vznik pracovného pomeru  

     - zmeny pracovného pomeru  

     - skončenie pracovného pomeru  

     - pracovný čas a čas odpočinku  

     - dovolenka a pracovné voľno  

     - mzda a náhrada mzdy     

 

4.  Zamestnanosť, príprava na povolanie, rekvalifikácia   10 

      - štátna politika zamestnanosti  

      - hmotné zabezpečenie v nezamestnanosti  

      - zamestnávanie absolventov  

      - problémy trhu práce  

      - evidencia nezamestnaných  

      - ponuky voľných pracovných miest  

  

5.  Ako sa uchádzať o zamestnanie                                   5 

     - životopis  

     - žiadosť o prijatie do zamestnania  

     - spôsob prezentácie u potencionálneho zamestnávateľa   

 

Učebné zdroje  

Úvod do sveta práce , EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., 2006 

Zákonník práce 

 

 

 

 



   

Názov predmetu  Osobné financie 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín 

Ročník  piaty 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

Charakteristika predmetu  
 

Predmet je zameraný na rozvíjanie zručností študentov potrebných pre ich orientáciu 

vo svete financií, získanie základných informácií a zručností potrebných pre manažovanie 

svojich osobných financií, poskytnutie prostriedkov a nástrojov, ktoré žiakom neskôr uľahčia 

ich vstup do sveta trhu práce, rozvíjanie schopnosti a orientáciu na efektívne využitie 

prostriedkov informačno – komunikačných technológií v pracovnom a osobnom živote 

i v procese celoživotného vzdelávania. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Pri vyučovaní tohto predmetu sa využívajú medzipredmetové vzťahy /účtovníctvo, 

marketing, administratíva a korešpondencia, hotelový a gastronomický manažment, 

ekonomika/. Žiaci sa vedú k využívaniu teoretických poznatkov z ostatných odborných 

predmetov, pri rešpektovaní zásady primeranosti a spojenia teórie s praxou. Žiaci používajú 

prostriedky IKT. Predmet sa v piatom ročníku. 

 

Cieľ predmetu 

 

Hlavným cieľom je sústrediť sa na komplexný rozvoj osobnosti žiakov v troch 

oblastiach: 

1. v kognitívnej /poznávacej oblasti/ - kladie dôraz na rozvíjanie vedomosti žiakov v oblasti 

finančného vzdelávania v podobe tzv. „základnej finančnej gramotnosti“ a manažmentu 

osobných financií. V cieľovej rovine má  predmet viesť k: 

- osvojeniu poznatkov qa prakticky použiteľných informácií, ktoré umožnia porozumieť 

tvorbe rodinného a osobného rozpočtu, výhodám a nevýhodám, rizikám sporenia či 

investovania 

- porozumeniu koncepcie obmedzenosti zdrojov ako základného princípu ekonomiky 

a uvedomeniu si následnej nutnosti výberu alternatívnych zdrojov, ale aj schopnosti aplikovať 

tento princíp v podobe rozumnej spotreby v každodennom živote 

- porozumeniu základných princípov finančného plánovania, poznaniu možných zdrojov 

príjmov, chápaniu zmyslu a významu výdavkov, ako aj schopnosti kriticky posudzovať 

hodnotu cieľov, ktoré sa použijú 

2. v oblasti afektívnej /hodnotovo – postojovej/ - cieľom predmetu je: 

- rozvíjať a podporovať u žiakov zodpovedné správanie, aktívny prístup k riešeniu vlastných 

i spoločenských problémov, podporiť orientáciu na etické správanie a rozhodovanie sa, 

integrovať všeľudské hodnoty do individuálnej hodnotovej orientácie 

- rozvíjať sociálnu spôsobilosť žiaka, schopnosť byť kooperatívny, empatický, prosociálne sa 

správať, primerane riešiť konflikty, 

- schopnosť objektívne posudzovať a zladiť osobné schopnosti a zručnosti, zosúlaďovať ich 

s reálnymi predpokladmi a pracovnými možnosťami 



   

3. v oblasti psychomotorickej /rozvoja zručností a schopnosti/ - podporiť spôsobilosť 

vykonávať určité činnosti a to: 

- praktické úkony súvisiace s finančnou gramotnosťou ako napríklad vyplnenie a podanie 

poštovej poukážky, praktické úkony pri komunikácii s bankou, výber finančnej hotovosti 

v bankomate, kontrola výpisu z bankového účtu a pod. 

- efektívne a účelné používanie a využívanie moderných prostriedkov informačno-

komunikačnej technológie so zámerom cieleného vyhľadávania a analýzy prakticky 

použiteľných informácií, 

- primerane komunikovať v situáciách praktického života, ktoré sa týkajú žiaka v aktuálnej 

i perspektívnej role, ako klienta finančných inštitúcií, užívateľa finančných produktov, 

zamestnanca a zamestnávateľa, užívateľa voľného času a občana. 

 

 

Stratégia vyučovania 

 

Pri vyučovaní  učiteľ motivuje, povzbudzuje a vedie žiaka k čo najlepším výkonom, 

podporuje jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného 

odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, problémové vyučovanie, 

skupinové vyučovanie, riešenie úloh a praktické cvičenia. Preferujeme prácu s učebnicami 

a počítačom. Metódy, formy a prostriedky vyučovania  majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 

 

 

Učebné zdroje 

 

Používame literatúru a učebnice, ktoré sú v súlade s učebnými osnovami :Metodická príručka 

– Manažment osobných financií,  Ekonomika pre OA I., II, III, IV ročník, Všeobecná 

ekonomická teória – Lisý a kol., Základy ekonómie a ekonomiky – Šlosár, Búrová, Fabová, 

Lisý a iné materiály ako sú daňové zákony, denná tlač, ekonomické periodiká. 

 

Hodnotenie 

 

Po ukončení tematického celku pripraví vyučujúci vhodný spôsob overenia vedomostí 

a zručností žiakov. Hodnotiacu škálu si vyučujúci volí sám. Použijú sa adekvátne metódy 

a prostriedky hodnotenia. 

 

 

 

 

 Rozpis učiva 
 

5. ročník 

(1hodina týždenne, spolu 30 hodín) 

                                                                                                                              Počet hodín 

1. Vznik a vývoj peňazí  ........................................................................................................3 

    1.1 Peniaze, ich vlastnosti a funkcie 

    1.2 Z histórie vývoja peňazí 

    1.3 Kovové peniaze na našom území 

    1.4 Papierové peniaze 

    1.5 Úverové peniaze 



   

 

2. Bankové inštitúcie a ich funkcie  ....................................................................................4 

    2.1 Sústava bánk na Slovensku 

    2.2 Funkcie komerčných bánk 

    2.3 Zúčtovací a platobný styk 

    2.4 Obchody s cennými papiermi 

    2.5 Poistenie, poradenstvo, konzultácie, vydávanie a správa platobných a kreditných kariet 

 

3. Naše príjmy a výdavky .....................................................................................................3 

    3.1 Druhy a formy príjmov 

    3.2 Poštové poukážky 

    3.3 Peniaze v banke 

    3.4 Peniazom podobné prostriedky 

 

4. Moderné nástroje platenia.................................................................................................6 

    4.1 Plastové peniaze 

    4.2 Základné pravidlá pre používanie platobných kariet 

    4.3 Elektronické bankovníctvo 

 

5. Študentské financie ...........................................................................................................4 

    5.1 Osobný rozpočet 

    5.2 Rozumné utrácanie 

   5.3 Ako si zarobiť 

 

6. Životné istoty a peniaze ....................................................................................................6 

   6.1 Povinné odvody a poistenie 

   6.2 Komerčné poistenie 

   6.3 Práca, rodina, bývanie 

   6.4 Investovanie 

 

7. Hlavné zdroje príjmov .....................................................................................................4 

   7.1 Príprava na pracovnú kariéru 

   7.2 Trh práce – tendencie 

   7.3 Ako a kde si hľadať prácu – informačné zdroje 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Spotrebiteľská výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín 

Ročník  piaty 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Žiak sa oboznámi s cieľom zákona o ochrane spotrebiteľa a jeho právach, vzdelávaním 

si osvojí základné pojmy spotrebiteľskej výchovy. Učí sa o štátnych orgánoch 

a organizáciách, ktoré sa venujú ochrane spotrebiteľa. Získa poznatky súvisiace s poctivosťou 

predaja výrobkov a služieb, s problematikou a pravidlami reklamy, s informatívnou 

povinnosťou predávajúceho voči spotrebiteľom, o označovacej povinnosti a sankciách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu  Výchova k podnikaniu 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 30 hodín 

Ročník  piaty 

Kód a názov študijného odboru 6323 K  hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

 

Úzko nadväzuje na obsahový štandard ekonomika, ale svojím charakterom je odlišný. 

Zaoberá sa praktickými otázkami založenia a úspešného prevádzkovania súkromného podniku 

v podmienkach trhovej ekonomiky. Žiak sa oboznámi s formami súkromného podnikania, 

metódou vypracovania strategického plánu pre úspešnú podnikateľskú činnosť, otázkami 

finančného zabezpečenia, metódami odhadnutia miery rizika, ako aj základmi podnikateľskej 

etiky. Žiak získa informácie o podstatných náležitostiach podnikateľského plánu. Žiak sa 

oboznámi s teoretickými základmi a obsahom úpravy obchodného práva v slovenskom 

právnom poriadku. Veľký dôraz sa kladie na systémovosť prístupu podnikateľa k rozvoju 

súkromného podnikania. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Potraviny a výživa 

Časový rozsah výučby 2  hodiny týždenne, spolu 66  vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 63 23 K   hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Potraviny a výživa 

Časový rozsah výučby 1  hodina týždenne, spolu 33  vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 63 23 K  hotelová akadémia  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Technologické a technické 

vzdelávanie“ ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, ktorú sme uplatnili                       

pri tvorbe vyučovacieho predmetu. Jeho výučba je orientovaná do prvého a druhého ročníka.  

Odborný predmet potraviny a výživa v študijnom odbore 63 23 6 hotelová akadémia 

rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo chémie a technológie prípravy pokrmov. Jeho obsah                    

je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci 

získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so zabezpečovaním výživy, zložením 

potravín a biochemickými procesmi, ktoré v nich prebiehajú. Učivo sa skladá z poznatkov 

o potravinách, hodnote potravín, potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu, pochutinách 

a koreninách, mliečnych výrobkoch, sladidlách, zásadách správnej výživy, osobnej                            

a potravinovej hygieny.  

Posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k tvorbe a ochrane životného prostredia,           

vo vzťahu k zdravému životnému štýlu. Vnímať život ako najvyššu hodnotu. Uvedomiť si 

následky rizikového správania. 

Ciele predmetu 

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

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

a zručnosti  v oblasti bezpečnej a hygienickej práce a manipulácie s potravinami. Úlohou 

predmetu je oboznámiť žiakov aj s biologickou a energetickou hodnotou potravín,                           

so zásadami správnej životosprávy, propagovať ju a uplatňovať vo vlastnej životospráve. 

Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu využívaniu potravín, poukážeme na využitie 

biopotravín vo výžive.  

Medzipredmetové vzťahy 

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími 

predmetmi odborný výcvik, technológia prípravy pokrmov, technológia obsluhy a stolovania 

a chémia.    

 



   

Stratégia vyučovania 

Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích 

schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 

Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese 

výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 

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

aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame metódu 

výkladu, riadeného rozhovoru, riešenie problémových úloh, preferujeme prácu s učebnicami 

a počítačom. Z foriem práce využívame najmä frontálnu výučbu, skupinovú prácu žiakov, 

individuálnu prácu žiakov, prácu s učebnicou a odbornou literatúrou a prácu s internetom.    

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu potraviny                          

a výživa patria aj ukážky vybraných druhov potravín a pochutín, degustácia rôznych 

výrobkov. Mnohé potraviny a ich spracovanie sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch, 

preto využitie počítačov a internetu tiež prestavuje možnosti simulácie experimentov.  

Hodnotenie predmetu 

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 plánov. Po ukončení tematického celku 

pripraví vyučujúci vhodný spôsob overenia vedomostí a zručností žiakov. Hodnotiacu škálu          

si volí vyučujúci sám. 

Výučba bude prebiehať v bežnej triede.  

 

Učebné zdroje      

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

Uradničková J., Marenčáková J., Jurgová O.: Potraviny a výživa I., SPN Bratislava 2007; 

Jurgová O., Uradníčková J.: Náuka o potravinách, SPN Bratislava 2004;  Schaller, Forró, 

Kružiak: Potraviny a nápoje 1., 2., Bratislava 1987;  Šimončič, Kružiak: Výživa, SPN 1992; 

odborné časopisy Gastro, Horeca; 

 

Rozpis učiva 

 

1. ročník 

/2 hodiny týždenne, spolu 66 hodín/   

 

1. Úvod  ......................................................................................................................   1 

    1.1 Význam, úlohy a ciele predmetu 

2. Potraviny ................................................................................................................  4 

    2.1 Potraviny – vymedzenie pojmov, biologická a energetická hodnota potravín 

    2.2. Postavenie jednotlivých živín v zdravej výžive 

3. Hygiena potravín  ..................................................................................................  7 

    3.1 Hygiena – pojem, členenie na osobnú, prevádzkovú, hygienu pracovného  



   

          prostredia a hygienu vody 

    3.2 Zákon o potravinách – potravinový kódex, HACCP 

    3.3 Zodpovednosť za hygienu pri práci s potravinami 

    3.4 Hygienické požiadavky na potraviny rastlinného a živočíšneho pôvodu  

          od skladovania až po predaj 

    3.5 Základy epidemiológie 

    3.6 Alimentárne nákazy a otravy – vznik, šírenie, druhy, hlavné príznaky 

    3.7 Právne normy a hygienické predpisy platné pre osoby činné v potravinárstve 

4. Mlieko a mliečne výrobky ....................................................................................  5 

    4.1 Mlieko, význam a výroba 

    4.2 Zloženie mlieka 

    4.3 Mliečne výrobky: kyslo-mliečne, zahustené a sušené, smotana, maslo, syry, zmrzliny 

    4.4 Skladovanie mlieka a mliečnych výrobkov 

    4.5 Senzorické hodnotenie kvality mlieka a mliečnych výrobkov 

5. Vajcia .....................................................................................................................  2 

    5.1 Zloženie a biologická hodnota vajec, obchodný sortiment, označovanie vajec 

    5.2 Konzervovanie a skladovanie vajec 

    5.3 Skúšanie čerstvosti, hodnotenie kvality a chyby vajec 

6. Mäso a mäsové výrobky........................................................................................  8 

    6.1 Zloženie a biologická hodnota mäsa 

    6.2 Zrenie mäsa 

    6.3 Druhy mäsa a charakteristické znaky akosti jednotlivých druhov 

    6.4 Mäsové výrobky 

    6.5 Hydina, zverina, ryby 

    6.6 Solenie, údenie, konzervovanie a skladovanie mäsa 

     6.7 Senzorické hodnotenie kvality a chyby mäsa a mäsových výrobkov 

 7. Obilniny ...............................................................................................................  4 

     7.1 Druhy obilnín a ich zloženie 

     7.2 Priemyselné spracovanie obilnín 

     7.3 Výroba chleba a pečiva 

     7.4 Výroba cestovín a skladovanie 

     7.5 Posudzovanie kvality a chyby obilnín, pekárskych výrobkov a cestovín 

 8. Strukoviny ...........................................................................................................  2 

     8.1 Druhy strukovín 

     8.2 Konzervovanie a skladovanie strukovín 

     8.3 Posudzovanie kvality a chyby strukovín  

 9. Zemiaky ...............................................................................................................  2 

     9.1 Zloženie a biologická hodnota zemiakov 

     9.2 Druhy zemiakov a škrob 

     9.3 Skladovanie zemiakov 

     9.4 Posudzovanie kvality a chyby zemiakov 

10. Cukor ..................................................................................................................  3 

     10.1 Druhy a zloženie cukru, náhrady 

     10.2 Výroba cukru 

     10.3 Med – význam, zloženie druhy 

11. Tuky ....................................................................................................................  3 

     11.1 Druhy a zloženie tukov 

     11.2 Získavanie rastlinných a živočíšnych tukov 

     11.3 Margaríny a chyby tukov 

     11.4 Tuky v zdravej výžive 



   

12. Zelenina ................................................................................................................  4 

     12.1 Význam zeleniny v stravovaní ľudí 

     12.2 Druhy a zloženie zeleniny 

     12.3 Uskladňovanie a konzervovanie zeleniny 

     12.4 Hodnotenie kvality a chyby zeleniny 

13. Ovocie ...................................................................................................................  3 

     13.1 Význam, zloženie a rozdelenie ovocia 

     13.2 Uskladňovanie, konzervovanie a výrobky z ovocia 

     13.3 Hodnotenie kvality a chyby ovocia 

14. Huby .....................................................................................................................  2 

     14.1 Druhy a zloženie húb 

     14.2 Výživná a liečivá hodnota húb 

     14.3 Spracovanie pestovaných húb 

15. Výrobky kvasného priemyslu ............................................................................  4 

     15.1 Alkoholické nápoje: víno, pivo, liehoviny 

     15.2 Pochutiny: ocot, droždie 

     15.3 Skladovanie, chyby a hodnotenie alkoholických nápojov 

16. Nealkoholické nápoje .........................................................................................   3 

     16.1 Minerálne vody, druhy a zloženie 

     16.2 Prírodné šťavy, druhy a zloženie  

     16.3 Sirupy a limonády, druhy a zloženie 

17. Pochutiny ............................................................................................................   3 

     17.1 Káva a čaj, druhy a zloženie 

     17.2 Kakao a čokoláda, zloženie a biologická hodnota 

     17.3 Káva v zdravej výžive 

18. Koreniny .............................................................................................................   3 

     18.1 Druhy a zloženie korenín 

     18.2 Plody, semená, listy  a vňate, bylinkové korenie 

19. Soľ, horčica, kypriace prostriedky, potravinárske farbivá ...........................   2 

20. Záručné doby, označenie a hygiena balenia potravinárskych výrobkov .....    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník 

/ l hodina týždenne, spolu 33 hodín/ 

 

 1. Úvod do predmetu .................................................................................................  1 

     1.1 Poslanie a úloha vedy o výžive, vzťahy s ostatnými predmetmi a praxou 

 2. Tráviaca sústava .................................................................................................... 11 

     2.1 Stavba a zloženie tráviacej sústavy 

     2.2 Ústna dutina 

     2.3 Žalúdok 

     2.4 Tenké črevo 



   

     2.5 Hrubé črevo 

     2.6 Pečeň, žlčník, pankreas 

     2.7 Vstrebávanie 

     2.8 Prehľad trávenia 

 3. Zásady správnej výživy/Základy výživy človeka ...............................................   8 

     3.1 Racionálna výživa, zásadotvorné a kyselinotvorné potraviny 

     3.2 Výživové odporúčané dávky 

     3.3 Nevyvážená výživa. Hlad. Anorexia 

     3.4 Denný pitný režim 

     3.5 Alkohol a jeho vplyv na ľudský organizmus 

     3.6 Vláknina v zdravej výžive 

     3.7 Bio potraviny 

     3.8 Výživové doplnky 

4. Civilizačné ochorenia a ich liečba výživou ...........................................................   8 

     4.1 Tučnota a jej vplyv na zdravotný stav človeka 

     4.2 Srdcovo cievne ochorenia. Cholesterol 

     4.3 Cukrovka a jej prevencia 

     4.4 Rakovina 

     4.5 Ochorenia dýchacích ciest a ich prevencia 

     4.6 Ochorenia pohybového aparátu 

     4.7 Alergie a iné civilizačné choroby 

5. Alternatívne spôsoby stravovania .......................................................................    3 

     5.1 Vegetariánstvo 

     5.2 Makrobiotika 

     5.3 Delená strava a iné 

6. Aplikovaná výživa ...................................................................................................   2 

     6.1 Výživa detí, mládeže a starých ľudí 

     6.2 Liečebná výživa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Názov predmetu Technika obsluhy  

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6323 K  hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Technika obsluhy  

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru 6323 K  hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Úlohou predmetu je umožniť žiakom získať a osvojiť si všeobecné poznatky z oblasti 

spoločenského správania, vystupovania v rozličných pracovných aktivitách s osobitným 

zameraním na spoločenskú úroveň obsluhy a poskytovania služieb. 

Predmet technika obsluhy poskytne žiakom poznatky o jednoduchej a zložitej obsluhe, 

o obsluhe pri osobitných príležitostiach a zručnosti a návyky spoločenského správania 

a diplomatického protokolu pri rôznych príležitostiach organizovaných v gastronomickom 

zariadení. Žiaci pochopia nevyhnutnosť používať pri príprave jedál aj stolovaní zdravé 

potraviny, kontrolovať spotrebu vody a energie pri príprave jedál a budovanie pozitívnych 

vzťahov na pracovisku. 

 

 

Cieľ predmetu 

 

Poskytnúť žiakom vedomosti o jednotlivých zásadách obsluhy, oboznámiť žiakov 

s inventárom, dodržiavať pravidlá pri obsluhovaní a používaní inventáru. 

Žiaci sa teoreticky a prakticky oboznamujú so základnými technickými 

a technologickými postupmi dôležitými pre vykonávanie a riadenie zvoleného povolania. 

 

V prvom ročníku získajú základné vedomosti o technike obsluhy, základných spoločenských 

pravidlách. 

 

V druhom ročníku získavajú žiaci vedomosti zo zložitej obsluhy, službách stolovania, 

podávania nápojov. 

 

V treťom ročníku je učivo zamerané na praktické zručnosti - flambovanie, filetovanie, 

tranšírovanie, príprava miešaných nápojov, oboznámia sa so zvyklosťami cudzích kuchýň, 

prehĺbia si vedomosti zo spoločenskej komunikácie. 

 

 



   

Medzipredmetové vzťahy 

 

Pri výučbe uplatňovať poznatky ostatných odborných predmetov a ekonomických 

predmetov - technológia prípravy pokrmov, potraviny a výživa, ekonomika. 

Žiaci sú pripravení samostatne vedieť manipulovať so stolovým inventárom, sú 

schopní pripraviť samostatne prevádzku pri bežnom aj slávnostnom stolovaní. Žiaci musia 

dodržiavať bezpečnosť pri práci a hygienu. 

 

Stratégia vyučovania 

 

Uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy vyučovania ako sú: 

 

Klasické metódy - výkladové metódy (vysvetľovanie, opis) 

Moderné metódy – programové metódy a učenie sa, skupinové vyučovanie 

Praktické metódy – simulácia konkrétnych pracovných zručností 

 

Učebné zdroje 

 

Z vyučovacích zdrojov sa najviac využívajú nové vydania učebníc stolovania od Gustáva 

Salača a Márie Šimkovej, odborné časopisy a informácie na internete. Spoločenský styk 

Dobromil Ječný, Spoločenská komunikácia Eva Hartmanová 

 

 

Rozpis učiva 

 

 

 

1. ročník 

(3 hodiny týždenne, spolu vrátane cvičení 99 hodín) 

 

 

Počet hodín 

 

1.   Úvod do predmetu...............................................................................................................3 

1.1 Význam, ciele a úlohy predmetu  

1.2 Hygiena a bezpečnosť pri práci  

 

2.   Jednotlivec - komunikácia .................................................................................................8 

2.1 Spoločenská etiketa v správaní 

2.2 Spoločenské vystupovanie: spoločenské podujatia a  stolovanie 

2.3 Starostlivosť o zovňajšok, obliekanie sa, stigma, status  a emblém                  

2.4 Vyjadrovanie sa: výslovnosť, citácie, rétorika, počúvanie,     

typy  

 

3.   Osobnosť .............................................................................................................................8 

3.1 Všeobecná charakteristika osobnosti 

3.2 Štruktúra osobnosti, aktivačno - motivačné, vzťahovo - postojové, výkonové, 

dynamické, sebaregulačné vlastnosti osobnosti, 

3.3 Poznávanie osobnosti, chyby a ťažkosti pri poznávaní, typológia 

3.4 Osobnosť pracovníka v obsluhe, základné vlastnosti   



   

vedúceho pracovníka v spoločnom stravovaní 

 

4.   Stolovanie  .........................................................................................................................10 

4.1 Základné pravidlá stolovania 

4.2 Správanie pri stole: používanie rôznych druhov inventáru, príborov, obrúskov 

4.3 Konzumovanie jedál a nápojov 

4.4 Hlavné zásady obsluhy 

 

5.   Inventár  ............................................................................................................................12 

5.1 Druhy a rozdelenie: stolový a sedací, veľký a drobný  

stolový inventár, príbory, inventár na podávanie jedál 

a nápojov, pomocný inventár, pracovné stoly a vozíky 

5.2 Požiadavky na inventár v rôznych podmienkach, údržba 

a starostlivosť o inventár 

5.3 Hmotná zodpovednosť 

 

6.   Príprava a udržiavanie prevádzky....................................................................................8 

6.1 Hygiena a upratovanie pracoviska: bežné, generálne 

6.2 Príprava pracoviska na prevádzku - príprava inventára,  

jedálnych lístkov, pomocných stolov, servírovacích stolov, príprava servírovacích 

vozíkov 

6.3 Udržiavanie pracoviska počas prevádzky a úprava po prevádzke 

 

7.   Technika jednoduchej obsluhy .......................................................................................10 

7.1 Nosenie tanierov rôznymi spôsobmi 

7.2 Práca s podnosmi a táckami 

7.3 Nosenie pohárov 

7.4 Odnášanie tanierov, príborov a pohárov 

 

8.   Gastronomické pravidlá  .................................................................................................12 

8.1 Zostavovanie jedálnych a nápojových lístkov - gastronomické poradie  

 na jedálnom  lístku  a la-carte 

8.2 Druhy jedálnych lístkov - Menu 

8.3 Kaviarenské jedálne a nápojové lístky 

8.4 Formálna stránka jedálnych a nápojových lístkov 

 

9.   Jednoduchá obsluha .........................................................................................................20 

9.1 Podávanie raňajok: druhy raňajok 

9.2 Spôsoby prestierania jednoduchých raňajok, zložitých raňajok 

9.3 Desiata, olovrant, druhy jedál, prestieranie 

9.4 Podávanie obedov: prestieranie, podávanie jednotlivých chodov 

9.5 Podávanie večere: prestieranie, druhy večerí 

 

10. Ponuka jedál .......................................................................................................................6 

10.1  Ponuka studených predjedál z mís a vozíkov 

10.2  Ponuka múčnikov a dezertov z mís a vozíkov 

10.3  Prekladanie pokrmov pri stole hosťa 

10.4  Prekladanie múčnikov a dezertov 

10.5  Práca obsluhujúcich na keridóne 

 



   

 

 

11. Expedícia pokrmov a nápojov ..........................................................................................2 

11.1  Objednávka, pravidlá preberania objednávky 

11.2  Administratívne práce 

 

 

 

2. ročník 

(3 hodiny týždenne, spolu vrátane cvičení 132 hodín) 

1.   Spoločenský kontakt ..........................................................................................................4 

1.1 Jednotlivec a skupina  

1.2 Komunikácia verbálna a neverbálna 

1.3 Komunikácia v skupine 

1.4 Konfliktné situácie: prevencia a riešenie 

 

2.   Etika, morálka, zvyklosti....................................................................................................3 

2.1 Etika, etické kódexy 

2.2 Morálka, profesijná morálka 

2.3 Zvyklosti: spoločenský styk, pozvánky 

 

3.   Technika obsluhy nápojov................................................................................................10 

3.1 Základné pravidlá 

3.2 Teplota nápojov 

3.3 Podávanie nealkoholických nápojov: čapované, fľašové, teplé nápoje 

3.4 Podávanie alkoholických nápojov: pivo, víno, liehoviny, aperitívy, digestívy 

3.5 Podávanie nápojov pomocou servírovacích stolíkov 

3.6 Podávanie nápojov v rôznych strediskách 

 

4.   Nealkoholické nápoje .........................................................................................................4 

4.1 Studené nealkoholické nápoje: pitná a minerálna voda, limonády, ovocné,  

 zeleninové šťavy, mlieko, mliečne výrobky 

4.2 Teplé nealkoholické nápoje: káva, kakao, teplá čokoláda, čaj, ostatné nápoje 

4.3 Podávanie nápojov v kaviarni, pravidlá obsluhy v kaviarni 

 

5.   Alkoholické nápoje ...........................................................................................................31 

5.1 Pivo: druhy, chyby, čapovanie, ošetrovanie pivného zariadenia 

5.2 Víno: druhy, chyby, choroby, ošetrovanie, obsluha vo vinárni 

5.3 Liehoviny: druhy, chyby, ošetrovanie liehovín, podávanie liehovín podľa príležitosti 

5.4 Miešané nápoje: druhy, barový pult, základné pravidlá miešania nápojov, obsluha 

v bare 

 

6.   Systémy a spôsoby obsluhy  .............................................................................................12 

6.1 Rajónový (obvodový) systém obsluhy 

6.2 Systém hlavného čašníka 

6.3 Francúzsky systém obsluhy 

6.4 Viedenský systém obsluhy 

6.5 Anglický, francúzsky a ruský  spôsob obsluhy a medzinárodný spôsob obsluhy 

6.6 Spôsob obsluhy: reštauračný, kaviarenský, rautový, etážový, banketový  

6.7 Table d hotel 



   

 

7.   Zložitá obsluha .................................................................................................................30 

7.1 Cudzinecké raňajky 

7.2 Zložité obedy a večere 

7.3 Podávanie jednotlivých chodov: teplé a studené predjedlá, špeciálne polievky, 

podávanie špeciálnych pokrmov z rýb a kôrovcov, podávanie jedál z hydiny, 

podávanie jedál z pernatej zveriny, z jatočného mäsa, podávanie múčnikov a dezertov 

7.4 Osobitné formy servisu: fondue, barbecue, hot- pot 

 

8.   Obsluha pri osobitných príležitostiach ..........................................................................25 

8.1 Druhy slávnostných príležitostí 

8.2 Banket 

8.3 Recepcia 

8.4 Ostatné spôsoby pohostenia: raut, koktail, čaša vína, odpoludňajšie čaje, disco party, 

 garden party, piknik, bowle party, open bar party, river party, brunch 

8.5 Protokol slávnostnej akcie 

8.6 Zásady pri zostavovaní slávnostného menu 

8.7 Pravidlá zabezpečovania slávnostných hostín 

 

9.   Organizácia akcií.................................................................................................................5 

9.1 Plánovanie a príprava seminárov, konferencií, spoločenských a rodinných podujatí 

9.2 Materiálne, personálne a finančné zabezpečenie akcií 

9.3 Starostlivosť o hostí 

9.4 Realizácia a priebeh akcie 

9.5 Ukončenie, vyhodnotenie a závery akcií 

 

10. Obsluha v spoločensko - zábavných zariadeniach ..........................................................5 

10.1  Kaviarne 

10.2  Vinárne 

10.3  Nočné bary, kluby 

10.4  Spoločensko – zábavné zariadenia pre mladých 

 

11. Organizácia práce v zariadeniach rýchleho občerstvenia...............................................3 

11.1  Rôzne formy predaja 

11.2  Organizácia práce 

 

 

 

 

3. ročník 

                             (4hodiny týždenne, spolu vrátane cvičení 132 hodín) 

 

 

 

1. Obsluha v hotelovej hale a na etaži.................................................................................16 

    1.1 osobitosti obsluhy a ponúkaný sortiment v hale a na etaži 

    1.2 pravidlá obsluhy v hotelovej izbe 

    1.3 podávanie raňajok na hotelovej izbe 

    1.4 ostatné služby v ubytovacích zariadeniach 

 



   

2. Ostatne zariadenia pre cestujúcich..................................................................................12 

   2.1 obsluha v reštauračných vozňoch 

   2.2 obsluha v lietadle 

   2.3 obsluha na lodi 

   2.4 obsluha v ostatných dopravných zariadeniach 

 

3. Zvyklosti hosti zo zahraničia...........................................................................................16 

   3.1 zahraničný hostia: z Európy, Ameriky, Ázie  

   3.2 gastronómia a zvláštnosti cudzincov 

   3.3gastronomický slovník 

 

4. Práca pri stole hosťa........................................................................................................53 

    4.1 príprava a podávanie jedál 

    4.2 dochucovanie a podávanie polievok 

    4.3 dochucovanie hlavných jedál pri stole hosťa  

    4.4 dochucovanie múčnikov, dezertov 

    4.5 tranžírovanie mäsa 

    4.6 príprava a podávanie rôznych druhov káv 

    4.7 aperitívové a digestivové miešané nápoje 

 

5. Formy zúčtovania s hosťom..............................................................................................4 

 

6. Diplomaticky protokol.....................................................................................................20 

    6.1 všeobecné zásady diplomacie 

    6.2 diplomatické misie a diplomati  

    6.3 spoločenské zvyklosti a etiketa pri diplomatických rokovaniach 

    6.4 riešenie problémových úloh 

 

 

7. Interkulturálna komunikácia..........................................................................................6 

   7.1 národná mentalita: korektor rozlíšenia bariéry 

   7.2 komunikácia medzi rozličnými typmi ľudí, národov, národností a kultúr 

 

8. Cvičenia.............................................................................................................................5 

   8.1 umenie komunikovať s ľuďmi  

   8.2 samostatné komplexné úlohy 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Názov predmetu Technológia prípravy pokrmov  

Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne, spolu 16,5 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6323 K  hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Technológia prípravy pokrmov 

Časový rozsah výučby 0,5 hodina týždenne, spolu 16,5 

vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov učebného odboru 6323 K Hotelová akadémia   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Technológia prípravy pokrmov 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích 

hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov učebného odboru 6323 K  hotelová akadémia      

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Technológia prípravy pokrmov 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6323 K  hotelová akadémia         

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Charakteristika predmetu 

 

Obsah učiva predmetu Technológia prípravy pokrmov umožní žiakom získať 

vedomosti o potravinách a surovinách ich zložení, výživovej hodnote, o zásadách ich 

používania a správnej kombinácie, o zásadách   osobnej hygieny a prevádzkovej hygieny 

styku s potravinami. Žiaci pochopia nevyhnutnosť používať pri príprave jedál aj stolovaní 

zdravé potraviny, kontrolovať spotrebu vody a energie pri príprave jedál a budovanie 

pozitívnych vzťahov na pracovisku. 

 

 

 

 

 



   

Cieľom predmetu 

 

Poskytnúť žiakovi schopnosť vedieť aplikovať základné odborné vedomosti do praxe. 

Vzdelávacia oblasť rozvíja u žiakov odborné zručnosti potrebné pre pracovné činnosti                    

vo výrobných , obchodných, odbytových strediskách a v strediskách služieb. Žiaci                                

sa teoreticky a prakticky oboznamujú so základnými technickými a technologickými 

postupmi dôležitými pre vykonávanie a riadenie zvoleného povolania. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

 

Pri výučbe uplatňovať poznatky ostatných odborných predmetov a ekonomických -  

potraviny a výživa, technika obsluhy, ekonomika. Žiaci sú pripravovaní samostatne vedieť 

manipulovať so surovinami a materiálom potrebným na vytvorenie finálneho produktu 

a služieb,  vykonávať výpočty a kalkuláciu surovín a materiálu.  

 

Stratégia vyučovania  

 

Uplatňovať moderné i praxou overené metódy a formy vyučovania ako sú: 

  

     klasické metódy   - výkladové metódy/ vysvetľovanie, opis/ 

 

     moderné metódy  - programové vyučovanie a učenie sa, skupinové vyučovanie 

      

     praktické metódy – simulácia konkrétnych pracovných zručností 

 

 

Učebné zdroje 

 

Učebnica  Technológia prípravy pokrmov pre 1. ročník študijného odboru hotelová akadémia 

rok vydania 2007, receptúry teplých a studených jedál, múčnikov, nápojov. Odborná literatúra 

a odborné časopisy, využitie  odborných stránok internetu 

 

 

Rozpis učiva 

 

1. ročník 

(5,5 hodín týždenne, spolu 181,5 hodín, z toho 165 hodín cvičení) 

 

 

Počet hodín 

1. Základné technologické postupy .........................................................................................1 

2. Obilniny .................................................................................................................................1 

3. Strukoviny .............................................................................................................................1 

4. Vajcia .....................................................................................................................................1 

5. Jednoduché studené pokrmy ...............................................................................................1 

6. Polievky .................................................................................................................................2 

7. Prílohy ...................................................................................................................................1 

8. Omáčky .................................................................................................................................1 

9. Bezmäsité pokrmy ................................................................................................................1 

10. Pokrmy z mäsa jatočných zvierat .....................................................................................4 



   

11. Sladkovodné a morské ryby ..............................................................................................1 

12. Hydina a zverina ................................................................................................................1 

13. Jednoduché múčniky ......................................................................................................0,5 

 

 

Cvičenia 

 

1. Úvod..............................................................................................................................      10 

Oboznámenie sa so zariadením odbornej učebne, cvičnej kuchyne, organizácia práce 

a obsluha strojného zariadenia. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, druhy možného ohrozenia, prvá pomoc, 

protipožiarna ochrana.  

 Hygiena pre ochranu zdravia, hygiena práce. 

Administratívne práce - prepočet spotreby potravín, receptúry na výrobu jedál a pod. 

HACCP. 

 

 

2. Základné technologické postupy...................................................................................   15 

 Základné tepelné úpravy - zaprávanie, zapekanie a gratinovanie a pod. 

 

3. Spracovanie zeleniny a zemiakov...............................................................................       10 

Základné technologické úpravy zemiakov a zeleniny. Spracovanie a úprava zeleniny 

v surovom stave, príprava zeleninových pokrmov. 

Spracovanie zemiakov, príprava príloh a pokrmov zo zemiakov. 

 

4. Spracovanie obilnín.........................................................................................................    5 

 Úprava obilnín, príprava príloh a pokrmov z obilnín. 

 

5. Použitie a úprava ovocia pri príprave pokrmov........................................................      5 

 

6. Spracovanie a použitie vajec, mlieka a mliečnych výrobkov..................................      10 

 Úprava a použitie vajec v kuchyni, tepelné spracovanie vajec. 

Použitie syrov na prípravu pokrmov. Kombinácie jedál s použitím vajec, tvarohu a mlieka. 

 

7. Spracovanie strukovín.................................................................................................       3 

 Úprava a použitie strukovín na prípravu polievok, príloh a pokrmov. 

 

8. Spracovanie húb...........................................................................................................       2 

 Úprava a použitie húb v kuchyni. 

 

9. Príprava jednoduchých studených pokrmov...........................................................      15 

Úprava základných majonéz, príprava základných šalátov, príprava obložených 

a plnených vajec, príprava chlebíkov a chuťoviek, základné úpravy studených mís. 

 

10. Príprava polievok, omáčok a bezmäsitých pokrmov ..............................................      20 

Príprava vývarov, závariek a vložiek do hnedých polievok, príprava bielych polievok. 

Príprava základných druhov omáčok. 

 

11. Úpravy pokrmov z jatočného mäsa...........................................................................      30 



   

Úprava pokrmov z hovädzieho, teľacieho, bravčového mäsa, úprava a použitie údeného 

mäsa, úprava pokrmov z baranieho, jahňacieho a králičieho mäsa, príprava pokrmov 

z vnútorností jatočných zvierat, príprava pokrmov z mletého mäsa. 

 

12. Základné úpravy rýb, hydiny a zveriny....................................................................      20 

 Príprava pokrmov z rýb, hydiny a zveriny. 

 

13. Príprava základných druhov múčnikového cesta....................................................      20 

 Príprava liateho, kysnutého a zemiakového cesta, príprava múčnikov  zo základných ciest. 

 

2. ročník 

(5,5 hodín týždenne, spolu 181,5 hodín, z toho 165 hodín cvičení) 

 

1. Zložitá úprava predjedál........................................................................................            3 

1.1  Pokrmy v aspiku, rôsole, paštéty, galantíny, peny, plnené výrobky, spôsoby kombinácie 

a použitia 

1.2 Princípy prípravy teplých predjedál, rozdelenie predjedál a použitie 

1.3 Príprava a hodnotenie studených mís 

2. Zložitá úprava polievok a omáčok...........................................................................          3 

2.1 Zásady prípravy polievok, rozdelenie, význam, použitie 

2.2  Zásady pripravy omáčok, rozdelenie, použitie 

2.3 Národné, krajové polievky 

 

3. Pokrmy na objednávku............................................................................................          5 

3.1 Druhy potravín používaných na prípravu minútok 

3.2 Zásady predprípravy, prípravy, dokončovanie a spôsoby podávania minútok 

 

4. Múčniky...................................................................................................................            3 

4.1 Rozdelenie múčnikov, význam v gastronómii 

4.2 Krémy, plnky, polevy, princípy prípravy 

4.3 Podávanie múčnikov, vhodná voľba a kombinácia s hlavnými jedlami 

 

5. Diétne stravovanie....................................................................................................        2,5 

5.1 Druhy diét 

5.2 Správna voľba potravín pre jednotlivé druhy diét 

5.3 Vhodné použitie tepelných úprav pri všetkých základných diétach 

 

Cvičenia 

 

1. Zložitá príprava pokrmov studenej kuchyne...........................................................      25 

Príprava šalátov, pokrmov v aspiku, paštéty, peny, galantíny 

Príprava mís na studeno, studených mís a ich zdobenie 

 

2. Príprava zložitých polievok a omáčok....................................................................        20 

Úprava zložitých polievok a omáčok, ich podávanie, národné a krajové polievky 

a omáčky 

 

3. Minútky...................................................................................................................           45 

Výber druhov potravín a surovín používaných na prípravu minútok 

Príprava minútky z jatočného mäsa, hydiny, rýb, zveriny, zo zeleniny, vajec, syrov 



   

 

4. Gastronómia iných národov.....................................................................................        30 

Výber charakteristických potravín a surovín 

Príprava špeciálnych a charakteristických pokrmov 

 

5. Príprava zložitejších múčnikov..............................................................................          30 

Príprava cukrárenských výrobkov, plniek, krémov, polevy, príprava múčnikov na 

objednávku, príprava studených krémov a zmrzlín 

 

6. Príprava diétnych pokrmov....................................................................................         15 

Výber vhodných potravín a surovín pre diétu, príprava diétnych jedál pre rôzne druhy diét 

 

 

 

3. ročník 

(2 hodiny týždenne, spolu 99 hodín vrátane cvičení) 

 

 

1.   Úprava morských živočíchov.........................................................................................   5 
a. Druhy morských živočíchov, rozdelenie 

b. Spracovanie, úprava a podávanie morských živočíchov 

 

2.   Úprava nových druhov zeleniny a ovocia....................................................................   12 
14. Príprava nových druhov menej známej zeleniny a ovocia 

15. Tepelné spracovanie, podávanie a konzumácia 

16. Príprava zeleniny podľa medzinárodných zvyklostí 

 

3.   Nové trendy v stravovaní..............................................................................................    24 
17. Vegetariánska strava, makrobiotická a oddelená strava 

18. Suroviny používané na prípravu pokrmov 

19. Tepelná úprava vegetariánskych pokrmov 

20. Výhody a nevýhody vegetariánstva 

21. Surová strava 

22. Makrobiotická strava  

23. Kombinácie potravín 

 

4.   Biopotraviny a bioprodukt ..............................................................................................  9 

 

               4.1. Zásady ekologického poľnohospodárstva 

                4.2. Charakteristika a pravosť biopotravín 

                4.3. Označovanie biopotravín  

 

5.  Vnútornosti jatočných zvierat........................................................................................   3 
1.1 Význam, rozdelenie, predpríprava a tepelné spracovanie vnútorností jatočných zvierat, 

rýb, hydiny a zveriny 

1.2 Minútky z vnútorností a ich spracovanie 

 

6. Cereálie a koreniny...........................................................................................................   6 
a. Význam, druhy a spôsoby spracovania cereálií 

b. Byliny a koreniny pri príprave pokrmov 



   

c. Nové spôsoby úpravy a podávanie cereálií 

 

7.Spracovanie a úprava pokrmov v moderných zariadeniach......................................       3 
d. Konvektomaty, salamandre, mirkrovlnné rúry 

e. Rôzne druhy automatov 

f. Špeciálne minútky z mias 

 

8.Spracovanie polotovarov a mrazených výrobkov........................................................       6 
8.1 Význam a použitie mrazených výrobkov a polotovarov pri príprave jedál 

8.2 Využitie potravín na rýchlu úpravu (convenience food 

 

9.   Gastronomické pravidlá a medzinárodná gastronómia ..........................................     18 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

Názov predmetu Prax 

Časový rozsah výučby 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích 

hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu Prax 

Časový rozsah výučby 6 hodín týždenne, spolu 198 vyučovacích 

hodín 

Ročník  štvrtý 

Kód a názov študijného odboru 6323 K hotelová akadémia 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu  
 

Základom predmetu Prax je doplniť odborné teoretické vedomosti o praktické 

zručnosti v prostredí a podmienkach, v ktorých budú absolventi študijného odboru hotelová 

akadémia pracovať. Zabezpečuje prepojenie odbornej výchovy a teoretického vzdelávania                      

so spoločenskou a podnikateľskou praxou. 

 

Cieľ predmetu  
 

Cieľavedomé usmerňovanie žiakov k uplatňovaniu teoretických vedomostí v praxi, 

prehĺbenie vedomostí z odborných predmetov, osvojenie si praktických zručností a návykov 

v hotelových a gastronomických zariadeniach.  

V 3. ročníku – získavajú žiaci základné vedomosti o BPP a HACCP, o organizácii 

zásobovacieho strediska, výrobného a odbytového strediska v závodoch verejného 

stravovania. Súčasťou je vyhotovenie správy z praxe. 

V 4. ročníku – si žiaci prehlbujú vedomosti o činnosti ekonomického úseku, ubytovacieho 

úseku a kontroly akosti nápojov a potravín. 

 

Medzipredmetové vzťahy  

 

Pri výučbe uplatňovať teoretické vedomosti z predmetov: Technika obsluhy, 

Technológia prípravy pokrmov, Náuka o potravinách, Náuka o výžive, Hotelový 

a gastronomický manažment, Marketing, Ekonomika, Účtovníctvo a Informatika. 

 

Stratégia vyučovania  
 

V stratégii vyučovania uplatňovať moderné a praxou overené metódy a formy 

vyučovania ako sú: 

klasické metódy – výkladové metódy (vysvetľovanie, opis), praktické ukážky 



   

moderné metódy – skupinové vyučovanie, programové vyučovanie, riadená diskusia, 

odborná prezentácia 

praktické metódy – simulácia konkrétnych pracovných zručností 

uvedené metódy využívať na osvojovanie, upevňovanie a aplikáciu získaných zručností a 

vedomostí v praxi. 

 

 

 

 

 

Učebné zdroje  

 

Technika obsluhy a služieb pre 1. a 2. ročník stredných hotelových škôl, Gustáv Salač a kol., 

Stolovanie I., II., Mária Šimková 

Stolničení, Gustáv Salač 

odborné časopisy, odborné DVD a videokazety, záväzné právne predpisy, internet 

 

 

 

Rozpis učiva 
3. ročník 

(5  hodín týždenne, spolu  165 hodín) 

 

Počet hodín 

 

1.    Organizačno-technické zabezpečenie predmetu............................................................6 

1.1 Charakteristika predmetu, poučenie o ochrane a bezpečnosti pri práci 

1.2 Hygienické predpisy, HACCP 

 

 

2.   Organizácia hotelovo-reštauračného zariadenia.............................................................6 

2.1 Exkurzia v zariadení praxe, oboznámenie sa žiakov s organizačnou 

štruktúrou zariadenia a Organizačným poriadkom zariadenia 

 

3.   Zásobovacie stredisko .....................................................................................................30 

3.1  Oboznámenie sa s prácou v sklade 

3.2  Zamestnanci zásobovacieho strediska, ich náplň práce 

3.3  Obeh dokladov v sklade 

3.4  Oboznámenie sa s ručným a počítačovým spracovaním dokladov 

3.5  Precvičovanie prác súvisiacich s evidenciou majetku 

 

4.   Výrobné stredisko.............................................................................................................42 

4.1 Zamestnanci výrobného strediska a ich pracovná náplň 

4.2 Nadväznosti pracovných činností vo výrobnom stredisku 

4.3 Precvičovanie zostavovania výrobného plánu 

4.4 Precvičovania evidencie vo výrobnom stredisku 

4.5 Precvičovanie prípravy hotových jedál, jedál na objednávku, diétnych pokrmov 

4.6 Precvičovanie expedície pokrmov 

4.7 Hospodárenie výrobného strediska 

 



   

5.   Odbytové stredisko...........................................................................................................42 

5.1 Zamestnanci odbytového strediska a ich pracovná náplň 

5.2 Nadväznosti pracovných činností v odbytovom stredisku 

5.3 Precvičovanie jednotlivých funkcií v obsluhe, samostatné  

5.3.1.1 vyúčtovanie s hosťom  a odvod tržieb 

5.4 Príprava prevádzky – činnosť na bežnej prevádzke – cvičenie 

5.5 Príprava rôznych slávnostných, pracovných, príležitostných akcií so zameraním na 

rôzne spoločenské podujatia – cvičenie 

5.6 Precvičovanie rôznych foriem obsluhy – cvičenie 

5.7 Precvičovanie evidencie majetku a obeh dokladov v odbytovom stredisku 

5.8 Precvičovanie vyúčtovania s hosťom cez registračnú pokladnicu 

 

 

6.   Správa z praxe ..................................................................................................................24 

6.1 Spracovanie správy z praxe 

6.2 Prezentácie spracovaných správ 

6.3 Zhodnotenie správ 

 

7.   Realizácia súvislých ucelených činností..........................................................................15 

7.1 Precvičovanie prípravy záverečných tabúľ 

7.2 Precvičovanie rôznych foriem obsluhy 

7.3 Precvičovanie prípravy jedál 

   

4. ročník 

(6  hodín týždenne, spolu  198 hodín) 

 

1.   Organizačno-technické zabezpeč...................................................................................12 

1.1 Charakteristika predmetu, poučenie o ochrane a bezpečnosti pri práci 

1.2 Hygienické predpisy – HACCP 

1.3 Exkurzie v zariadeniach praxe 

1.4 Oboznámenie sa žiakov s organizačnou  štruktúrou zariadení a Organizačným 

  poriadkom zariadení 

.. 

2.   Prevádzkový úsek.......................................................................................................... 12 

2.1 Zamestnanci prevádzkového úseku a ich pracovná náplň 

1.2 Nadväznosti pracovných činností v prevádzkovom úseku 

1.3 Organizácia práce a plánovanie činnosti 

1.4  Precvičovanie jednotlivých činností na prevádzkovom úseku – prevádzkar,  
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