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1. PROFIL  ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3767 M dopravná akadémia 

Názov a adresa školy Stredná priemyselná škola dopravná 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

Názov školského vzdelávacieho programu Doprava 

Kód a názov ŠVP3767 M dopravná akadémia 37 Doprava pošty a telekomunikácie 

Kód a názov študijného odboru 3767 M technika a prevádzka dopravy 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

1.1 Celková charakteristika absolventa 

Absolventi skupiny študijných odborov 37 Doprava, pošty a telekomunikácie na 
stredných odborných školách sú kvalifikovaní pracovníci so širokým profilom, ktorí sú po 
nástupnej praxi a zodpovedajúcej dobe zapracovania pripravení pre výkon povolania vo 
svojom odbore. 

Absolventi študijných odborov s odbornou praxou sú pripravení pre výkon 
podnikateľských, technicko-hospodárskych a technických funkcií a ekonomických funkcií, 
prípadne vysokokvalifikovaných robotníckych povolaní v oblasti dopravy, telekomunikáciách 
i elektronických komunikáciách a prepravy. Absolventi môžu nájsť uplatnenie v dopravných 
službách a v zasielateľských organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou, riadiacou a rôznou 
komerčnou činnosťou najmä v cestnej doprave. Absolventi sú pripravení vykonávať 
kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrickej trakcie a energetiky v doprave, zabezpečovacej a 
oznamovacej techniky v doprave, telekomunikačnej techniky, elektronických komunikáciách 
a služieb, informačných a sieťových technológiách a údržby a opráv koľajových alebo 
cestných vozidiel. Absolventi študijných odborov s rozšíreným počtom hodín praktického 
vyučovania sú pripravení vykonávať mechanické, elektromechanické a elektrické práce, 
ktoré súvisia s montážou, prevádzkou, nastavovaním, oživovaním, diagnostikovaním, 
údržbou a opravami elektronických prvkov a zariadení v telekomunikačnej prevádzke, sú 
schopní vykonávať práce technického, ekonomického a organizačného charakteru v 
jednotlivých druhov dopráv a v poštovej prevádzke. Pre kvalifikované vykonávanie 
uvedených činností získajú absolventi štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným 
všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory, logicky mysliaci, 
schopní aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, zručnosti a návyky pri riešení 
konkrétnych problémov, schopní samostatnej práce i práce v tíme, sústavného 
samostatného sebavzdelávania s trvalým záujmom o sledovanie vývoja vo svojom odbore 
štúdiom odbornej literatúry, ovládajúci aj vybrané manuálne zručnosti. Sú schopní využívať 
vedecky fundované metódy práce na zodpovedajúcej úrovni a cieľavedome, rozvážne a 
rozhodne jednať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami vlastenectva, 
humanizmu, etiky a demokracie. Absolventi získajú také schopnosti a vedomosti a flexibilitu 
svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci 
Európskej únie. Vzdelávací program akcentuje všeobecné vzdelávanie a široko profilujúce 
odborné vzdelávanie a vytvára tak predpoklady pre celoživotné vzdelávanie a sebarealizáciu 
absolventov jednotlivých odborov. 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami : 
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1.2 Kľúčové kompetencie 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a 
zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. 
Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, 
povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým 
inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú 
veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, 
- morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
- definovať svoje ciele a prognózy, 
- určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 

 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 
založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, 
sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a 
učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne 
jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje 
efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a 
matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť. 
 
Absolvent má: 

- správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
- kriticky hodnotiť získané informácie, 
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 
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c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových 
typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri 
riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť 
schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú 
to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, 
interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť 
jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky 
využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- pozitívne motivovať seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
- stanoviť priority cieľov, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre 

ostatných členov  tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní 
určené kompetencie zvládnuť, 

- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať  
- druhých, 
- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 
- uzatvárať jasné dohody, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- analyzovať hranice problému, 
- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v 

danom kontexte  
- aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve, 
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a 

osobnostnom raste, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom,  
- nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 
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1.3 Odborné kompetencie 

 
a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 

- definovať základné ekonomické pojmy a vzťahy, 
- definovať postup a náležitosti potrebné na založenie a prevádzkovanie firmy a má 

vedomosti  
- z oblasti občianskeho, obchodného, daňového práva a z oblasti marketingu a 

manažmentu, 
- poznať zásady účtovníctva, jednoduché kalkulácie nákladov a rozpočty a na základe 

výsledkov prijímať závery, 
- vyjadrovať sa technicky správne a primerane prostredníctvom odbornej terminológie, 

strojopisu a  technického štýlu v odborných oblastiach, 
- popísať základné právne normy a predpisy, 
- vysvetliť a správne používať odbornú terminológiu pre oblasť dopravy, pôšt a 

telekomunikácií i elektronických komunikácií, 
- definovať technologické postupy v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií i 

elektronických  
- komunikácií s využitím mechanizačných prostriedkov a výpočtovej techniky, 
- ovládať problematiku dopravnej a prepravnej sústavy a hospodárskej geografie štátov 

Európy  a vybraných štátov sveta, 
- definovať podmienky prevádzkovania príslušných dopravných prostriedkov, 
- rozlišovať druhy, vlastnosti a možnosti využitia mechanizačných zariadení v doprave a v 

poštovej  prevádzke, 
- komunikovať ústne a písomne, dodržiavať zásady komunikácie so zákazníkmi a zásady 

interpersonálnych vzťahov. 
 
b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

- aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti, 
- spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť potrebné informácie na podnikateľské 

činnosti s využitím 
- komunikačných a informačných technológií, 
- komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty a pracovať s webovými stránkami, 
- aplikovať vybrané matematické, fyzikálne a chemické postupy pri riešení technických 

problémov  
- a riešení úloh v hospodárskej praxi, 
- používať cudzí jazyk k získaniu informácií z rôznych zdrojov a je schopný ho používať ako  
- prostriedok pre  potreby svojho povolania aj v medzinárodnej spolupráci, 
- vyhotovovať podnikové písomnosti vecne, jazykovo a formálne správne, 
- písať hmatovou metódou, ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať 

normalizovanú úpravu 
- písomnosti, 
- sa správne orientovať v prevádzkových predpisoch a pomôckach, 
- vykonávať technologické postupy, viesť prevádzkovú, ekonomickú, účtovnícku a 

skladovú evidenciu, 
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- vyhotovovať príslušné prevádzkové doklady, 
- aplikovať logistické postupy v jednotlivých oblastiach hospodárskeho života, 
- dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygiene práce. 

 
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 

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

 

Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola dopravná 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

Názov ŠkVP Doprava 

Kód a názov ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie 

Kód a názov študijného odboru 3767 M dopravná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Druh školy Štátna 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Všeobecné vzdelávanie 21 18 13 12 64  

Jazyk a komunikácia 9 9 8 8 34 

Slovenský jazyk a literatúra a) 3 3 3 3 12 

Prvý cudzí jazyk a),b) 3 3 3 3 12 

Druhý cudzí jazyk a),b) 3 3 2 2 10 

Človek hodnoty a spoločnosť 1 1 - - 2 

Etická výchova/náboženská výchova a), c) 1 1 - - 2 

Človek a spoločnosť 2 2 1 - 5 

Dejepis 1 1 - - 2 

Občianska náuka 1 1 1 - 3 

Človek a príroda 2 1 - - 3 

Fyzika n) 2 1 - - 3 

Matematika a práca s informáciami 5 3 2 2 12 

Matematika a) 3 3 2 2 10 

Informatika a) 2 - - - 2 

Zdravie a pohyb 2 2 2 2 8 

Telesná a športová výchova a) 2 2 2 2 8 

Odborné vzdelávanie 12 16 21 22 71 

Teoretické vzdelávanie 7 13 13 8 41 

Dopravná geografia n)  2 - - - 2 

Prevádzka v doprave n) 2 3 - - 5 

Ekonomika a) 1 1 1 1 4 

Manipulácia s materiálom n) 2 - - - 2 

Účtovníctvo a),d) - - 2 - 2 

Etika v podnikaní d) - - - 1 1 

Dopravné tovaroznalectvo n) - 2 2 - 4 

Preprava a zasielateľstvo n) - 3 2 2 7 

Logistika v doprave n) - 2 2 2 6 

Colníctvo n) - 2 2 2 6 

Manažment v doprave n) - - 2 - 2 

Praktická príprava 5 3 6 12 26 
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Technika administratívy a) 2 - - - 2 

Technické kreslenie a) 2 - - - 2 

Prax a),d),n) - - 3 3 6 

Aplikovaná informatika a),d) - - - 2 2 

Písomná a elektronická komunikácia a),d) - 2 1 - 3 

Cvičenia z účtovníctva a) - - 1 2 3 

Cvičenia z prepravy a zasielateľstva a) - - - 2 2 

Cvičenia z logistiky v doprave a) - - - 2 2 

Cvičenia z ekonomiky a) 1 1 1 1 4 

Voliteľné predmety d) 0 0 2 2 4 

Financie - - 2 alebo 2 2 

Obchodné právo - - 2 alebo 2 2 

Aplikovaná ekonómia - - 2 - 2 

Technické aplikácie matematiky a),d) - - 2 alebo 2 2 

Konverzácia v cudzom jazyku a) - - - 2 2 

 Spolu 33 34 34 34 135 

Účelové kurzy   

Kurz pohybových aktivít v prírode 15/25 15/25 - - 30/50 

Kurz na ochranu života a zdravia 12 12 18/30 - 42/54 

 
Prehľad využitia týždňov 
 

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

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 

Maturitná skúška - - - 1 

Súvislá prevádzková prax h) - 2 2 - 

Časová rezerva ( účelové kurzy, opakovanie 
učiva, exkurzie, výchovno vzdelávacie akcie ai.) 

7 4 4 6 

Účasť na odborných akciách - 1 1 - 

Spolu týždňov 40 40 40 37 

 
Poznámky: 

a. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa podmienok školy a súčasne platnej legislatívy. 
b. Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, nemecký, ruský. 
c. Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu 

žiakov v skupinách najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú, alebo 
klasifikujú podľa platného metodického pokynu. 

d. Predmet má charakter cvičení, alebo obsahuje cvičenia. 
e. V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj 

v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. O ich využití rozhoduje 
vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu 
predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. 

f. Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 2. a 3. 
ročníku v rozsahu v súlade s Výkladom hlavných foriem praktického vyučovania 
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na stredných školách a odborných učilištiach, schváleného MŠV SR dňa 15. decembra 
1994 pod č. 5651/1994-212 (počet pracovných dní 10, počet hodín za jeden deň 6). 

g. Organizácia a obsah voliteľných predmetov je v rámci právomocí riaditeľa školy. Žiaci si 
môžu vybrať voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom učebným plánom. O ich využití 
rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa 
návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. 

h. Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu a súčasne 
na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole. O ich využití rozhoduje 
vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu 
predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. 

i. Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz 
pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského 
vzdelávacieho programu. Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické 
celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana, zdravotná 
príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. Organizuje sa v 
treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou 
formou. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. 
Uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom 
polroku školského roka raz. Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich 
vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa 1. ročníku 
štúdia (so zameraním na zimné športy) a v 2. ročníku štúdia (so zameraním na letné 
športy).  

j. Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú 
súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy 
v súlade s učebným plánom. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej 
koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní 
v pedagogickej rade. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac 
súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade so Smernicami. 

k. Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a starostlivosti o životné prostredie. 

l. Výučba v štvorročných študijných odboroch sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 
týždňov, vo 4. ročníku 30 týždňov. V ďalších týždňoch sa realizujú športovo-vzdelávacie 
kurzy, exkurzie a opakovanie učiva. 

m. Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému štátneho vzdelávacieho programu 
implementovať do obsahu jednotlivých učebných predmetov. 

n. Jednotlivé témy Národného štandardu finančnej gramotnosti implementovať podľa 
potrieb žiakov a vzdelávacích podmienok školy do obsahu všeobecnovzdelávacích a 
odborných predmetov v rámci finančného vzdelávania. 
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3. VZDELÁVACIE OBLASTI 

 
Odborné vzdelávanie vedie žiakov k zvládnutiu základných úloh odvetvia – odboru, na 

ktorý sa pripravujú. Základným cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre 
zvládnutie celého okruhu učiva. Žiaci získavajú, upevňujú a prehlbujú si vedomosti, zručnosti 
a návyky predpísané na zvládnutie budúceho povolania. Pri práci dodržiavajú zásady 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany pred požiarom. Odborné 
vzdelávanie v štátnom vzdelávacom programe predstavuje súbor principiálnych vedomostí a 
zručností uvedených v profile absolventa, ktoré sú nevyhnutné pre kvalifikovaný výkon 
odborných činností. 
 
Prehľad vzdelávacích oblastí 

1) Teoretické vzdelávanie 
2) Praktická príprava 

3.1 Teoretické vzdelávanie 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 
Teoretické vzdelávanie obsahuje vzdelávacie štandardy (výkonové aj obsahové štandardy) 
spoločné pre všetky študijné odbory bez ohľadu na ich profiláciu vzdelávania na danom 
stupni vzdelania a špecifické vzdelávacie štandardy pre jednotlivé študijné odbory. 
 
Spoločné vzdelávacie štandardy sú 
Ekonomické vzdelávanie zamerané na základné otázky sveta práce, finančnej gramotnosti, 
spotrebiteľskej výchovy a výchovy k podnikaniu. Špecifické vzdelávacie štandardy pre 
jednotlivé študijné odbory vymedzujú učivo pre vzhľadom na ich profiláciu. Cieľom 
vzdelávacej oblasti odborného vzdelávania je poskytnúť žiakom teoretické vedomostí o 
ekonomických, technických, elektrotechnických javoch a zákonitostiach. Jedným zo 
základných cieľov vymedzených touto vzdelávacou oblasťou je príprava takého absolventa, 
ktorý má nielen určitý odborný profil, ale ktorý sa vďaka nemu dokáže tiež úspešne presadiť 
na trhu práce i v živote. V rámci okruhu teoretického vzdelávania je žiak vedený k tvorbe 
technickej dokumentácie pomocou programov podľa svojej profilácie. Žiak ďalej získava 
základné vedomosti a zručnosti v oblasti elektrotechnickej spôsobilosti, je vedený k 
využívaniu odbornej literatúry, výpočtových programov, programov riadenia podľa svojej 
profilácie. Žiak sa naučí pracovať s modernými meracími zariadeniami. Žiak sa učí racionálne 
ekonomicky uvažovať i konať, je vedený k uvedomovaniu si zodpovednosti za vlastnú prácu, 
vo vzťahu k vlastnej osobe i vo vzťahu k svojmu zamestnávateľovi. Absolvent poznáva práva 
zamestnanca a vie tieto práva uplatňovať legitímnymi prostriedkami, chápe spoločenskú 
funkciu sociálnej pomoci a vie postupovať pri jej nárokovaní. Stále sa vyvíjajúca legislatíva a 
vzťahy, nové teoretické poznatky vyžadujú, aby absolvent dokázal nielen teoretické 
vedomosti aplikovať v praxi, ale aj získavať nové poznatky. Preto je nutné, aby bol absolvent 
schopný samostatného štúdia odbornej literatúry a noriem. Žiaci sú pripravovaní na 
nevyhnutnosť sledovania zmien legislatívnych noriem a vzťahov v oblasti podnikania, 
dopravy, prepravy, poštovej prevádzky a logistiky, ako i na trhu práce, a to aj pomocou 
využívania informačných a komunikačných technológií. 

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej 
oblasti musí vo svojom odbore disponovať zodpovedajúcimi výkonovými štandardmi a 
ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi. 
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3.2 Praktická príprava 

 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
Cieľom vzdelávacej oblasti praktického vzdelávania je poskytnúť žiakom podporu pri 
overovaní teoretických poznatkov vzdelávania v praxi. Ide o získanie, rozvoj a upevňovanie 
odborných zručností a návykov, utváranie odborných postojov a názorov, vzťahu žiakov k 
odboru štúdia, utváranie vzťahu žiakov k plneniu pracovných povinností a pocitu 
zodpovednosti za zverené hodnoty a výsledky svojej činnosti. Aby absolvent vzdelávacieho 
programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí vo svojom odbore 
disponovať zodpovedajúcimi výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané 
obsahovými štandardmi. 

 

3.3 Vzdelávacie štandardy spoločné pre všetky študijné odbory 

 
Ekonomické vzdelávanie 
Učivo je vymedzené spoločne pre všetky odbory na danom stupni vzdelania bez ohľadu na 
ich profiláciu. Pomôže žiakovi pri rozhodovaní o ďalšej profesijnej a vzdelávacej orientácii, pri 
vstupe na trh práce a pri uplatňovaní pracovných práv. Cieľom je príprava absolventa s 
konkrétnym odborným profilom, ktorý mu pomôže úspešne sa presadiť na trhu práce i v 
živote. 
 
Výkonové štandardy 
 
Absolvent má: 

- vysvetliť základné pojmy pracovného práva – práca, povolanie, zamestnanie, pracovné 
miesto, fyzická a právnická osoba, 

- charakterizovať základné povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca po vzniku 
pracovného pomeru, 

- vypracovať osobnú prípravu na prijímací pohovor v slovenskom a cudzom jazyku, 
- porovnať profesijnú ponuku na slovenskom i európskom trhu práce a pružne na ňu 

reagovať ďalším vzdelávaním, 
- popísať základné pravidlá riadenia vlastných financií, 
- vysvetliť podstatu efektívneho využívania finančných informácií a finančných služieb, 
- stanoviť si reálne finančné ciele a plán na ich dosiahnutie, 
- popísať riziká spojené s riadením vlastných financií, 
- popísať základné pojmové znaky podnikania, 
- vysvetliť hlavné princípy právnej úpravy podnikania v SR, 
- vysvetliť pojmy živnosť, živnostenské oprávnenie, neoprávnené podnikanie, 
- navrhnúť jednoduchý podnikateľský zámer – obchodný a finančný plán malého podniku, 
- charakterizovať spotrebiteľa a predávajúceho, 
- popísať postup pri vybavovaní reklamácie, 
- vymenovať, ktoré štátne orgány a organizácie sa venujú ochrane spotrebiteľa, 
- popísať práva a povinnosti spotrebiteľa a vymedziť čo zahŕňa ochrana spotrebiteľa. 
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Obsahové štandardy 
 
Svet práce 
Obsah učiva vedie žiaka k osvojeniu základných pojmov pracovného práva a k porozumeniu 
pracovnoprávnych vzťahov. Vzdelávanie pripravuje žiaka pre svet práce z hľadiska domácich, 
európskych i mimoeurópskych možností. Učivo sa zameriava na rozvoj schopností žiaka v 
oblasti osobného manažmentu. Vo vzdelávacom procese sa súčasne formujú a rozvíjajú 
schopnosti racionálneho a efektívneho správania a zodpovednosti za vlastnú prácu. Žiak sa 
učí porozumieť základným atribútom trhu práce, získa vedomosti o ponuke a dopyte po 
pracovných miestach, naučí sa, ako sa uchádzať o zamestnanie a osvojí si náležitosti 
súvisiace s pracovným pomerom. Získava informácie o dôležitosti rozširovania 
nadobudnutých vedomostí a zručností cestou celoživotného vzdelávania, ako základu jeho 
osobnostného a kariérového rozvoja. 
 
Pravidlá riadenia osobných financií 
Obsah učiva je zameraný na vysvetlenie významu trvalých životných hodnôt, dôležitosti 
zabezpečenia životných potrieb a vplyvu peňazí na ich zachovanie. Žiak sa naučí nájsť, 
vyhodnocovať a použiť finančné informácie pre riadenie vlastných financií s cieľom zaistenia 
celoživotného finančného zabezpečenia. Osvojí si dôležitosť osobného zabezpečenia pre 
prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a staroby. Naučí sa rozoznávať možné 
riziká, stanoviť si reálne finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie. 
 
Výchova k podnikaniu 
Žiaci sa oboznámia s právnymi pojmami podnikania, podstatou podnikateľskej činnosti, 
princípmi právnej úpravy podnikania v Slovenskej republike. Podrobnejšie si osvoja 
problematiku živnostenského podnikania, naučia sa vypracovať jednoduchý podnikateľský 
zámer. 
 
Spotrebiteľská výchova 
Žiak sa oboznámi s cieľom zákona o ochrane spotrebiteľa a jeho právach, vzdelávaním si 
osvojí základné pojmy spotrebiteľskej výchovy. 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. 
 

3.4 Špecifické obsahové štandardy 

 
Teoretické vzdelávanie 
 
Výkonové štandardy 
Absolvent má: 

- definovať základné ekonomické pojmy a používať ich súvislosti v oblasti dopravy,  
- opísať teóriu modernej ekonomiky a princípy trhovej ekonomiky. Môže využíva zákony a 

iné usmernenia podnikania a prevádzkovania v oblasti dopravy. Je pripravený riešiť 
parciálne ekonomické úlohy, analyzovať a komentovať základné ekonomické dokumenty 
charakterizujúce činnosť podniku,  
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- zhromažďovať, analyzovať a využívať technické prevádzkovo-ekonomické informácie na 
každodenné riešenie úloh v oblasti činnosti podniku zaoberajúci sa podnikaním v 
doprave,  

- popísať úlohu manažmentu dopravného a logistického podniku,  
- charakterizovať logistický systém a faktory, ktoré ovplyvňujú logistiku,  
- roztriediť základné pojmy, vzťahy a zákonitosti v logistických činnostiach,  
- vysvetliť význam marketingovej koncepcie pre spoločnosť a riadenie podniku,  
- charakterizovať technickú základňu systémov kombinovanej dopravy,  
- roztriediť a popísať prípady použitia jednotlivých colných režimov,  
- ovládať základy jednoduchého a podvojného účtovníctva a evidencie,  
- roztriediť základné ekonomické pojmy , vzťahy a zákonitosti aj princípy racionalizácie 

technologických procesov na zvýšenie hospodárnosti využívania palív, pohonných hmôt 
a energií,  

- správne a adekvátne sa vyjadrovať prostredníctvom komunikácie, strojopisu a 
technického štýlu v odbornej oblasti dopravy a prepravy, komunikovať o tom ústne a 
písomne, nachádzať štandardné riešenia pracovnej situácie, technických a sociálnych 
vzťahov,  

- pomenovať systém organizácie a riadenia dopravy, poznať základné normy a predpisy v 
doprave,  

- charakterizovať legislatívne podmienky prepravy cestujúcich, batožín a nákladu vo 
vnútroštátnej a medzinárodnej doprave,  

- ovládať problematiku dopravnej a prepravnej sústavy a hospodárskej geografie 
vybraných štátov  

 
Obsahové štandardy 
 
Ekonomika  
Obsah vzdelávania uvádza žiakov do problematiky ekonomiky, hospodárskej praxe, 
základných vzťahov a podstaty fungovania trhovej ekonomiky. Žiaci si osvoja používanie 
odbornej ekonomickej terminológie, získajú poznatky z oblasti makroekonómie a ekonomiky 
podniku, prehľad o zákonitostiach a javoch trhovej ekonomiky, učia sa porozumieť 
základným prvkom trhu a osvoja si vedomosti o fungovaní domáceho a zahraničného trhu a 
jeho subjektoch. Oboznámia sa s podstatou podnikateľskej činnosti, jednotlivými formami 
podnikania a ich charakteristikou. Súčasťou obsahu vzdelávania sú odborné vedomosti o 
podniku, základných podnikových činnostiach, jeho hospodárení, postavení na trhu. Žiaci si 
osvoja vedomosti o podstate a štruktúre hospodárstva a naučia sa porozumieť základným 
makroekonomickým ukazovateľom. Dôležitou súčasťou učiva je charakteristika daňovej 
problematiky a princípov marketingu podnikov.  
 
Prevádzka a preprava v doprave  
Obsah vzdelávania poskytuje žiakom potrebné vedomosti o postavení a funkcii železničnej, 
cestnej, riečnej, námornej, leteckej, mestskej a firemnej dopravy, prispieva k systémovému 
chápaniu dopravnej sústavy a vytvára vhodné podmienky na výchovu pracovníkov v oblasti 
kombinovanej dopravy, dopravných systémov a firemnej dopravy. Žiaci si osvoja základné 
normy platné v doprave, naučia sa klasifikovať, definovať a porovnávať prostriedky 
technickej základne dopravy, osvoja si problematiku organizácie, riadenia a technológie 
dopravného procesu. Žiaci získajú vedomosti o rozsahu a zložení železničnej, cestnej, vodnej, 
leteckej a potrubnej siete Slovenskej republiky, štátov Európy, ako i o informácie o 
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dopravných sieťach sveta, sú vedení k riešeniu problémov v rozmiestnení dopravy z hľadiska 
ekonomických a prevádzkových aspektov v doprave. Zo získaného súhrnu poznatkov 
hodnotia vzťah dopravy k určitému územiu. Žiaci získajú poznatky o riadení tokov materiálov 
v logistickom podniku, získajú vedomosť o logistike v železničnej, cestnej, vodnej a leteckej 
doprave. Naučia sa rozlišovať mechanizačné zariadenia používané pri premiestňovaní 
materiálu v celej dopravnej sústave. Obsah vzdelávania ďalej poskytuje žiakom potrebné 
vedomosti z oblasti prepravného procesu vnútroštátnej aj medzinárodnej železničnej, 
cestnej, leteckej, vodnej a kombinovanej dopravy. Získajú vedomosti z oblasti ekonomickej, 
právnej, tarifnej i logickej, potrebnej na realizáciu úloh logistiky. Poznatky tvoria ucelený 
systém s možnosťou ich rozšírenia s prihliadnutím na jeho ustavičný rozvoj. Žiaci získajú 
poznatky o účtovaní zmlúv, pri kalkuláciách, vyhotovovaní prepravných dokladov, poisťovaní, 
colnom vybavovaní i reklamáciách. Žiaci získajú vedomosti a schopnosti potrebné na správne 
chápanie ekonomických a prepravných zásad dopravnej sústavy a poznatky z oblasti 
prepravného procesu, získajú poznatky o medzinárodných dohodách a dohovoroch v 
doprave.  
 
Manažment v doprave  
Obsah vzdelávania poskytuje žiakom odborné vedomosti a zručnosti zamerané na základné 
pojmy, vzťahy a súvislosti z oblasti manažmentu. Žiaci si osvoja používanie odbornej 
terminológie z oblasti manažmentu. Oboznámia sa so základmi manažérskej práce v 
dopravných podnikoch. Spoznajú ucelený obraz o manažmente ako o špecifickej činnosti ľudí 
zaoberajúcich sa problémami riadenia na všetkých stupňoch a úrovniach riadenia s 
prihliadnutím na fungovanie trhovej ekonomiky. Žiaci sa naučia podstatu a hlavné princípy 
manažmentu, systémový prístup k riadeniu, proces riadenia, kontroly, plánovania a 
rozhodovania, ale i stratégii a taktike v manažérskej praxi v dopravných a logistických 
podnikoch.  
 
Účtovníctvo  
Obsah vzdelávania poskytuje žiakom poznatky potrebné na základné zaúčtovanie 
hospodárskych operácií o hospodárskej činnosti podniku a jeho dosiahnutom výsledku 
hospodárenia. Žiaci získajú vedomosti o základných zásadách vedenia účtovníctva ako 
nástroja pre riadenie podniku, ktorý opisuje zmeny jeho stavu majetku, záväzkov, vlastného 
imania, nákladov, výnosov a hospodárskeho výsledku.  
 
Praktická príprava 
 
Výkonové štandardy 
Absolvent vie: 

- sa správne orientovať v prevádzkových predpisoch a pomôckach,  
- viesť účtovníctvo malého podniku, robiť ekonomické analýzy jeho činnosti a na 

požadovanej úrovni,  
- písať hmatovou metódou, racionálne ovládať klávesnicu a uplatniť kultivovaný písomný 

prejav z hľadiska vhodnej odbornej štylizácie, logickej, vecnej a gramatickej správnosti a 
vyhovujúcej formálnej úpravy,  

- vykonávať technologické postupy, vyhotovovať a viesť prevádzkové doklady,  
- vybrať vhodné mechanizačné zariadenie a vypočítať ich potrebu a výkonnosť,  
- aplikovať informačné technológie pri riešení a obhajobe komplexných úloh,  
- dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygiene práce.  
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Obsahové štandardy 
 
Prax  
Obsah vzdelávania praxe vedie žiakov k prehlbovaniu a upevňovaniu odborných vedomostí a 
praktických zručností. Používaním a dodržiavaním technologických postupov v súčinnosti s 
používaním platných noriem a predpisov sa vytvárajú u žiakov predpoklady na samostatný a 
kvalitný výkon práce s aplikáciou vedomostí získaných v teoretickej oblasti podľa študijného 
odboru. Prax úzko súvisí so starostlivosťou o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
vytváraním vhodných pracovných podmienok, životným prostredím a starostlivosťou o 
zdravie človeka. Žiaci nadobudnú zručnosti spracovaním dokladov používaných vo 
vnútroštátnej, medzinárodnej, osobnej a nákladnej prepravy. Realizujú logistické úlohy pri 
preprave a premiestňovacích procesov dopravy, najmä skladovanie, manipulácia, dopravy a 
využívajú vedomosti z colnej problematiky formou spracovania colnej dokumentácie. 
Stanovené ciele dosahujú využívaním aktuálnych informačných systémov.  
 
Písomná a elektronická komunikácia  
Obsah vzdelávania vedie žiakov k rozvíjaniu personálnych a interpersonálnych kompetencií a 
k rozvíjaniu používania informačných technológii. Žiak rýchlo a presne dokáže využívať 
editačné funkcie textového editoru a v tabuľkovom procesore vie správne aplikovať 
požiadavky normalizovanej úpravy písomnosti. Žiak vie vytvárať písomnosti a tabuľky na 
dobrej profesionálnej úrovni, t.j. vecne, jazykovo a formálne správne, bežne pracovať s 
elektronickou poštou, využívať komunikácie prostredníctvom webových stránok. U žiakov sa 
podporuje samostatné logické uvažovanie a pestuje sa kultivovaný písomný prejav z hľadiska 
vhodnej odbornej štylizácie, logickej, vecnej a gramatickej správnosti a vyhovujúcej 
formálnej úpravy v súlade s normou pre úpravu písomnosti.  
 
Informačné a komunikačné technológie  
Obsah vzdelávania vedie žiakov používať operačný systém, kancelársky software a pracovať s 
bežným aplikačným programovým vybavením vrátane špecifického programového 
vybavenia, ktoré sa používa v dopravnej a ekonomickej oblasti.  
 
Cvičenia z ekonomiky a účtovníctva  
Obsah vzdelávania vedie žiakov k rozvoju vzdelania v oblasti ekonomickej praxe. Prispieva k 
rozvíjaniu intelektuálnych schopností žiakov. Uplatňujú základné vedomosti o podnikaní, 
podnikových činnostiach, financovaní podniku, finančnom trhu, pracovno-právnych vzťahov. 
Vystavuje písomnosti používané v platobnom styku. Aplikuje nadobudnuté vedomosti a 
zručnosti pri riešení súvislých príkladov z jednoduchého a podvojného účtovníctva a 
spracováva účtovné doklady a účtovné knihy. Vyberá rôzne zdroje informácií a používa 
správne návyky pri orientácii v odbornej literatúre.  
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3. UČEBNÉ OSNOVY  

odborných predmetov 
 

Názov a adresa školy Stredná priemyselná škola dopravná 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

Názov školského vzdelávacieho programu Doprava 
Kód a názov ŠVP 37 Doprava pošty a telekomunikácie 
Kód a názov študijného odboru 3767 M dopravná akadémia 
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 4 roky 
Forma štúdia  denná 
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Dopravná geografia 

 

Názov a adresa školy Stredná priemyselná škola dopravná 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu 37 Doprava, pošty a telekomunikácie 

Názov školského vzdelávacieho programu Doprava 

Kód a názov študijného odboru 3767 M dopravná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
Týždenný počet hodín : 2-0-0-0 Počet hodín spolu: 66-0-0-0 
Dátum schválenia učebnej osnovy riaditeľom školy: 2.7.2014 
pod číslom UO-DA-001/2014 s platnosťou od 1. septembra 2014 začínajúc 1. ročníkom. 
 

1. Charakteristika predmetu 

Odborný predmet dopravná geografia v študijnom odbore 3767 M dopravná akadémia 
rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo z dopravnej prevádzky, dopravných a prepravných 
prostriedkov a ekonomiky. 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 dopravnej prevádzky. Učivo sa skladá z poznatkov 
o dopravnej sieti vo všetkých druhoch dopravy na Slovensku a v štátoch sveta s ohľadom na 
geografické a ekonomické podmienky. Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom 
k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú 
hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností 
žiakov. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné technické vedomosti a zručnosti, ktoré 
získali a osvojili si v teoretickej príprave, využili v ostatných predmetoch. Budeme žiakov 
viesť aj k hospodárnemu a ekologickému využívaniu jednotlivých druhov dopráv. Odborný 
predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi dopravná 
prevádzka, dopravné a prepravné prostriedky a ekonomika. Metódy, formy a prostriedky 
vyučovania dopravnej geografie majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, 
podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie 
vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť 
žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného 
záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného 
rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné 
technické časopisy s dopravnou problematikou a problematikou cestovného ruchu.  
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu 
dopravná geografia proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického 
poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových 
kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie 
tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať informačné technológie.  
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Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, 
upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie 
kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh 
komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva 
v rámci medzipredmetových vzťahov. K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom 
procese predmetu dopravná geografia patria aj ukážky dopravnej siete, dôležitých 
dopravných uzlov na našom území, ale i v ostatných krajinách sveta. Mnohé sú zaznamenané 
na videu alebo CD nosičoch, preto využitie počítačov a internetu tiež predstavuje možnosti 
simulácie experimentov. Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia 
v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto 
školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. 
Výučba bude prebiehať v bežnej triede a v triede v výpočtovou technikou. 
 

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Učivo vyučovacieho predmetu dopravná geografia poskytuje žiakom potrebné vedomosti 
o rozsahu a rozložení železničnej, cestnej, vodnej, leteckej a ostatných druhoch dopravy v SR, 
štátov Európy, ale i informácie o dopravných sieťach sveta. 
Zmyslom štúdia tohto predmetu je pochopenie dopravnej siete SR, jej miesta v rámci celej 
Európy. Preto je potrebné pristupovať ku danej problematike ako ku priestorovému systému 
vzájomne sa ovplyvňujúcich prvkov, nachádzať ich korelácie, spoločné črty, ktoré spájajú 
jednotlivé štáty pri špecifičnosti každej krajiny. 
Žiaci získavajú podrobný prehľad o dopravnej sieti SR, dôležitých dopravných uzloch 
 medzinárodných železničných a cestných ťahoch na našom území, ale i ostatných krajín 
Európy a sveta. Dôležitými požiadavkami výučby sú praktická orientácia na používaných 
mapách, využívanie ďalších názorných pomôcok, geografickej literatúry i aktualizácia učiva s 
využitím internetu. 
Vyučujúci sa snaží využiť znalosti žiakov získané na iných odborných predmetoch, preto musí 
spolupracovať s vyučujúcimi daných predmetov, hlavne dopravnej sústavy a ekonomiky. 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
Vo vyučovacom predmete dopravná geografia využívame pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 
umožňujú: 
 
Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 
Absolvent má: 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 
 vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne, 
 aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch, 
 vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh 

oznámenia a širší okruh užívateľov, 
 orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam 

v osobnom živote a v povolaní, 
 ovládať operácie pri práci s počítačom, 
 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane 

možnosti učenia sa formou on-line, 
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Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 
Absolvent má: 

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

 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, 
triediť a merať hypotéza, 

 overovať a interpretovať získané údaje, 
 ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu 

v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja, 
 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce 

v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 
 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých, 
 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  
 
Schopnosť tvorivo riešiť problémy 
Absolvent má: 

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

 získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo 
k objasneniu neznámych oblastí problému, 

 zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, 
vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie, 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady 
a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre 
voľbu konečného optimálneho riešenia, 

 vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 
 poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie), 

 
Podnikateľské spôsobilosti 
Absolvent má: 

 vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na 
výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať, 

 orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné 
podnikanie, 

 vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov, 
 samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na 

potreby a ciele manažmentu podnikania, 
 pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie, 
 využívať marketingový manažment, 
 rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 
 myslieť systémovo a komplexne, 
 prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy, 
 ovládať podstatu systémovej analýzy, 
 rešpektovať právo a zodpovednosť, 
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 mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 
uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 
k zmeneným pracovným podmienkam 

 
Spôsobilosť využívať informačné technológie 
Absolvent má: 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 
 ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného 

programu, pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri 

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

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 
 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického 
celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Úvod do dopravnej 
geografie 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, atlasom, mapou, 
internetom 

Zobrazovanie zemského 
povrchu 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, atlasom, mapou, 
internetom 

Zemepisné oblasti SR Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, atlasom, mapou, 
internetom 

Dopravná geografia SR Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
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riešenie úloh 
 

Práca s knihou, atlasom, mapou, 
internetom 

Organizácia cestovného 
ruchu 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, atlasom, mapou, 
internetom 

Dopravná geografia 
štátov sveta  

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s knihou, atlasom, mapou, 
internetom 

3. Učebné zdroje 

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

 
Názov 

tematického celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Úvod do dopravnej 

geografie 

Gajdoš, A., Mazúrek, J., 

Ďuriančík, J.: 

Hospodárska geografia, 

SPN Bratislava, 2003. 

Školský atlas sveta 

Spätný 

projektor 

Tabuľa, 

Dataprojektor 

Učebnice, 

atlas,mapy 

Internet  

odborné časopisy, 

cestopisné dokumenty, 

televízia, videofilm 

Zobrazovanie 

zemského povrchu 

Gajdoš, A., Mazúrek, J., 

Ďuriančík, J.: 

Hospodárska geografia, 

SPN Bratislava, 2003. 

Školský atlas sveta 

Spätný 

projektor 

Tabuľa, 

Dataprojektor 

Učebnice, 

atlas,mapy 

Internet  

odborné časopisy, 

cestopisné dokumenty, 

televízia, videofilm 

Zemepisné oblasti 

SR 

Gajdoš, A., Mazúrek, J., 

Ďuriančík, J.: 

Hospodárska geografia, 

SPN Bratislava, 2003. 

Školský atlas sveta 

Spätný 

projektor 

Tabuľa, 

Dataprojektor 

Učebnice, 

atlas,mapy 

Internet  

odborné časopisy, 

cestopisné dokumenty, 

televízia, videofilm 

Dopravná 

geografia SR 

Gajdoš, A., Mazúrek, J., 

Ďuriančík, J.: 

Hospodárska geografia, 

SPN Bratislava, 2003. 

Spätný 

projektor 

Tabuľa, 

Učebnice, 

atlas,mapy 

Internet  

odborné časopisy, 

cestopisné dokumenty, 
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Školský atlas sveta Dataprojektor televízia, videofilm 

Organizácia 

cestovného ruchu 

Gajdoš, A., Mazúrek, J., 

Ďuriančík, J.: 

Hospodárska geografia, 

SPN Bratislava, 2003. 

Školský atlas sveta 

Spätný 

projektor 

Tabuľa, 

Dataprojektor 

Učebnice, 

atlas,mapy 

Internet  

odborné časopisy, 

cestopisné dokumenty, 

televízia, videofilm 

Dopravná 

geografia štátov 

sveta  

Gajdoš, A., Mazúrek, J., 

Ďuriančík, J.: 

Hospodárska geografia, 

SPN Bratislava, 2003. 

Školský atlas sveta 

Spätný 

projektor 

Tabuľa, 

Dataprojektor 

Učebnice, 

atlas,mapy 

Internet  

odborné časopisy, 

cestopisné dokumenty, 

televízia, videofilm 
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4. Vzdelávacie výstupy 

ROČNÍK: prvý 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Dopravná geografia 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 

Témy  

Hodiny Medzipredmetové 

vzťahy 

Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

Metódy 

hodnotenia 

Prostriedky 

hodnotenia 

1. Úvod do dopravnej 

geografie 

7  Žiak má: Žiak:   

Charakteristika geografie 1 Predmet  

8. Ekonomika 

9. Dopravné 
a prepravné 
prostriedky 

 

Ročník: prvý 

Predmet  

 Dopravná 
prevádzka  

 Vedieť základné 
údaje o 
predmete a 
význame 
geografie z 
hľadiska 
dopravy 

 Vedel základné 
údaje o 
predmete a 
význame 
geografie z 
hľadiska 
dopravy 

Skúšanie Ústne odpovede 

Predmet štúdia geografie 1 Skúšanie Ústne odpovede 

Zem – základné údaje, 

rozmery, pohyb 
1  Vedieť základné 

údaje o Zemi a 
charakteristiky 
jej častí, vplyv 
ročných období 
na využívaní 
dopravy 

 Vedel základné 
údaje o Zemi a 
charakteristiky 
jej častí, vplyv 
ročných období 
na využívaní 
dopravy 

Skúšanie Ústne odpovede 

Zemepisné súradnice 1 Skúšanie Ústne odpovede 

Striedanie ročných období 1 Skúšanie Ústne odpovede 



Školský vzdelávací program Doprava pre študijný odbor 3767 M Dopravná akadémia 

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen                                                                              26 

Slnečná sústava 2  Ekonomika 

Ročník: druhý 

Skúšanie 

Frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

2. Zobrazovanie 

zemského povrchu 

2  Žiak má: Žiak má:   

Mapa – význam, členenie, 

mierky 
1 Predmet  

 Dopravná 
prevádzka  

 Ročník: druhý 

 Vedieť a poznať 
význam, 
členenie, 
mierky, druhy 
máp podľa 
obsahu a účelu 

 Vedel a poznal 
význam, 
členenie, 
mierky, druhy 
máp podľa 
obsahu a účelu 

Skúšanie Ústne odpovede 

Druhy máp podľa obsahu 

a účelu 
1 Skúšanie 

Frontálne 

skúšanie 

Ústne odpovede 

3. Zemepisné oblasti SR 4  Žiak má: Žiak:   

Územie SR, poloha, 

rozloha, hranice 

1 Predmet  

 Dopravná 
prevádzka  

 Ekonomika 

Ročník: druhý 

 Vedieť základné 
údaje o území 
SR, polohe, 
rozlohe, 
hranice, reliéfe 
a hospodárskej 
situácii v SR 

 Vedel základné 
údaje o území 
SR, polohe, 
rozlohe, 
hranice, reliéfe 
a hospodárskej 
situácii v SR 

Skúšanie Ústne odpovede 

Reliéf SR 1 Skúšanie Ústne odpovede 

Hospodárska 

charakteristika SR 

2 
Písomné 

Písomné práce 

4. Dopravná geografia 6  Žiak má: Žiak má:   
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Slovenskej republiky 

Železničná doprava 1 Predmet  

1. Ekonomika 

2. Dopravné 
a prepravné 
prostriedky 

Ročník: prvý 

Predmet  

 Dopravná 
prevádzka  

 Ekonomika 

Ročník: druhý 

 Vedieť základné 
charakteristiky, 
stav a 
využívanie 
jednotlivých 
druhov dopravy 
v SR 

 Vedel základné 
charakteristiky, 
stav a 
využívanie 
jednotlivých 
druhov dopravy 
v SR 

Skúšanie Ústne odpovede 

Cestná doprava 1 Skúšanie Ústne odpovede 

Vodná a letecká doprava 1 Skúšanie Ústne odpovede 

Doprava v Tatrách 1 Skúšanie 

Prezentácie 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 

Úzkorozchodné trate 1 Skúšanie Ústne odpovede 

Nekonvenčná doprava 1 Písomné 

skúšanie 

 

Písomné práce 

5. Organizácia 

cestovného ruchu 

a dopravy 

5  Žiak má: Žiak má:   

Charakteristika 

cestovného ruchu a 

význam dopravy 

1 
Predmet  

1. Ekonomika 

 Oboznámiť sa s 
jednotlivými 
druhmi 
cestovného 

 Oboznámil sa s 
jednotlivými 
druhmi 
cestovného 

Skúšanie Ústne odpovede 
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Liečebné kúpele a 

termálne kúpaliská 

1 2. Dopravné 
a prepravné 
prostriedky 

Ročník: prvý 

Predmet  

 Dopravná 
prevádzka  

 Ekonomika 

Ročník: druhý 

ruchu v SR a ich 
vplyv na 
využívanie a 
rozvoj 
jednotlivých 
druhov dopravy 

ruchu v SR a ich 
vplyv na 
využívanie a 
rozvoj 
jednotlivých 
druhov dopravy 

Skúšanie Ústne odpovede 

Slovenské hrady a zámky 1 Skúšanie Ústne odpovede 

Slovenské strediská 

zimných a letných športov 

a rekreácií 

1 Skúšanie 

Prezentácie 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 

Vplyv rozvoja dopravy na 

ŽP a klímu 

1 Oboznámiť sa s 

vplyvmi rozvoja 

dopravy na ŽP a 

zmeny klímy 

Oboznámil sa s 

vplyvmi rozvoja 

dopravy na ŽP a 

zmeny klímy 

Písomné 

skúšanie 

Prezentácia 

Písomné 

odpovede 

Žiacke práce 

6. Dopravná 

geografia štátov 

sveta 

42  Žiak má: Žiak má:   

Severná Európa, Nórsko 1 Predmet  

1. Ekonomika 

2. Dopravné 
a prepravné 
prostriedky 

Poznať stav 

hospodárstva, 

prírodné 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

Poznal stav 

hospodárstva, 

prírodné 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

Skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 

Švédsko, Fínsko 1 Skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 
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Dánsko, Island 1 
Ročník: prvý 

Predmet  

 Dopravná 
prevádzka  

 Ekonomika 

Ročník: druhý 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov Severnej 

Európy 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov Severnej 

Európy 

Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Holandsko, Belgicko 1 Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Francúzko, Luxembursko 2 Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Západná Európa, Veľká 

Británia, Severné Írsko 

1 Poznať stav 

hospodárstva, 

prírodné 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov Západnej 

Európy 

Poznal stav 

hospodárstva, 

prírodné 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov Západnej 

Európy 

Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Nemecko 2 Skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 

Švajčiarsko 1 Skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Južná Európa, Španielsko, 

Portugalsko 

1 Poznať stav 

hospodárstva, 

prírodné 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov Južnej 

Európy 

Poznal stav 

hospodárstva, 

prírodné 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov Južnej 

Európy 

Skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 

Taliansko  1 Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Grécko 1  Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Stredná Európa, Česko 2  Poznať stav 

hospodárstva, 

prírodné 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

Poznal stav 

hospodárstva, 

prírodné 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

Skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 

Maďarsko 1  Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Poľsko 1  Skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Rakúsko 1  druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov Strednej 

Európy 

druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov Strednej 

Európy 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomná práca 

Rusko – hospodárstvo, 

železničná doprava 

1  Poznať stav 

hospodárstva, 

prírodné 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov 

Východnej 

Európy 

Poznal stav 

hospodárstva, 

prírodné 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov 

Východnej 

Európy 

Skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 

Rusko – ostatné druhy 

dopravy 

1  Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Rumunsko, Bulharsko 1  Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Ukrajina 1 Predmet  

1. Ekonomika 

2. Dopravné 
a prepravné 
prostriedky 

Ročník: prvý 

Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Severná Amerika, Kanada 1 Poznať stav 

hospodárstva, 

prírodné 

Poznal stav 

hospodárstva, 

prírodné 

Skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 
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USA – hospodárstvo, 

železničná doprava 

1 Predmet  

 Dopravná 
prevádzka  

 Ekonomika 

Ročník: druhý 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov Severnej 

Ameriky 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov Severnej 

Ameriky 

Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

USA - ostatné druhy 

dopravy 

1 Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Stredná a Južná Amerika, 

Mexiko, Panama, Peru 
1 Poznať stav 

hospodárstva, 

prírodné 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov Strednej 

a Južnej 

Poznal stav 

hospodárstva, 

prírodné 

podmienky, 

diaľnice 

a dôležité 

cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

najpoužívanejšie 

druhy dopravy 

jednotlivých 

štátov Strednej 

a Južnej 

Skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede 

Brazília 1 Skúšanie 

Fronftálne 

skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Argentína, Chile 1 Písomné 

skúšanie 

Písomná práca 
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Ameriky Ameriky  

Afrika – všeobecná 

charakteristika dopravy 
1 Poznať stav 

hospodárstva, prírodné 

podmienky a základné 

charakteristiky 

jednotlivých druhov 

dopravy Afriky 

Poznal stav 

hospodárstva, prírodné 

podmienky a základné 

charakteristiky 

jednotlivých druhov 

dopravy Afriky 

Skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 

Afrika – jednotlivé druhy 

dopravy a ich rozvoj 
1 Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Blízky Východ - všeobecná 

charakteristika dopravy 
1 Predmet  

1. Ekonomika 

2. Dopravné 
a prepravné 
prostriedky 

Ročník: prvý 

Predmet  

 Dopravná 
prevádzka  

 Ekonomika 

Ročník: druhý 

Poznať stav 

hospodárstva, prírodné 

podmienky a základné 

charakteristiky 

jednotlivých druhov 

dopravy Blízkeho 

Východu 

Poznal stav 

hospodárstva, prírodné 

podmienky a základné 

charakteristiky 

jednotlivých druhov 

dopravy Blízkeho 

Východu 

Skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 

Dopravná geografia Ázie, 

India 
1 Poznať stav 

hospodárstva, prírodné 

podmienky, diaľnice 

a dôležité cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

Poznal stav 

hospodárstva, prírodné 

podmienky, diaľnice 

a dôležité cestné a 

železničné uzly, 

prístavy, letiská, 

Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Čína 
2 

Skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Japonsko 2 najpoužívanejšie druhy 

dopravy jednotlivých 

štátov Ázie 

najpoužívanejšie druhy 

dopravy jednotlivých 

štátov Ázie 

Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Indonézia, Filipíny 1 Skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Austrália a Oceánia 2 Poznať stav 

hospodárstva, prírodné 

podmienky a základné 

charakteristiky druhov 

dopravy a ich využitie 

Poznal stav 

hospodárstva, prírodné 

podmienky a základné 

charakteristiky druhov 

dopravy a ich využitie 

Skúšanie 

Prezentácia 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 

Nový Zéland 1 Poznať stav 

hospodárstva, prírodné 

podmienky a základné 

charakteristiky 

jednotlivých druhov 

dopravy 

Poznal stav 

hospodárstva, prírodné 

podmienky a základné 

charakteristiky 

jednotlivých druhov 

dopravy 

Písomné 

skúšanie 

 

Písomná práca 

Vplyv globalizácie na 

rozvoj dopravy 
1 Oboznámiť sa s 

vplyvom globalizácie na 

potreby rozvoja 

Oboznámil sa s vplyvom 

globalizácie na potreby 

rozvoja dopravy a jej 

Skúšanie 

Referáty 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 
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Rozvoj dopravy v 

jednotlivých častiach 

sveta a environmentálne 

problémy 

1 dopravy a jej dosah na 

životné prostredie a 

svetovú klímu 

dosah na životné 

prostredie a svetovú 

klímu 

Skúšanie 

Referáty 

Ústne odpovede 

Žiacke práce 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu 
uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví 
vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. 
Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov 
v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického 
testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu 
si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste 
neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. 
Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú 
sa za dobu štúdia žiaka.  

5.Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

Základné pojmy, definície, teoretická časť učiva 

 
Výborný  žiak ovláda fakty, pojmy, definície celistvo a chápe vzťahy medzi nimi, 

 pohotovo a tvorivo uplatňuje svoje vedomosti pri riešení úloh, 
 myslí logicky správne, 
 jeho ústny prejav je presný a výstižný. 

Chválitebný  žiak ovláda učivo celistvo, presne a úplne, 
 osvojené vedomosti uplatňuje s menšími podnetmi učiteľa, 
 jeho ústny prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a 

výstižnosti, 
 v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. 

dobrý  žiak má nepodstatné medzery v celistvosti, presnosti a úplnosti učiva, 
 podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s učiteľovov pomocou korigovať, 
 jeho myslenie je vcelku správne, nie vždy tvorivé, 
 v ústnom prejave má nedostatky v správnosti a výstižnosti. 

dostatočný  žiak má závažné medzery v celistvosti, presnosti a úplnosti učiva, 
 pri vykonávaní úloh je málo pohotový a má väčšie nedostatky, 
 pri riešení úloh robí často chyby, jeho myslenie je málo tvorivé, logický 

úsudo často chybný, 
 závažné nedostatky vie pomocou učiteľa korigovať. 

nedostatočný  žiak neovláda učivo celistvo, presne a úplne, má v ňom závažné a 
značné medzery, 

 svoje vedomosti nevie uplatniť ani s pomocou učiteľa, 
 neprejavuje samostatnosť v myslení, 
 závažné nedostatky v učive nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 
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Písomné práce 

Preverovanie vedomostí žiakov písomnou formou je jednou z najobjektívnejších spôsobov. 
Odporúčame ho uplatňovať po ukončení tematického celku. 

 

a) Pridelenie bodov ku každej odpovedi. 

b) Sumu bodov priradiť ku známke. 

c) Podľa sumy bodov zachovať nasledovné percentuálne hodnotenie. 

 
Výborný 90% - 100% 

Chválitebný 77% - 89% 

dobrý 60% - 76% 

dostatočný 36% - 59% 

nedostatočný 0% - 35% 

Váha známky: ústna odpoveď 40% / písomné práce 60% 
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PREVÁDZKA V DOPRAVE 
 

Názov a adresa školy Stredná priemyselná škola dopravná 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu 37 Doprava, pošty a telekomunikácie 
Názov školského vzdelávacieho programu Doprava 
Kód a názov študijného odboru 3767 M dopravná akadémia 
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
Týždenný počet hodín : 2-3-0-0 Počet hodín spolu: 66-99-0-0 
Dátum schválenia učebnej osnovy riaditeľom školy: 02.07.2014 
pod číslom UO-DA- 002/2014 s platnosťou od 1. septembra 2014 začínajúc 1. ročníkom. 

1. Charakteristika predmetu 

Odborný predmet prevádzka v doprave v študijnom odbore 3767 M dopravná 
akadémia je o technickej základni jednotlivých druhov dopráv , o dopravnej sústave, o 
dopravných prostriedkoch o organizovaní dopravy. Jeho obsah je štruktúrovaný do 
tematických celkov. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto 
predmete veľmi úzko súvisia so zabezpečovaním dopravnej prevádzky. Učivo sa skladá 
z poznatkov o dopravných prostriedkoch vo všetkých druhoch dopravy a ich 
použiteľnosť v rámci kombinovanej dopravy. Pri výbere učiva sme pristupovali už aj 
vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na 
vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu 
a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. Predmet vedie žiakov k tomu, aby 
základné technické vedomosti a zručnosti, ktoré získali a osvojili si v teoretickej 
príprave, využili v oblasti bezpečnosti pri práci a manipulácie s materiálom. Úlohou 
predmetu je oboznámiť žiakov aj so zásadami presnosti a správneho používania 
technických pomôcok v praxi. Budeme žiakov viesť aj k hospodárnemu a ekologickému 
využívaniu dopravných prostriedkov. Odborný predmet prevádzka v doprave je 
previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi , colníctvo, logistika v doprave 
manipulácia s materiálom, preprava a zasielateľstvo a prax. Metódy, formy 
a prostriedky vyučovania dopravných a prepravných prostriedkov majú stimulovať 
rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť 
a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny 
subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má 
povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať 
jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. 
Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu 
s učebnicami . Odporúčajú sa aj rôzne odborné technické časopisy s dopravnou 
problematikou. K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu 
prevádzka v doprave patria aj ukážky dopravných a prepravných prostriedkov a 
zariadení. Mnohé sú zaznamenané na videu alebo CD nosičoch. Hodnotenie žiakov 
bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia 
bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 
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Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať 
v bežnej triede.  

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Učivo učebného predmetu prevádzka v doprave poskytuje žiakom na primeranej 
úrovni potrebné vedomosti o základných vlastnostiach jednotlivých druhov dopravných 
a prepravných prostriedkov, o ich zaradení a využívaní v dopravnom a prepravnom 
procese, o dopravnej sieti a o technickej základni jednotlivých druhov dopravy. Žiaci si 
vytvoria ucelený prehľad o dopravných a prepravných prostriedkoch a ich využití tak, 
aby získané poznatky vedeli po ukončení štúdia aplikovať pri činnostiach v doprave 
a preprave, zasielateľstve, v colníctve a v logistike. Vyučujúci využíva dostupnú 
odbornú literatúru, odborové normy, sleduje ich zmeny, ktoré aplikuje vo vyučovacom 
procese. 

 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
Vo vyučovacom predmete dopravné a prepravné prostriedky využívame pre utváranie 
a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, 
ktoré žiakom umožňujú: 
 
Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 
Absolvent má: 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 
 vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne, 
 vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh 

oznámenia a širší okruh užívateľov, 
 orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam 

v osobnom živote a v povolaní. 
 
Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 
Absolvent má: 

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

 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, 
triediť a merať hypotéza, 

 overovať a interpretovať získané údaje, 
 ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu 

v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja, 
 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce 

v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 
 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

posudzovať návrhy druhých, 
 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  
 
Schopnosť tvorivo riešiť problémy 
Absolvent má: 

1. objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, 
využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá, 
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 získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo 
k objasneniu neznámych oblastí problému, 

 zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, 
vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie, 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady 
a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre 
voľbu konečného optimálneho riešenia, 

 vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 
 poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie), 

 
Podnikateľské spôsobilosti 
Absolvent má: 

1. vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na 
výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať, 

2. orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné 
podnikanie, 

3. vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov, 
4. samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na 

potreby a ciele manažmentu podnikania, 
5. pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie, 
6. využívať marketingový manažment, 
7. rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 
8. myslieť systémovo a komplexne, 
9. prijímať a uznávať aj iné podnikateľské systémy, 
10. ovládať podstatu systémovej analýzy, 
11. rešpektovať právo a zodpovednosť, 
12. mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, 

uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa 
k zmeneným pracovným podmienkam 

 
Spôsobilosť využívať informačné technológie 
Absolvent má: 

 ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného 
programu, 

 pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri 

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

k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 
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Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

1.ročník   

Úvod Výklad Frontálna výučba 

Železničné dopravné 
prostriedky 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornými dokumentmi 

Cestné dopravné 
prostriedky 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornými dokumentmi 

Dopravné prostriedky vo 
vodnej doprave 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornými dokumentmi 

Dopravné prostriedky 
leteckej dopravy 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornými dokumentmi 

Nekonvenčné dopravné 
prostriedky 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornými dokumentmi 

Prepravné prostriedky Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornými dokumentmi 

2.ročník   

Doprava a jej význam v 
spoločnosti 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornými dokumentmi 

Dopravný proces 
železničnej dopravy 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
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riešenie úloh Práca s odbornými dokumentmi 

Dopravný proces cestnej 
dopravy 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornými dokumentmi 

Dopravný proces vodnej 
dopravy 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornými dokumentmi 

Dopravný proces leteckej 
dopravy 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornými dokumentmi 

Prepravne prostriedky 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornými dokumentmi 

Doprava a životné 
prostredie 

Informačnoreceptívna - 
výklad 

Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s odbornými dokumentmi 

 

3. Učebné zdroje 

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

Názov 
tematického 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, knižnica, ... 

1.ročník     

Úvod Sedláčková, E.: Cestná 
doprava. Expol 
pedagogika, 2002 

Tabuľa Učebnice Internet 

Železničné 
dopravné 
prostriedky 

Katalóg nákladných 
vozňov. ZSSK CARGO, 
2005. 
Zákon o dráhach 
Pravidlá železničnej 
prevádzky 

Spätný 
projektor 
Tabuľa 
 

Učebnice 
Obrázky 
 

Internet 
Knižnica 
Odborné časopisy 
 

Cestné dopravné 
prostriedky 

Sedláčková, E.: Cestná 
doprava. Expol 
pedagogika, 2002 
Zákony 

Spätný 
projektor 
Tabuľa 
 

Učebnice 
 

Internet 
Knižnica 
Odborné časopisy 
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Dopravné 
prostriedky v 
lodnej doprave 

Zákony 
Odborná literatúra 

Spätný 
projektor 
Tabuľa 

Učebnice 
Obrázky 
 

Internet 
Knižnica 
Odborné časopisy 

Dopravné 
prostriedky v 
leteckej doprave 

Zákony 
Odborná literatúra 

Spätný 
projektor 
Tabuľa 

Učebnice 
Obrázky 
 

Internet 
Knižnica 
Odborné časopisy 

Iné druhy 
dopravy 

 
Odborná literatúra 

Spätný 
projektor 
Tabuľa 

Učebnice 
Obrázky 
 

Internet 
Knižnica 
Odborné časopisy 

2.ročník     

Doprava a jej 
význam v 
spoločnosti 

Ing. Ján Ližbetin 
Dopravné a 
prepravné 
prostriedky 

Spätný 
projektor 
Tabuľa 
 

Učebnice 
Obrázky 
 

Internet 
Knižnica 
Odborné časopisy 
 

Dopravný proces 
železničnej 
dopravy 

Pravidlá železničnej 
prevádzky 

Spätný 
projektor 
Tabuľa 

Učebnice 
Obrázky 
 

Internet 
Knižnica 
Odborné časopisy 

Dopravný proces 
cestnej dopravy 

Sedláčková, E.: Cestná 
doprava. Expol 
pedagogika, 2002 

Spätný 
projektor 
Tabuľa 

Učebnice 
Obrázky 
 

Internet 
Knižnica 
Odborné časopisy 

Dopravný proces 
vodnej dopravy 

Ing. Ján Ližbetin 
Dopravné a 
prepravné 
prostriedky 

Spätný 
projektor 
Tabuľa 
 

Učebnice 
Obrázky 
 

Internet 
Knižnica 
Odborné časopisy 
 

Dopravný proces 
leteckej dopravy 

Ing. Ján Ližbetin 
Dopravné a 
prepravné 
prostriedky 

Spätný 
projektor 
Tabuľa 
 

Učebnice 
Obrázky 
 

Internet 
Knižnica 
Odborné časopisy 
 

Prepravné 
prostriedky 

Ing. Ján Ližbetin 
Dopravné a 
prepravné 
prostriedky 

Spätný 
projektor 
Tabuľa 

Učebnice 
Obrázky 
 

Internet 
Knižnica 
Odborné časopisy 
 

Doprava a 
životné 
prostredie 

Sedláčková, E.: Cestná 
doprava. Expol 
pedagogika, 2002 

Spätný 
projektor 
Tabuľa 

Učebnice 
Obrázky 
 

Internet 
Knižnica 
Odborné časopisy 
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4. Vzdelávacie výstupy 

 
ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: PREVÁDZKA V DOPRAVE 1.ROČ. 2. hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  
Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia 

Úvod 8  Žiak má : Žiak má :   

Význam dopravy v spoločnosti 2   
 Preprava a 

zasielateľstvo 
 Colníctvo 
 Logistika v 

doprave 

Vedieť základné pojmy,  Vedieť základné pojmy,  Frontálne skúšanie Ústne odpovede 

Základné pojmy 6 Význam dopravy ,  Význam dopravy ,  Frontálne skúšanie Ústne odpovede 

Rozdelenie dopravy 2 Rozdelenie dopravy Rozdelenie dopravy Frontálne skúšanie Ústne odpovede 

Železničné dopravné 
prostriedky 

24  Žiak má: Žiak má:   

Rozdelenie železničných vozidiel  10  Dopravná 
geografia 

 Preprava a 
zasielateľstvo 

 Logistika v 
doprave 
Colníctvo 

2. Vedieť základné 
charakteristiky 
a delenie vozidiel 

1. Vedel základné 
charakteristiky 
a delenie 
vozidiel 

Frontálne ústne skúšanie Ústne odpovede 

Označovanie a číslovanie 
vozňov 

8  Vedieť označovať a 
číslovať vozne 

 Vedieť 
označovanie a 
číslovanie 
vozňov 

 
Skúšanie 

Ústne odpovede 

Charakteristiky vozňov 6  Vedieť požiadavky 
pri výbere vozňov 

 Vedieť 
požiadavky pri 
výbere vozňov 

Písomné skúšanie Písomná práca 

Cestné dopravné prostriedky 18  Žiak má: Žiak:   

Základné pojmy 2  Dopravná 
geografia 

 Preprava a 
zasielateľstvo 

 Colníctvo 
 Logistika v 

2. Vedieť základné 
pojmy 

1. Vedieť základné 
pojmy 

Ústne skúšanie Ústne skúšanie 

Rozdelenie cestných vozidiel , 
charakteristiky vozidiel , rozmery 
a hmotnosti vozidiel 

12 Vedieť základné rozdelenie 
cestných vozidiel a 
charakteristiky vozidiel 

 Vedieť základné 
rozdelenie 
cestných 
vozidiel a 

Frontálne ústne skúšanie Ústne odpovede 
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doprave charakteristiky 
vozidiel 

Požiadavky na vozidlový park 4 Vedieť charakterizovať 
vozidlový park 
Vedieť charakterizovať 
prepravno – ekonomické 
parametre vozidiel  

 Vedieť 
charakterizovať 
vozidlový park 

 Vedieť 
charakterizovať 
prepravno – 
ekonomické 
parametre 
vozidiel  

Skúšanie Ústne odpovede 

Dopravné prostriedky lodnej 
dopravy 

6  Žiak má: Žiak má:   

Rozdelenie dopravných 
prostriedkov lodnej dopravy 

3  Dopravná 
geografia 

 Colníctvo 
 Logistika v 

doprave 
 Preprava a 

zasielateľstvo 

 Vedieť základné 
delenie prostriedkov 
lodnej dopravy 

 Vedel základné 
delenie 
prostriedkov 
lodnej dopravy 

Skúšanie Ústne odpovede 

Charakteristika dopr. 
prostriedkov riečnej dopravy 

3  Vedieť základné 
charakteristiky 
vlečných a tlačných 
člnov 

 Vedel základné 
charakteristiky 
vlečných a 
tlačných člnov 

Skúšanie Ústne odpovede 

Dopravné prostriedky v 
leteckej doprave 

6  Žiak má: Žiak má:   

Rozdelenie dopr. prostriedkov 4  Dopravná 
geografia 

 Colníctvo 
 Logistika v 

doprave 
 Preprava a 

zasielateľstvo 

 Vedieť základné 
 charakteristiky 
lietadiel v osobnej 
doprave 

 Vedel základné 
charakteristiky 
lietadiel v 
osobnej doprave 

Skúšanie Ústne odpovede  

Charakteristika letúňov v 
nákladnej a osobnej doprave 

2  Vedieť požiadavky 
na parametre 
nákladných lietadiel 
pri preprave tovarov 

 Vedel 
požiadavky na 
parametre 
nákladných 
lietadiel pri 
preprave tovarov 

Skúšanie Ústne odpovede  

Iné druhy dopráv 4  Žiak má: Žiak má:   

Potrubná doprava 2  Dopravná 
geografia 

Vedieť základné delenie 
a charakteristiky potrubnej 
dopravy 

Vedel základné delenie 
a charakteristiky 
potrubnej dopravy 

Skúšanie Ústne odpovede 
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Iné nekonvenčné dopravné 
prostriedky 

 
2 

 Zasielateľstvo 
  

  

Vedieť základné delenie 
a charakteristiky iných 
nekonvenčných dopravných 
prostriedkov 

Vedel základné delenie 
a charakteristiky iných 
nekonvenčných 
dopravných prostriedkov 

Písomné skúšanie Písomná práca 

 
 
 
 
 
 

ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Prevádzka v doprave 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky 
hodnotenia 

1. Doprava a jej význam 
v spoločnosti 

5  Žiak má: Žiak:   

Zvláštnosti dopravy 
 
 
Dopravná sústava 

2 
 
 

3 

Logistika v doprave  Definovať pojem 
doprava 

 Vysvetliť rôzne 
podoby dopravy 

 Charakterizovať 
dopravnú sústavu 

 Popísať úlohy 
dopravy 

 Definoval pojem 
doprava 

 Vysvetlil rôzne 
podoby dopravy 

 Charakterizoval 
dopravnú sústavu 

 Popísal úlohy 
dopravy 

Ústne frontálne skúšanie Ústna odpoveď  

2. Dopravný proces 
železničnej dopravy. 

30  Žiak má: Žiak:   

Technická základňa , dopravná cesta 
a zariadenia na dopr. ceste 
 
Grafikon žel. dopravy , organizácia 
žel. dopravy, základné predpisy 

18 
 
 
 

12 

Dopravná geografia 
 
Preprava a zasielateľstvo 

 Definovať pojem 
dopravná cesta 

 Popísať prechodový 
prierez 

 Popísať GVD 

 Definoval pojem 
dopravná cesta 

 Popísal prechodový 
prierez 

 Popísal GVD 

Ústne frontálne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  
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 Vymenovať právne 
predpisy 

 Charakterizovať 
organizačnú 
štruktúru 

 Vymenoval právne 
predpisy 

 Charakterizoval 
organizačnú 
štruktúru 

3. Dopravný proces 
cestnej dopravy. 

24  Žiak má: Žiak:   

Technická základňa 
 
Organizačné usporiadanie 
 
Zmluvná úprava medzinárodných 
vzťahov 

16 
 
 

4 
 

4 

Dopravná geografia 
Logistika v doprave 
Preprava a zasielateľstvo 

 Definovať základné 
pojmy v cestnej 
doprave 

 Charakterizovať 
právne normy 

 Charakterizovať 
organizáciu cestnej 
dopravy 

 Definoval základné 
pojmy v cestnej 
doprave 

 Charakterizoval 
právne normy 

 Charakterizoval 
organizáciu cestnej 
dopravy 

Ústne frontálne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

4. Dopravný proces 
vodnej dopravy. 

12  Žiak má: Žiak:   

Technická základňa 
 
Organizácia a správa vodnej 
dopravy 

8 
 
 

4 

Dopravná geografia 
Logistika v doprave 
Preprava a zasielateľstvo 

 Popísať prístav a 
jeho vybavenie 

 Charakterizovať 
vodné cesty 

 Popísať organizáciu 
vodnej dopravy 

 Popísal prístav a 
jeho vybavenie 

 Charakterizoval 
vodné cesty 

 Popísal organizáciu 
vodnej dopravy 

Ústne frontálne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

5. Dopravný proces 
leteckej dopravy. 

8  Žiak má: Žiak:   

Letiská , leteckí dopravcovia  
 
Riadenie letovej prevádzky , 
medzinárodné organizácie 
 

 

4 
 
 

4 

Dopravné a prepravné 
prostriedky 

 Popísať letisko a 
jeho vybavenie 

 Popísať organizáciu 
letectva 

 Charakterizovať 
letovú prevádzku 

 Popísal letisko a 
jeho vybavenie 

 Popísal organizáciu 
letectva 

 Charakterizoval 
letovú prevádzku 

Ústne frontálne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

6. Prepravné prostriedky 16  Žiak má: Žiak:   
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Kontajnery 
Palety 
Prepravné pomôcky 

6 
6 
4 

Preprava a zasielateľstvo 
Manipulácia s materiálom 

Charakterizovať kontajnery 
, palety a prepravné 
pomôcky 

Charakterizovať kontajnery 
, palety a prepravné 
pomôcky 

Ústne frontálne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  

7. Doprava a životné 
prostredie. 

4  Žiak má: Žiak:   

Doprava a životné prostredie.  Logistika v doprave 
Preprava a zasielateľstvo 

 Popísať význam 
znižovania spotreby 
energií 

 Charakterizovať iné 
zdroje energie 

 Vymenovať výhody 
a nevýhody dopráv 
šetrných k 
životnému 
prostrediu  

 Popísal význam 
znižovania spotreby 
energií 

 Charakterizoval iné 
zdroje energie 

 Vymenoval výhody 
a nevýhody dopráv 
šetrných k 
životnému 
prostrediu  

Ústne frontálne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie  
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5. Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

 
Základné pojmy, definície, teoretická časť učiva 

 
výborný  žiak ovláda fakty, pojmy, definície celistvo a chápe vzťahy medzi nimi, 

 pohotovo a tvorivo uplatňuje svoje vedomosti pri riešení úloh, 
 myslí logicky správne, 

 jeho ústny prejav je presný a výstižný. 

chválitebný  žiak ovláda učivo celistvo, presne a úplne, 
 osvojené vedomosti uplatňuje s menšími podnetmi učiteľa, 
 jeho ústny prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a 

výstižnosti, 
 v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. 

dobrý  žiak má nepodstatné medzery v celistvosti, presnosti a úplnosti učiva, 
 podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s pomocou učiteľa korigovať, 
 jeho myslenie je vcelku správne, nie vždy tvorivé, 
 v ústnom prejave má nedostatky v správnosti a výstižnosti. 

dostatočný  žiak má závažné medzery v celistvosti, presnosti a úplnosti učiva, 
 pri vykonávaní úloh je málo pohotový a má väčšie nedostatky, 
 pri riešení úloh robí často chyby, jeho myslenie je málo tvorivé, logický 

úsudok je často chybný, 
 závažné nedostatky vie pomocou učiteľa korigovať. 

nedostatočný  žiak neovláda učivo celistvo, presne a úplne, má v ňom závažné a 
značné medzery, 

 svoje vedomosti nevie uplatniť ani s pomocou učiteľa, 
 neprejavuje samostatnosť v myslení, 
 závažné nedostatky v učive nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 
 

Písomné práce 
 

Preverovanie vedomostí žiakov písomnou formou je jednou z najobjektívnejších spôsobov. 
Doporučujeme ho uplatňovať po ukončení tematického celku. 
 

1. Pridelenie bodov ku každej odpovedi. 
2. Sumu bodov priradiť ku známke. 
3. Podľa sumy bodov zachovať nasledovné percentuálne hodnotenie. 

 
 

výborný 90% - 100% 
chválitebný 77% - 89% 

dobrý 60% - 76% 
dostatočný 36% - 59% 

nedostatočný 0% - 35% 
 
Váha známky: ústna odpoveď 40%, písomné práce 60% 



Školský vzdelávací program Doprava pre študijný odbor 3767 M Dopravná akadémia 

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen                                                                              51 

Ekonomika 
 

Názov a adresa školy Stredná priemyselná škola dopravná 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu 37 Doprava, pošty a telekomunikácie 
Názov školského vzdelávacieho programu Doprava 
Kód a názov študijného odboru 3767 M dopravná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
Týždenný počet hodín : 1-1-1-1 Počet hodín spolu: 33-33-33-30 
Dátum schválenia učebnej osnovy riaditeľom školy: 02.07.2014 
pod číslom UO-DA-003/2014 s platnosťou od 1. septembra 2014 začínajúc 1. ročníkom. 
 

1. Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Odborné vzdelávanie - Teoretické 
vzdelávanie“ ŠVP 37 Doprava,pošty a telekomunikácie, ktorú sme uplatnili pri tvorbe 
vyučovacieho predmetu. Jeho výučba je rozložená do všetkých štyroch ročníkov štúdia. 
Obsah predmetu ekonomika je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Pri 
výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných 
predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj 
na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov, podľa miestnych 
podmienok školy so zreteľom na materiálne vybavenie, ako aj možnosti uplatnenia jej 
absolventov v praxi. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti 
a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické 
vedomosti a praktické zručnosti v ekonomickej oblasti.  
 
Cieľové vedomosti: 

 poznať základné ekonomické pojmy zo všetkých podnikových činností, 
 riešiť ekonomické situácie a úlohy na teoretickej úrovni, 
 pripraviť žiakov na praktické využitie ekonomických poznatkov pri riešení problémov 

v rôznych typoch podnikov, 
 v rámci podnikania naučiť žiakov orientovať sa v príslušných ekonomických právnych 

normách a odbornej tlači. 
 
Cieľové zručnosti: 

 vedieť spracovať a vyhodnocovať ekonomické informácie a riešiť ekonomické úlohy 
so zreteľom na efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť, 

 v každej podnikovej činnosti sa naučiť pracovať s potrebnými tlačivami, formulármi a 
účtovnými dokladmi. 

 
Odborný predmet ekonomika je medzipredmetovo previazaný s odborným vyučovacím 
predmetom cvičenia z ekonomiky, manažment v doprave, etika v podnikaní, účtovníctvo, 
logistika v doprave, dopravné tovaroznalectvo, preprava a zasielateľstvo, aplikovaná 
informatika a prax. Sú základom, na ktorý budú nadväzovať ostatné voliteľné predmety ako 
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napr. obchodné právo, financie a aplikovaná ekonómia. Metódy, formy a prostriedky 
vyučovania ekonomiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať 
ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, 
pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať 
a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo 
najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu 
v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, 
preferujeme prácu s učebnicami a počítačom, a tiež možnosť využiť poznatky z nových 
metód vyučovania ekonomiky pomocou simulovaných hier. Odporúčajú sa aj rôzne odborné 
časopisy s ekonomickou tematikou. Pri osvojovaní si učiva aktivizujeme účasť žiaka formou 
referátov. Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní 
predmetu ekonomika proporcionálne zastúpenie a prepojenie teoretického a praktického 
 poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových 
kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie 
komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti, intrapersonálne a interpersonálne 
spôsobilosti, podnikateľské spôsobilosti, tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti využívať 
informačné technológie. Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem 
iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických 
celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky 
z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Hodnotenie žiakov bude 
založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude 
vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa 
adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať v bežnej triede, 
prípadne s využitím počítačovej techniky.  

2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu ekonomika v študijnom odbore 3767 M dopravná akadémia 
je sprístupniť základné pojmy, ekonomickú terminológiu a jej zákony v podmienkach 
trhového hospodárstva. Ťažisko predmetu sa sústreďuje na mikroekonomiku a základy z 
makroekonomiky. Žiaci si osvoja základné ekonomické pojmy zo všetkých podnikových 
činností, spoznajú ekonomickú podstatu podniku a jeho postavenie na trhu, získajú 
vedomosti o možnostiach, cestách a prostriedkoch uplatnenia sa na trhu, budú sa vedieť 
orientovať v oblasti ekonomických právnych noriem bankovníctva, poisťovníctva, v oblasti 
daňových zákonov a  financovania a budú vedieť využívať a uplatniť získané vedomosti a 
zručnosti v trhových podmienkach v oblasti dopravy. 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
Vo vyučovacom predmete ekonomika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 
 podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
 štylizovať informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, 

žiadosť), 
 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
 orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie,  
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 ovládať operácie pri práci s počítačom, 
 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane 

možnosti učenia sa formou on-line. 
 
Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

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

 overovať a interpretovať získané údaje, 
 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

myslenie, 
 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný. 

 
Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, simulačné 
metódy a pod.), 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 
mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, 
informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 
alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia 
daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému. 
 

Podnikateľské spôsobilosti 
 

 vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na 
výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať, 

 orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné 
podnikanie, 

 samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na 
potreby a ciele manažmentu podnikania, 

 viesť  stratégiu odpisov, 
 vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých 

zamestnancov, 
 zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju 

s celospoločenskými požiadavkami a potrebami, 
 poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní, 
 mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé 

a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 
 chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 
podnikania, 

 dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou 
trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami.  
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Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 

k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 
Stratégia vyučovania 

Názov tematického celku Metódy  Formy práce 

1. ročník 
 
1. Základné ekonomické pojmy 
2. Trhové hospodárstvo 
3. Podnik a jeho činnosť 
4. Podnikateľská činnosť 
5. Majetok podniku 

Slovné – hovorové – 
monologické /prednáška, 
rozprávanie, vysvetľovanie/, 
dialogické /rozhovor, diskusia/, 
práca s knihou, písomné práce 
Názorno-demonštračné - 
projekcia 
Reprodukčné – nácvik, cvičenie, 
opakovanie 
Produkčné – samostatnosť, 
tvorivosť – skupinové 
Motivačná - fixačná 

 
Individuálne vyučovanie 
Skupinové vyučovanie 
Tímové vyučovanie 
Frontálne vyučovanie 
Zmiešané vyučovanie 
Práca s knihou, 
internetom 
 

2. ročník 
 
1. Materiálové hospodárstvo 
podniku 
2. Výrobná činnosť 
3. Personálna činnosť podniku 
4. Odbytové činnosti podniku 
 

Slovné – hovorové – 
monologické /prednáška, 
rozprávanie, vysvetľovanie/, 
dialogické /rozhovor, diskusia/, 
práca s knihou, písomné práce 
Názorno-demonštračné - 
projekcia 
Reprodukčné – nácvik, cvičenie, 
opakovanie 
Produkčné – samostatnosť, 
tvorivosť – skupinové 
Motivačná - fixačná 

 
Individuálne vyučovanie 
Skupinové vyučovanie 
Tímové vyučovanie 
Frontálne vyučovanie 
Zmiešané vyučovanie 
Práca s knihou, 
internetom 
 

3.ročník 
 
1. Efektívnosť podniku 
2. Mzdová politika podniku 
3. Finančné hospodárstvo 
podniku 
4. Finančný trh 
5. Platobný styk 

Slovné – hovorové – 
monologické /prednáška, 
rozprávanie, vysvetľovanie/, 
dialogické /rozhovor, diskusia/, 
práca s knihou, písomné práce 
Názorno-demonštračné - 
projekcia 
Reprodukčné – nácvik, cvičenie, 
opakovanie 
Produkčné – samostatnosť, 
tvorivosť – skupinové 
Motivačná - fixačná 

 
Individuálne vyučovanie 
Skupinové vyučovanie 
Tímové vyučovanie 
Frontálne vyučovanie 
Zmiešané vyučovanie 
Práca s knihou, 
internetom 
 

4.ročník 
 
1. Poisťovníctvo 
2. Banková sústava 
3. Daňová sústava 
4. Základy makroekonomiky 
 

Slovné – hovorové – 
monologické /prednáška, 
rozprávanie, vysvetľovanie/, 
dialogické /rozhovor, diskusia/, 
práca s knihou, písomné práce 
Názorno-demonštračné - 
projekcia 

 
Individuálne vyučovanie 
Skupinové vyučovanie 
Tímové vyučovanie 
Frontálne vyučovanie 
Zmiešané vyučovanie 
Práca s knihou, 
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Reprodukčné – nácvik, cvičenie, 
opakovanie 
Produkčné – samostatnosť, 
tvorivosť – skupinové 
Motivačná - fixačná 

internetom 
 

 
3. Učebné zdroje 
Na podporu 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, 
... 

1. ročník 
 
1. Základné ekonomické 
pojmy 
2. Trhové hospodárstvo 
3. Podnik a jeho činnosť 
4. Podnikateľská činnosť 
5. Majetok podniku 

 
Orbánová, 
Velichová: 
Podniková 
ekonomika 1, 
SPN Bratislava 
2007 
 
Orbánová, 
Velichová: 
Podniková 
ekonomika 2, 
SPN Bratislava 
2008 
 
Orbánová, 
Velichová: 
Podniková 
ekonomika 3, 
SPN Bratislava 
2009 
 
Orbánová, 
Velichová: 
Podniková 
ekonomika 4, 
SPN Bratislava 
2011 
 
Mokos ml. a 
kol.: Ekonomika 
pre 1.ročník 
študijného 

 
dataprojektor  
PC 
tabuľa 
spätný 
projektor 
 

 
schéma 
graf 
Obchodný 
zákonník 
Živnostenský 
zákon 
Daňové zákony 
Zákonník práce 
formuláre 
doklady 
 

 
internet 
odborné 
časopisy 
odborné 
knihy 
 

2. ročník 
 
1. Materiálové hospodárstvo 
podniku 
2. Výrobná činnosť 
3. Personálna činnosť podniku 
4. Odbytové činnosti podniku 
 

3. ročník 
 
1. Efektívnosť podniku 
2. Mzdová politika podniku 
3. Finančné hospodárstvo 
podniku 
4. Finančný trh 
5. Platobný styk 

4.ročník 
 
1. Poisťovníctvo 
2. Banková sústava 
3. Daňová sústava 
4. Základy makroekonomiky 
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odboru TIS 
Expol 
pedagogika 
2008 
 
Mokos ml. a 
kol.: Ekonomika 
pre 2.ročník 
študijného 
odboru TIS 
Expol 
pedagogika 
2009 
 
Jakubeková, 
Hartmannová, 
Kúrňavová: 
Zbierka 
príkladov z 
ekonomiky 
SPN Bratislava 
2004 
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4. Vzdelávacie výstupy 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Ekonomika 1. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné ekonomické pojmy  3   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

Základné ekonomické pojmy a 
kategórie 

3 Cvičenia z ekonomiky Vysvetliť pojem ekonomika a 
ekonómia, popísať delenie ekonomiky 
Charakterizovať potreby, popísať druhy 
potrieb, rozlišovať statky a služby, 
charakterizovať základné výrobné 
faktory, charakterizovať hospodárstvo, 
určiť rozdiel medzi výrobkom a tovarom  
Charakterizovať deľbu práce a jej 
vývojové formy, pomenovať pojmy 
kooperácia a špecializácia 

Vysvetlil pojem ekonomika a 
ekonómia, popísal delenie ekonomiky 
Charakterizoval potreby, popísal 
druhy potrieb, rozlišoval statky a 
služby, charakterizoval základné 
výrobné faktory, charakterizoval 
hospodárstvo, určil rozdiel medzi 
výrobkom a tovarom  
Charakterizoval deľbu práce a jej 
vývojové formy, pomenoval pojmy 
kooperácia a špecializácia 

Ústne skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie  
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  
Písomná práca 

Trhové hospodárstvo  7  Žiak má: Žiak:   

Základné ekonomické otázky, 
hospodársky systém 

1 Cvičenia z ekonomiky Charakterizovať základné ekonomické 
otázky, charakterizovať zložky 
hospodárskeho systému 

Charakterizoval základné ekonomické 
otázky, charakterizoval zložky 
hospodárskeho systému 

Ústne skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie  
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  
Písomná práca 

Trh  1 Charakterizovať trh, vysvetliť základné 
funkcie trhu, charakterizovať základné 
trhové subjekty, vymedziť postavenie a 
úlohy trhových subjektov na trhu 

Charakterizoval trh, vysvetlil 
základné funkcie trhu, 
charakterizoval základné trhové 
subjekty, vymedzil postavenie a 
úlohy trhových subjektov na trhu 

Trhový mechanizmus 4 Pochopiť pojem trhový mechanizmus, 
pomenovať jeho základné procesy  
Charakterizovať dopyt, určiť vzťah 
medzi cenou a nakupovaným 
množstvom, určiť faktory ovplyvňujúce 
veľkosť dopytu 
Charakterizovať ponuku, určiť vzťah 
medzi cenou a ponúkaným 
množstvom, vysvetliť zákon rastúcej 
ponuky 
Charakterizovať cenu a jej funkcie v 
trhovej ekonomike, pochopiť pojmy 
trhová rovnováha a trhová 

Pochopil pojem trhový mechanizmus, 
pomenoval jeho základné procesy  
Charakterizoval dopyt, určil vzťah 
medzi cenou a nakupovaným 
množstvom, určil faktory ovplyvňujúce 
veľkosť dopytu 
Charakterizoval ponuku, určiť vzťah 
medzi cenou a ponúkaným 
množstvom, vysvetlil zákon rastúcej 
ponuky 
Charakterizoval cenu a jej funkcie v 
trhovej ekonomike, pochopil pojmy 
trhová rovnováha a trhová 
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nerovnováha, vysvetliť, ako vzniká 
rovnovážna cena a trhová cena  

nerovnováha, vysvetlil, ako vzniká 
rovnovážna cena a trhová cena  

Trhová konkurencia 1 Charakterizovať konkurenciu, popísať 
vybrané druhy konkurencie, posúdiť 
možnosti využitia jednotlivých druhov 
konkurencie a ich účinky 

Charakterizoval konkurenciu, popísal 
vybrané druhy konkurencie, posúdil 
možnosti využitia jednotlivých druhov 
konkurencie a ich účinky 

Podnik a jeho činnosť 8  Žiak má: Žiak:   

Charakteristika a činnosti podniku  
 

8 Účtovníctvo 
 
Logistika v doprave 

Charakterizovať podnik, určiť jeho 
základné funkcie, typy podnikov podľa 
vybraných kritérií 
Charakterizovať podnikový 
transformačný proces, určiť spôsoby 
zabezpečenia hospodárnosti výroby, 
charakterizovať podnikové výrobné 
faktory 
Vysvetliť podstatu investovania, 
zásobovania, personálnej činnosti, 
výrobnej činnosti, odbytovej činnosti, 
financovania a riadenia 

Charakterizoval podnik, určil jeho 
základné funkcie, typy podnikov 
podľa vybraných kritérií 
Charakterizoval PTP, určil spôsoby 
zabezpečenia hospodárnosti výroby, 
charakterizoval podnikové výrobné 
faktory 
Vysvetlil podstatu investovania, 
zásobovania, personálnej činnosti, 
výrobnej činnosti, odbytovej činnosti, 
financovania a riadenia 

Ústne skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie  

Ústna odpoveď  
Písomná práca 

Podnikateľská činnosť  8  Žiak má: Žiak:   

Podnikanie  1 Cvičenia z ekonomiky 
Účtovníctvo  
Etika v podnikaní 
 

Charakterizovať podnikanie a 
podnikateľa, rozlišovať FO a PO, 
pomenovať právne normy pre 
podnikanie v SR 

Charakterizoval podnikanie a 
podnikateľa, rozlišoval FO a PO, 
pomenoval právne normy pre 
podnikanie v SR 

Ústne skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie  

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca 

Založenie a vznik, zrušenie a zánik 
podniku 

2 Popísať, ako sa zakladá a vzniká 
podnik, charakterizovať podnikateľský 
zámer a podnikateľský rozpočet, 
rozlišovať obchodné meno FO a PO, 
charakterizovať obchodný register, 
popísať, ako sa zruší a zaniká podnik 

Popísal, ako sa zakladá a vzniká 
podnik, charakterizoval podnikateľský 
zámer a podnikateľský rozpočet, 
rozlišoval obchodné meno FO a PO, 
charakterizoval obchodný register, 
popísal, ako sa zruší a zaniká podnik 

Živnosti  1 Definovať pojem živnosť a druhy 
živností, rozlišovať podmienky na 
vykonávanie živností, poznať 
živnostenské oprávnenie, popísať 
postup v prípade záujmu o podnikanie 

Definoval pojem živnosť a druhy 
živností, rozlišoval podmienky na 
vykonávanie živností, poznal 
živnostenské oprávnenie, popísal 
postup v prípade záujmu o podnikanie 

Obchodné spoločnosti  4 Charakterizovať jednotlivé typy 
obchodných spoločností,  
určiť výhody a nevýhody jednotlivých 
typov pri výbere právnej formy 
podnikania 

Charakterizoval jednotlivé typy 
obchodných spoločností, určil výhody 
a nevýhody jednotlivých typov pri 
výbere právnej formy podnikania 
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Majetok podniku  7  Žiak má: Žiak:   

Členenie a štruktúra majetku 1 Cvičenia z ekonomiky 
Účtovníctvo 
Prax 
Aplikovaná 
informatika 
 

Charakterizovať kritéria členenia 
majetku, jednotlivé druhy majetku 

Charakterizoval kritéria členenia 
majetku, jednotlivé druhy majetku 

Ústne skúšanie 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie  
 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca Dlhodobý majetok 6 Charakterizovať druhy obstarania 

majetku, investovanie majetku 
Popísať druhy cien, ktorými oceňujeme 
majetok 
Vysvetliť podstatu opotrebenia, druhy 
Definovať pojem odpis, rozlišovať 
účtovné a daňové odpisy, rozlišovať 
metódy odpisovania 
Charakterizovať formy vyradenia DM 

Charakterizoval druhy obstarania 
majetku, investovanie majetku 
Popísal druhy cien, ktorými 
oceňujeme majetok 
Vysvetlil podstatu opotrebenia, druhy 
Definoval pojem odpis, rozlišoval 
účtovné a daňové odpisy, rozlišoval 
metódy odpisovania 
Charakterizoval formy vyradenia DM 
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Ekonomika 2.ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

 
Hodiny 

 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

 
Metódy 

hodnotenia 

 
Prostriedky 
hodnotenia 

Materiálové hospodárstvo 
podniku 10  Žiak má: Žiak:   

Charakteristika a význam zásob  
2 

Cvičenia z 
ekonomiky 
Účtovníctvo 
Logistika v doprave 
Dopravné 
tovaroznalectvo 
 

 

Vedieť základné pojmy a súvislosti 
z oblasti materiálového hospodárstva 
podniku, charakterizovať význam zásob 
v podniku a ich základné druhy 

Vedel základné pojmy a súvislosti 
z oblasti materiálového hospodárstva 
podniku, charakterizoval význam 
zásob v podniku a ich základné druhy 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca 

Zásobovacie činnosti  
8 

Oboznámiť sa s podstatou zásobovania 
v podniku a jej hlavnými činnosťami: 
pochopiť význam plánovania zásob 
a vedieť určiť spotrebu materiálu, 
oboznámiť sa s podstatou nákupnej 
činnosti v podniku a jej hlavnými fázami, 
oboznámiť sa s podstatou skladovania 
zásob a jej hlavnými funkciami, 
charakterizovať skladové hospodárstvo, 
ovládať činnosť zásobovacích skladov, 
charakterizovať pojem riadenie zásob, 
vymenovať metódy riadenia zásob, 
popísať pohyb materiálu  

Oboznámil sa s podstatou 
zásobovania v podniku a jej hlavnými 
činnosťami: pochopil význam 
plánovania zásob a vedel určiť 
spotrebu materiálu, oboznámil sa s 
podstatou nákupnej činnosti v podniku 
a jej hlavnými fázami, oboznámil sa s 
podstatou skladovania zásob a jej 
hlavnými funkciami, charakterizoval 
skladové hospodárstvo, ovládal 
činnosť zásobovacích skladov, 
charakterizoval pojem riadenie zásob, 
vymenoval metódy riadenia zásob, 
popísal pohyb materiálu 

Výrobná činnosť 7  Žiak má: Žiak:   
Výrobný proces  
 

3 Cvičenia z 
ekonomiky 
Účtovníctvo 
Logistika v doprave 
 

 

Charakterizovať pojem a ciele výroby, 
charakterizovať typy výrobnej činnosti 
podľa vybraných kritérií, charakterizovať 
zákonitosti organizácie výrobného 
procesu 

Charakterizoval pojem výroba, 
charakterizoval typy výrobnej činnosti 
podľa vybraných kritérií, 
charakterizoval zákonitosti organizácie 
výrobného procesu 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca 
 

Výrobok ako výsledok výrobnej 
činnosti  

2 Rozlišovať charakter výrobku, poznať 
význam právnej ochrany výrobku 

Rozlišoval charakter výrobku 
poznal význam právnej ochrany 
výrobku 

Výrobný program a plán výroby, 
výrobná kapacita 

2 Charakterizovať pojem výrobný 
program, výrobný plán, výrobná kapacita 

Charakterizoval pojem výrobný 
program, výrobný plán, výrobná 
kapacita 

Personálna činnosť podniku 8  Žiak má: Žiak:   
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Personálny manažment 
 

8 
 

Cvičenia z 
ekonomiky 
Účtovníctvo 
Manažment v 
doprave 
 
 

 

Vymenovať funkcie /obsah/ 
personálneho manažmentu, ovládať 
spôsoby plánovania potreby 
pracovníkov, opísať postup pri získavaní 
a výbere pracovníkov, charakterizovať 
pojem pracovný pomer, ovládať 
náležitosti pracovnej zmluvy, vysvetliť 
spôsoby vzdelávania pracovníkov, 
ovládať kritériá a spôsoby hodnotenia 
pracovníkov, rozlišovať pojem stimulácia 
a motivácia, charakterizovať časové 
podmienky práce, ovládať faktory 
pracovného prostredia 

Vymenoval funkcie /obsah/ 
personálneho manažmentu, ovládal 
spôsoby plánovania potreby 
pracovníkov, opísal postup pri 
získavaní a výbere pracovníkov, 
charakterizoval pojem pracovný 
pomer, ovládal náležitosti pracovnej 
zmluvy, vysvetlil spôsoby vzdelávania 
pracovníkov, ovládal kritériá a spôsoby 
hodnotenia pracovníkov, rozlišoval 
pojem stimulácia a motivácia, 
charakterizoval časové podmienky 
práce, ovládal faktory pracovného 
prostredia 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca 

Odbytové činnosti podniku 8  Žiak má: Žiak:   

Odbytové teórie, funkcionálna teória 
odbytu 

1 Cvičenia z 
ekonomiky 
Účtovníctvo 
Logistika v doprave 
Dopravné 
tovaroznalectvo 
 
 

 

Charakterizovať význam a funkcie 
odbytu a jeho základné teórie  

Charakterizoval význam a funkcie 
odbytu a jeho základné teórie 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné 
skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca 
 

 

Marketing 
 

2 

Charakterizovať význam a funkcie 
marketingu a jeho základný nástroj - 
marketingový mix 
Pochopiť význam marketingovej 
stratégie a jeho voľbu v súvislosti s 
prieskumom trhu 

Charakterizoval význam a funkcie 
marketingu a jeho základný nástroj - 
marketingový mix 
Pochopil význam marketingovej 
stratégie a jeho voľbu v súvislosti s 
prieskumom trhu 

Marketingový mix 5 
 

Charakterizovať pojem produktová 
(výrobková) politika, definovať životný 
cyklus výrobku a jeho fázy, poznať 
oblasti práce s produktom a pochopiť 
vplyv na obrat v podniku, 
charakterizovať pojem kontraktačná 
politika, vysvetliť metódy tvorby ceny, 
charakterizovať pojem komunikačná 
politika, definovať funkciu a prostriedky 
reklamy, charakterizovať pojem 
distribučná politika, definovať odbytové 
cesty 

Charakterizoval pojem produktová 
(výrobková) politika, definoval životný 
cyklus výrobku a jeho fázy, poznal 
oblasti práce s produktom a pochopil 
vplyv na obrat v podniku, 
charakterizoval pojem kontraktačná 
politika, vysvetlil metódy tvorby ceny, 
charakterizoval pojem komunikačná 
politika, definoval funkciu a prostriedky 
reklamy, charakterizoval pojem 
distribučná politika, definoval odbytové 
cesty 
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Ekonomika 3.ročník 

 
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

 
Hodiny 

 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

 
Metódy 

hodnotenia 

 
Prostriedky 
hodnotenia 

Efektívnosť podniku  9  Žiak má: Žiak:   

Náklady 4 Cvičenia z ekonomiky 
Účtovníctvo 
Aplikovaná 
informatika 
 

 

Charakterizovať pojem náklady, 
rozlišovať náklady podľa jednotlivých 
hľadísk 

Charakterizoval pojem náklady,  
rozlišoval náklady podľa jednotlivých 
hľadísk 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca 

Kalkulácie 2 Charakterizovať pojem kalkulácia, 
pomenovať kalkulačný vzorec 

Charakterizoval pojem kalkulácia,  
pomenoval kalkulačný vzorec 

Výnosy 1 Charakterizovať pojem výnosy, 
rozlišovať výnosy podľa jednotlivých 
hľadísk 

Charakterizoval pojem výnosy,  
rozlišovať výnosy podľa jednotlivých 
hľadísk 
 

Výsledok hospodárenia 2 Charakterizovať pojem výsledok 
hospodárenia 

Charakterizoval pojem výsledok 
hospodárenia 

Mzdová politika podniku  8  Žiak má: Žiak:   
Mzda 3 Cvičenia z ekonomiky 

Účtovníctvo 
Aplikovaná 
informatika 
 

 

Charakterizovať pojem mzda Charakterizoval pojem mzda Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca 
 

Formy mzdy 
 

3 Definovať základné formy mzdy, 
pomenovať doplnkové formy mzdy 

Definoval základné formy mzdy, 
pomenoval doplnkové formy mzdy 

Produktivita práce 1 Charakterizovať pojem produktivita 
práce 

Charakterizoval pojem produktivita 
práce 

Evidencia zamestnancov  Vedieť sa orientovať v osobnej a 
mzdovej evidencii zamestnancov 

Vedel sa orientovať v osobnej a 
mzdovej evidencii zamestnancov 

Finančné hospodárstvo podniku 5  Žiak má: Žiak:   

Financovanie podniku 
1 Cvičenia z ekonomiky Charakterizovať pojem finančné 

riadenie 
Charakterizoval pojem finančné 
riadenie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
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Investovanie finančných zdrojov 
2 

 
Logistika v doprave 

Charakterizovať pojem investície a 
finančné zdroje, rozlišovať investície a 
finančné zdroje podľa rôznych hľadísk 

Charakterizoval pojem investície a 
finančné zdroje, rozlišoval investície 
a finančné zdroje podľa rôznych 
hľadísk 

Písomné skúšanie 
 

didaktický test  
Písomná práca 

Finančná analýza podniku 
1 

Charakterizovať pojem finančná 
analýza, vymenovať informačné zdroje 
pre finančnú analýzu 

Charakterizoval pojem finančná 
analýza, vymenoval informačné 
zdroje pre finančnú analýzu 

Finančné plánovanie 
1 

Charakterizovať pojem finančný plán, 
popísať štruktúru a obsah finančného 
plánu 

Charakterizoval pojem finančný plán, 
popísal štruktúru a obsah finančného 
plánu 

Finančný trh 5  Žiak má: Žiak:   

Cenné papiere 
2 

Cvičenia z ekonomiky 
Účtovníctvo 
 
 

 

Charakterizovať pojem cenný papier,  
rozlišovať jednotlivé druhy cenných 
papierov, pomenovať operácie s 
cennými papiermi 

Charakterizoval pojem cenný papier,  
rozlišoval jednotlivé druhy cenných 
papierov, pomenoval operácie s 
cennými papiermi 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca 
 

 Finančný trh 

3 

Charakterizovať pojem finančný trh, 
rozlišovať členenie finančného trhu 
podľa jednotlivých hľadísk 

Charakterizoval pojem finančný trh, 
rozlišoval členenie finančného trhu 
podľa jednotlivých hľadísk 
 

Platobný styk 6  Žiak má: Žiak:   

Tuzemský platobný styk a jeho formy 
3 

Cvičenia z ekonomiky 
Účtovníctvo 
 
Preprava a 
zasielateľstvo 

Ovládať jednotlivé formy tuzemského 
platobného styku 

Ovládal jednotlivé formy tuzemského 
platobného styku 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca 

Medzinárodný platobný styk a jeho 
formy 

3 
Ovládať jednotlivé formy 
medzinárodného platobného styku 

Ovládal jednotlivé formy 
medzinárodného platobného styku 
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Ekonomika 4.ročník 

 
1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

 
Hodiny 

 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

 
Metódy 

hodnotenia 

 
Prostriedky 
hodnotenia 

Poisťovníctvo 6  Žiak má: Žiak:   

Základné pojmy a kategórie v 
poisťovníctve 2 

Cvičenia z ekonomiky 
Účtovníctvo 
 
Preprava a 
zasielateľstvo 

Vysvetliť pojem poisťovníctvo, riziko, 
popísať poisťovacie činnosti a 
kategórie v poisťovníctve 

Vysvetlil pojem poisťovníctvo, riziko, 
popísal poisťovacie činnosti a 
kategórie v poisťovníctve 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca 

Životné a neživotné postenie 
2 Rozlišovať poistenia podľa jednotlivých 

hľadísk 
Rozlišoval poistenia podľa 
jednotlivých hľadísk 

Sociálne a zdravotné poistenie 
2 

Charakterizovať sociálne a zdravotné 
poistenie, popísať členenie sociálneho 
poistenia 

Charakterizoval sociálne a zdravotné 
poistenie, popísal členenie 
sociálneho poistenia 

Banková sústava 9  Žiak má: Žiak:   

Banková sústava 2 Cvičenia z ekonomiky 
Účtovníctvo 
 

 

Opísať bankovú sústavu, 
charakterizovať NBS a obchodné 
banky 
 

Opísal bankovú sústavu, 
charakterizoval NBS a obchodné 
banky 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca 

Pasívne a aktívne operácie 
obchodných bánk 

5 Vysvetliť podstatu pasívnych a 
aktívnych operácií, opísať spôsoby 
získavania cudzích zdrojov, 
charakterizovať úverové operácie 
a investičné činnosti bánk 
 
Charakterizovať vybrané druhy úverov 

Vysvetlil podstatu pasívnych a 
aktívnych operácií, opísal spôsoby 
získavania cudzích zdrojov, 
charakterizoval úverové operácie 
a investičné činnosti bánk 
 
Charakterizovať vybrané druhy 
úverov 

Bankové riziká 1 Charakterizovať podstatu bankového 
rizika, vysvetliť rozdiel medzi externými 
a internými rizikami 

Charakterizoval podstatu bankového 
rizika, vysvetlil rozdiel medzi 
externými a internými rizikami 

E-bankovníctvo 1 Rozlišovať formy e-bankovníctva Rozlišoval formy e-bankovníctva 

Daňová sústava 8  Žiak má: Žiak:   
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Daň ako nástroj hospodárskej politiky 3 Cvičenia z ekonomiky 
Účtovníctvo 
 

Charakterizovať pojem daň, vysvetliť 
základné funkcie daní, vymenovať 
daňové zásady, rozlišovať základné 
klasifikácie daní, vymedziť daňovú 
sústavu SR 

Charakterizoval pojem daň, vysvetlil 
základné funkcie daní, vymenoval 
daňové zásady, rozlišoval základné 
klasifikácie daní, vymedzil daňovú 
sústavu SR 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca 
 

Daňové náležitosti 1 Charakterizovať základné a vedľajšie 
daňové pojmy 

Charakterizoval základné a vedľajšie 
daňové pojmy 

Priame dane 2 Charakterizovať priame dane Charakterizoval priame dane 

Nepriame dane 2 Charakterizovať nepriame dane Charakterizoval nepriame dane 

Základy makroekonomiky 7  Žiak má: Žiak:   

Makroekonomické ukazovatele 4 Cvičenia z ekonomiky Charakterizovať pojem HDP, HNP, 
inflácia, deflácia, nezamestnanosť 

Charakterizoval pojem HDP, HNP, 
inflácia, deflácia, nezamestnanosť 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Písomná práca 
 

 

Ekonomické cykly 1 Charakterizovať pojem ekonomický 
cyklus, popísať fázy ekonomického 
cyklu 

Charakterizoval pojem ekonomický 
cyklus, popísal fázy ekonomického 
cyklu 

Hospodárska politika 2 Uviesť formy hospodárskej politiky Uviedol formy hospodárskej politiky 
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5. Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu 
uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test 
na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú 
prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až 
po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 
didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú 
významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia žiaka.  

 
Základné pojmy, definície, teoretická časť učiva:  
  váha hodnotenia za klasifikačné obdobie - 40% 

 
výborný  žiak ovláda fakty, pojmy, definície celistvo a chápe vzťahy medzi nimi, 

 pohotovo a tvorivo uplatňuje svoje vedomosti pri riešení úloh, 
 myslí logicky správne, 
 jeho ústny prejav je presný a výstižný. 

chválitebný  žiak ovláda učivo celistvo, presne a úplne, 
 osvojené vedomosti uplatňuje s menšími podnetmi učiteľa, 
 jeho ústny prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a 

výstižnosti, 
 v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. 

dobrý  žiak má nepodstatné medzery v celistvosti, presnosti a úplnosti učiva, 
 podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s pomocou učiteľa korigovať, 
 jeho myslenie je vcelku správne, nie vždy tvorivé, 
 v ústnom prejave má nedostatky v správnosti a výstižnosti. 

dostatočný  žiak má závažné medzery v celistvosti, presnosti a úplnosti učiva, 
 pri vykonávaní úloh je málo pohotový a má väčšie nedostatky, 
 pri riešení úloh robí často chyby, jeho myslenie je málo tvorivé, logický 

úsudok často chybný, 
 závažné nedostatky vie pomocou učiteľa korigovať. 

nedostatočný  žiak neovláda učivo celistvo, presne a úplne, má v ňom závažné a 
značné medzery, 

 svoje vedomosti nevie uplatniť ani s pomocou učiteľa, 
 neprejavuje samostatnosť v myslení, 
 závažné nedostatky v učive nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 
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Písomné práce: váha hodnotenia za klasifikačné obdobie - 50% 
 

Preverovanie vedomostí žiakov písomnou formou je jednou z najobjektívnejších spôsobov. 
Doporučujeme ho uplatňovať po ukončení tematického celku. 
 
a) Pridelenie bodov ku každej odpovedi. 
b) Sumu bodov priradiť ku známke. 
c) Podľa sumy bodov zachovať nasledovné percentuálne hodnotenie. 
 
 

výborný 100% - 90%  
chválitebný 89% - 77%  

dobrý 76% - 60%  
dostatočný 59% - 36%  

nedostatočný 35% - 0%  
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Manipulácia s materiálom 
 
 

Názov a adresa školy Stredná priemyselná škola dopravná 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu 37 Doprava, pošty a telekomunikácie 

Názov školského vzdelávacieho programu Doprava 

Kód a názov študijného odboru 3767 M dopravná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
Týždenný počet hodín : 2-0-0-0 Počet hodín spolu: 66-0-0-0 
Dátum schválenia učebnej osnovy riaditeľom školy: 2.7.2014 
pod číslom UO-DOA-004/2014 s platnosťou od 1. septembra 2014 začínajúc 1. ročníkom. 

1. Charakteristika predmetu 

Odborný predmet Manipulácia s materiálom v študijnom odbore 3767 M dopravná 
akadémia je obsahovo štrukturovaná do tematických celkov. Vedomosti ktoré žiaci 
získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko súvisia so zabezpečovaním manipulácie 
s materiálom, s ložnými operáciami s tovarom, s prepravou a skladovaním tovaru. 
Učivo sa skladá z poznatkov o vlastnostiach manipulovaných , prepravovaných a 
skladovaných tovarov, o druhoch obalov a spôsoboch balenia. Pri výbere učiva sme 
postupovali už aj vzhľadom k jeho ďalšej aplikácii v odborných predmetoch. Predmet 
vedie žiakov k tomu, aby žiaci boli schopní na základe získaných vedomostí použiť 
vhodné manipulačné prostriedky a mechanizačné zariadenia. Bude viesť žiakov k 
hospodárnemu využívaniu týchto zariadení a k dodržiavaniu všetkých bezpečnostných 
predpisov ktoré sa týkajú prevádzky týchto zariadení. Odborný predmet je 
medzipredmetovo previazaný s ostatnými odbornými predmetmi. Metódy, formy a 
prostriedky vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme 
také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má 
možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ má zase povinnosť motivovať, 
povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom. Výchovné a vzdelávacie stratégie 
napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete 
budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie, tvorivo riešiť problémy a využívať 
informačné technológie. K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese 
predmetu patria aj ukážky niektorých mechanizačných zariadení, skladovacích 
systémov a obalovej techniky, prostredníctvom využitia PC a internetu. Hodnotenie 
žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacie 
programu. Použijú sa adekvátne prostriedky a metódy hodnotenia. Výučba bude 
prebiehať v bežnej triede. Žiaci absolvujú jednu, alebo viac exkurzií podľa záujmu. 
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2. Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu manipulácia s materiálom v študijnom odbore 3767 M 
dopravná akadémia je poskytnúť žiakom súbor vedomostí a zručností o materiáloch, 
mechanizačných a manipulačných prostriedkoch, skladovacích systémoch a obalovej 
technike a možnostiach ich využitia v praxi. 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
Vo vyučovacom predmete využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Komunikatívne a sociálno – interakčné spôsobilosti  
 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory 
 vyjadrovať sa výstižne 
 podať výklad a popis konkrétnych objektov 
 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov 
 ovládať operácie pri práci s počítačom 

 
Schopnosti riešiť problémy 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré 

by mohli prispieť k riešeniu daného problému, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 

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

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 
 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých 

metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k 

riešeniu daného problému, alebo osvojiť si nové poznatky. 
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Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Vplyv druhu a fyzikálnych 
vlastností manipulovyných 
materiálov 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

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

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

Nakladacie a vykladacie 
zariadenia 

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

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

Mechanizačné zariadenia na 
pretržitú manipuláciu s 
cyklickou prevádzkou 

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

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

Možnosti skladovania 
kusových predmetov 

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

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

Možnosti skladovania 
sypkých materiálov 

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

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

Technické prostriedky 
kontajnerového prepravného 
systému  

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

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

Technicko-ekonomické 
aspekty v manipulácii s 
materiálom 

Informačnoreceptívna - 
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 



Školský vzdelávací program Doprava pre študijný odbor 3767 M Dopravná akadémia 

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen                                                                              74 

riešenie úloh Práca s internetom 

Ergonómia pri manipulácii s 
materiálom 

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

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s internetom 

 

3. Učebné zdroje 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Vplyv druhu a 
fyzikálnych 
vlastností 
manipulovyných 
materiálov 

Ing.Zdeněk Havelka,CSc 
Mechanizačné 
zariadenia 
Nadas 1977 
Doc.Ing. Milan 
Kováč,CSc. 
Mechanizácia ložných, 
dopravno-
manipulačných a 
skladovacích operácií I 
alfa 1990 

Dataprojektor 
Tabuľa 
PC 

Vzorky 
materiálov 

Internet 
Skriptá 

Ochrana, balenie Ing.Zdeněk Havelka,CSc 
Mechanizačné 
zariadenia 
Nadas 1977 

Dataprojektor 
Tabuľa 
PC 

Vzorky obalov Internet 
Propagačný 
materiál 

Nakladacie a 
vykladacie 
zariadenia 

Ing.Zdeněk Havelka,CSc 
Mechanizačné 
zariadenia 
Nadas 1977 

Dataprojektor 
Tabuľa 
PC 

Propagačný 
materiál 

Internet 
 

Mechanizačné 
zariadenia na 
pretržitú 
manipuláciu s 
cyklickou 
prevádzkou 

Ing.Zdeněk Havelka,CSc 
Mechanizačné 
zariadenia 
Nadas 1977 
Doc.Ing. Milan 
Kováč,CSc. 
Mechanizácia ložných, 
dopravno-
manipulačných a 
skladovacích operácií I 
alfa 1990 

Dataprojektor 
Tabuľa 
PC 

Propagačný 
materiál 

Internet 
Skriptá 
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Možnosti 
skladovania 
kusových 
predmetov 

Ing.Zdeněk Havelka,CSc 
Mechanizačné 
zariadenia 
Nadas 1977 

Dataprojektor 
Tabuľa 
PC 

Propagačný 
materiál 

Internet 
 

Možnosti 
skladovania 
sypkých materiálov 

Ing.Zdeněk Havelka,CSc 
Mechanizačné 
zariadenia 
Nadas 1977 

Dataprojektor 
Tabuľa 
PC 

Propagačný 
materiál 

Internet 
 

Technické 
prostriedky 
kontajnerového 
prepravného 
systému  

Ing.Zdeněk Havelka,CSc 
Mechanizačné 
zariadenia 
Nadas 1977 
Doc.Ing. Milan 
Kováč,CSc. 
Mechanizácia ložných, 
dopravno-
manipulačných a 
skladovacích operácií I 
alfa 1990 

Dataprojektor 
Tabuľa 
PC 

Propagačný 
materiál 

Internet 
Skriptá 

Technicko-
ekonomické 
aspekty v 
manipulácii s 
materiálom 

Ing.Zdeněk Havelka,CSc 
Mechanizačné 
zariadenia 
Nadas 1977 

Dataprojektor 
Tabuľa 
PC 

Propagačný 
materiál 

Internet 
 

Ergonómia pri 
manipulácii s 
materiálom 

Ing.Zdeněk Havelka,CSc 
Mechanizačné 
zariadenia 
Nadas 1977 

Dataprojektor 
Tabuľa 
Videotechnika 
PC 

Propagačný 
materiál 

Internet 
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4. Vzdelávacie výstupy 

ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: MANIPULÁCIA S MATERIÁLOM 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia 

Vplyv druhu a fyzikálnych 
vlastností manipulovaných 
materiálov 

3  Žiak má: Žiak:   

 Názvoslovie v manipulácii s 
materiálom 

1   Definovať základné 
pojmy 

 Charakterizoval 
manipuláciu s 
materiálom 

Ústna forma skúšania Diskusia 

 Vlastnosti prepravovaných 
materiálov 

2   Popísať vlastnosti 
materiálov 

 Popísal vlastnosti 
materiálov 

Ústna forma skúšania Ústna odpoveď 

Ochrana, balenie 7  Žiak má: Žiak:   

 Význam balenia , funkcia 
obalu 

2   Povedať význam 
balenia 

 Povedal význam 
balenia 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

  Logistika v doprave  Popísať funkcie obalu  Popísal funkcie obalu Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Voľba typu obalu , spôsoby 
balenia, skúšanie obalov 

5   Uviesť príklady voľby 
typu obalu 

 Vybrať spôsob balenia 
 Vysvetliť skúšanie 

obalov 

 Uviedol príklady 
voľby typu obalu 

 Vybral spôsob 
balenia 

 Vysvetlil skúšanie 
obalov 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Diskusia 
Skupinová písomná  
práca 

Nakladacie a vykladacie 
zariadenia 

7  Žiak má: Žiak:   

 Základné systémy , princípy 
a spôsoby nakládky , 
vykládky a prekládky 

1  

 

 Popísať systémy 
nakládky 

 Vysvetliť princípy a 
spôsoby nakládky 
vykládky a prekládky 

 Popísal systémy 
nakládky 

 Vysvetlil princípy a 
spôsoby nakládky 
vykládky a prekládky 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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 Nakladanie sypkých 
materiálov 

1   Riešiť nakládku 
sypkých materiálov 

 Správne riešil 
nakládku sypkých 
materiálov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Vykládka sypkých 
materiálov 

2   Riešiť vykládku 
sypkých materiálov 

 Správne riešil 
vykládku sypkých 
materiálov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Nakládka , vykládka a 
prekládka kusových 
materiálov 

2   Riešiť nakládku , 
vykládku a prekládku 
kusových materiálov 

 Riešil nakládku , 
vykládku a prekládku 
kusových materiálov 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Skupinová písomná 
práca 

 Nové smery v mechanizácii 
manipulačných činností 

1   Povedať nové smery v 
mechanizácii 
manipulačných 
činností 

 Povedal nové smery 
v mechanizácii 
manipulačných 
činností 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Mechanizačné zariadenia na 
pretržitú manipuláciu s 
cyklickou prevádzkou 

18  Žiak má: Žiak:   

 Priemyselné vozíky 
 Účel a rozdelenie vozíkov 

2 Preprava a 
zasielateľstvo 

 Vysvetliť význam a 
rozdelenie vozíkov 

 Správne vysvetlil 
význam vozíkov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Bezmotorové vozíky 1   Uviesť príklady na 
použitie 
bezmotorových 
vozíkov 

 Uviedol príklady na 
použitie 
bezmotorových 
vozíkov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
Diskusia 

 Motorové vozíky 1   Uviesť príklady na 
použitie motorových 
vozíkov 

 Uviedol príklady na 
použitie motorových 
vozíkov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
D 

 Pohon vozíkov a životné 
prostredie 

1   Vysvetliť vplyv pohonu 
vozíkov na životné 
prostredie 

 Správnevysvetlil 
vplyv pohonu 
vozíkov na životné 
prostredie 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Prídavné zariadenia a 
bezpečnosť pri práci 

3   Popísať prídavné 
zariadenia vozíkov 

 Zvládnuť základné 
bezpečnostné 
predpisy 

 Popísal prídavné 
zariadenia vozíkov 

 Zvládol základné 
bezpečnostné 
predpisy 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Skupinová písomná 
práca 

 Technická dokumentácia 1   Povedať základnú  Povedal základnú Ústne skúšanie Ústna odpoveď 
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vozíkov technickú 
dokumentáciu 

technickú 
dokumentáciu 

 Žeriavy 
 Účel a rozdelenie žeriavov  

3 Preprava a 
zasielateľstvo 

 Vysvetliť význam a 
rozdelenie žeriavov 

 Vysvetlil význam 
žeriavov 

 Vysvetlil rozdelenie 
žeriavov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Žeriavy s voľným pohybom 
a s pevnou žeriavovou 
dráhou 

2   Porovnať žeriavy 
 Charakterizovať 

žeriavy 

 Porovnal žeriavy Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Hlavné časti žeriavov 2   Popísať hlavné časti 
žeriavov 

 Charakterizoval 
žeriavy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Viazacie prostriedky, 
bezpečnosť pri práci 

 

2   Zvládnuť základné 
bezpečnostné 
predpisy 

 Popísal hlavné časti 
žeriavov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

Možnosti skladovania kusových 
predmetov 

7  Žiak má: Žiak:   

 Účel skladovania a druhy 
skladov 

2 Logistika v 
doprave 

 Vysvetliť význam a 
rozdelenie skladov 

 Vysvetlil význam 
skladov 

 Vysvetlil rozdelenie 
skladov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Spôsoby skladovania a 
skladovacie systémy 

2   Rozoznať skladovacie 
systémy 

 Rozoznal 
skladovacie systémy 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Technologické zariadenia 
skladov 

2   Popísať technologické 
zariadenia skladov 

 Popísal 
technologické 
zariadenia skladov 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Skladovanie a likvidácia 
nerecyklovateľného odpadu 

1   Uviesť príklady na 
likvidáciu odpadu 

 Uviedol príklady na 
likvidáciu odpadu 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Skupinová písomná práca 

Možnosti skladovania sypkých 
materiálov 

5  Žiak má: Žiak:   

 Voľné polouzavreté a 
uzavreté sklady 

3 Logistika v 
doprave 

 Charakterizovať sklady  Charakterizoval 
sklady 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Zásobníky 2   Popísať zásobníky 
 Vymenovať 

 Popísal zásobníky 
 Vymenoval 

Písomné skúšanie Skupinová písomná práca 
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príslušenstvo 
zásobníkov 

príslušenstvo 
zásobníkov 

Technické prostriedky 
kontajnerového prepravného 
systému  

6  Žiak má: Žiak:   

 Paletizácia a typy paliet, 
paletizácia v doprave 

2 Preprava a 
zasielateľstvo 
 

 

 Vysvetliť význam 
paletizácie 

 Definovať základné 
pojmy 

 Charakterizovať druhy 
paliet 

 Vysvetlil význam 
paletizácie 

 Definoval základné 
pojmy 

 Charakterizoval 
druhy paliet 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Kontajnerizácia- význam, 
základné pojmy, druhy 
kontajnerov 

4   Vysvetliť význam 
kontajnerizácie 

 Definovať základné 
pojmy 

 Charakterizovať druhy 
kontajnerov 

 Vysvetli význam 
kontajnerizácie 

 Definoval základné 
pojmy 

 Charakterizoval 
druhy kontajnerov 

Písomné skúšanie Skupinová písomná práca 

Technicko-ekonomické aspekty 
v manipulácii s materiálom 

6  Žiak má: Žiak:   

 Účel a základné kritériá 
technicko-ekonomického 
hodnotenia 

2 Logistika v 
doprave 

 Vysvetliť a porovnať 
účel a základné 
kritériá technicko-
ekonomického 
hodnotenia 

 Vysvetlil a porovnal 
účel a základné 
kritériá technicko-
ekonomického 
hodnotenia 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 Metódy časových a 
priestorových štúdií 

4   Vysvetliť jednotlivé 
metódy 

 Porovnať jednotlivé 
metódy 

 Vysvetlil jednotlivé 
metódy 

 Porovnal jednotlivé 
metódy 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 
Písomná práca 

Ergonómia pri manipulácii s 
materiálom 

7  Žiak má: Žiak:   

 Význam a ciele ergonómie 1 Logistika v 
doprave 

 Vysvetliť význam 
ergonómie 

 Vysvetlil význam 
ergonómie 

Ústne skúšanie  

 Antropometrické požiadavky 
na výrobu 

2   Stanoviť 
antropometrické 
požiadavky 

 Stanovil 
antropometrické 
požiadavky 

Ústne skúšanie Ústne odpovede 

 Podmienky pre prácu 2   Vysvetliť podmienky  Vysvetlil podmienky Ústne skúšanie Ústne odpovede 
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jednotlivca a skupín pre prácu pre prácu 

 Sledovanie hluku, vibrácií, 
osvetlenia a čistoty ovzdušia 

2   Určiť hladinu hluku, 
vibrácií 

 Určil hladinu hluku, 
vibrácií 

Ústne skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
Písomná práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu 
uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test 
na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú 
prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až 
po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 
didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú 
významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  
 

5. Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

 
Základné pojmy, definície, teoretická časť učiva – váha hodnotenia: 50% 

 

výborný  žiak ovláda fakty, pojmy, definície celistvo a chápe vzťahy medzi nimi, 
 pohotovo a tvorivo uplatňuje svoje vedomosti pri riešení úloh, 

 myslí logicky správne, 
 jeho ústny prejav je presný a výstižný. 

chválitebný  žiak ovláda učivo celistvo, presne a úplne, 
 osvojené vedomosti uplatňuje s menšími podnetmi učiteľa, 
 jeho ústny prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a 

výstižnosti, 
 v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. 

dobrý  žiak má nepodstatné medzery v celistvosti, presnosti a úplnosti učiva, 
 podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s pomocou učiteľa korigovať, 
 jeho myslenie je vcelku správne, nie vždy tvorivé, 
 v ústnom prejave má nedostatky v správnosti a výstižnosti. 

dostatočný  žiak má závažné medzery v celistvosti, presnosti a úplnosti učiva, 
 pri vykonávaní úloh je málo pohotový a má väčšie nedostatky, 
 pri riešení úloh robí často chyby, jeho myslenie je málo tvorivé, logický 

úsudok často chybný, 
 závažné nedostatky vie pomocou učiteľa korigovať. 

nedostatočný  žiak neovláda učivo celistvo, presne a úplne, má v ňom závažné a 
značné medzery, 

 svoje vedomosti nevie uplatniť ani s pomocou učiteľa, 
 neprejavuje samostatnosť v myslení, 
 závažné nedostatky v učive nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 
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Písomné práce – váha hodnotenia: 50% 
 

Preverovanie vedomostí žiakov písomnou formou je jednou z najobjektívnejších spôsobov. 
Doporučujeme ho uplatňovať po ukončení tematického celku. 
 
a) Pridelenie bodov ku každej odpovedi. 
b) Sumu bodov priradiť ku známke. 
c) Podľa sumy bodov zachovať nasledovné percentuálne hodnotenie. 
 
 

výborný 90% - 100% 

chválitebný 77% - 89% 

dobrý 60% - 76% 

dostatočný 36% - 59% 

nedostatočný 0% - 35% 
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Technika administratívy 
 
Názov a adresa školy Stredná priemyselná škola dopravná 

Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 
Názov školského vzdelávacieho programu Doprava 
Kód a názov ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie 
Kód a názov študijného odboru 3767 M dopravná akadémia 
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 4 roky 
Forma štúdia  denná 
 
Týždenný počet hodín: 2/2-0-0-0 Počet hodín spolu: 66/66-0-0-0 
Dátum schválenia učebnej osnovy riaditeľom školy: 02. júl 2014  
pod číslom UO-DOA-005/2014s platnosťou od 1. septembra 2014 začínajúc 1. ročníkom. 
 

Charakteristika predmetu 

Odborný predmet technika administratívy svojim obsahom úzko súvisí s odbornými 
predmetmi ako ekonomika, prax ako aj so všeobecnovzdelávacími predmetmi slovenský 
jazyk a literatúra, etická výchova, matematika. Vyučujúci pri výučbe využíva 
medzipredmetové vzťahy pre zvýšenie efektívnosti vyučovania a prípravy žiakov pre prax. 
Učebný predmet technika administratívy sa bude vyučovať v 1. ročníku štúdia. Poskytuje 
žiakom vedomosti, ako aj praktické zručnosti na racionálne vykonávanie administratívnych 
činností. Žiaci sa naučia písať na klávesnici počítača, podľa podmienok školy, desaťprstovou 
hmatovou technikou. Pri základnom výcviku sa uprednostňuje maximálna presnosť pred 
rýchlosťou písania. Pri odpise odborného textu žiaci dodržujú úpravu písomností stanovenú 
normou STN 01 6910. Žiaci sú zároveň vedení k hospodárnemu využívaniu kancelárskej 
techniky. Pri výbere učiva sme pristupovali k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na 
proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. Predmet vedie žiakov k tomu, 
aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti techniky administratívy. 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania techniky administratívy majú stimulovať rozvoj 
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese 
výučby má možnosť spolupracovať, učiteľ má povinnosť motivovať a viesť žiaka k čo 
najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity v rámci študijného odboru. Pri výučbe 
používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, precvičovania, upevňovania a prehlbovania 
poznatkov písania na počítači a prácu s učebnicou. Hodnotenie žiakov bude založené na 
kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel 
hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy 
a prostriedky hodnotenia. Hodnotenie žiakov ovplyvňuje rýchlosť i presnosť písania, pričom 
pri splnení limitu rýchlosti je určujúca dosiahnutá presnosť. Cieľové požiadavky na výkon 
žiakov v písaní pri presnosti 99,8 % je 120 čistých úderov. Výučba bude prebiehať v 
špeciálnej odbornej učebni určenej na predmet technika administratívy. 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu technika administratívy v študijnom odbore 3767 M 
dopravná akadémia je poskytnúť žiakom súbor vedomostí a zručností v technike písania na 
počítači a vedieť využiť získané kľúčové kompetencie v ďalšom vzdelávaní.  

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete technika administratívy využívame pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom 
umožňujú: 
 
Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 
Absolvent má: 

 ovládať operácie pri práci s počítačom 
 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 
 
Absolvent má: 

 rozvíjať vlastnú aktivitu,  
 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktoú je zodpovedný, 
 stanovovať si ciele podľa svojich osobných schopností, záujmov 

 
Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

Absolvent má: 
 vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia, 
 navrhovať alebo používať metódy, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 

problému, 
 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti 

Spôsobilosť využívať informačné technológie 
Absolvent má: 

 získavať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 
 naučiť žiakov efektívne využívať desaťprstovú hmatovú techniku, pričom očami budú 

sledovať príslušný text, rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním 
všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii 
(pozorovanie a pod.). 

 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu 
uvedenú v tomto ŠkVP. Písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci 
tematických celkov. 
Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť výkonové skúšanie opakovať, ak bol 
pri prvom pokuse neúspešný. Termín opakovania sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. 
Výsledky výkonového skúšania sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia. 
Hodnotenie žiakov ovplyvňuje rýchlosť i presnosť písania pri 10 minútovom odpise, pričom 
pri splnení limitu rýchlosti je určujúca dosiahnutá presnosť. Cieľové požiadavky na výkon 
žiakov v písaní pri presnosti 99,80 % je 120 čistých úderov za minútu. 
 
 
 



Školský vzdelávací program Doprava pre študijný odbor 3767 M Dopravná akadémia 

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen                                                                              85 

Hodnotenie presnosti a rýchlosti písania na počítači v jednotlivých mesiacoch: 
1. polrok – presnosť 2. polrok – presnosť 
Počet chýb: 1 – 2 výborný 99,80 – 100,00 %  
3 – 4 chválitebný 99,60 – 99,79 % 
5 – 6 dobrý 99,40 – 99,59 %  
7 – 8 dostatočný 99,21 – 99,39 %  
9 a viac nedostatočný do 99,20 %  
 
1. polrok – rýchlosť písania na počítači za minútu 
Október výborný 70 a viac úderov December výborný 80 a viac úderov 
chválitebný 60 – 69 chválitebný 70 – 79  
dobrý 50 – 59 dobrý 60 – 69  
dostatočný 40 – 49 dostatočný 50 – 59  
nedostatočný do 40 úderov nedostatočný do 50 úderov 
 
November výborný 75 a viac úderov Január výborný 90 a viac úderov 
chválitebný 65 – 74 chválitebný 80 – 89  
dobrý 55 – 64 dobrý 70 – 79  
dostatočný 45 – 54 dostatočný 60 – 69  
nedostatočný do 45 úderov nedostatočný do 60 úderov 
 
2. polrok – rýchlosť písania na počítači za minútu  
Február výborný 100 a viac úderov Máj výborný 115 a viac úderov  
chválitebný 90 – 99 chválitebný 105 - 114 
dobrý 80 – 89 dobrý 95 - 104 
dostatočný 70 – 79 dostatočný 85 - 94 
nedostatočný do 70 úderov nedostatočný do 85 úderov 
 
Marec výborný 105 a viac úderov Jún výborný 120 a viac úderov 
chválitebný 95 – 104 chválitebný 110 - 119 
dobrý 85 – 94 dobrý 100 - 109 
dostatočný 75 – 84 dostatočný 90 - 99 
nedostatočný do 75 úderov nedostatočný do 90 úderov 
 
Apríl výborný 110 a viac úderov 
chválitebný 100 – 109  
dobrý 90 – 99  
dostatočný 80 – 89  
nedostatočný do 80 úderov 
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Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod  Informačnoreceptívna - výklad 
Demonštračná - zakladač 
Tvorivá – riešenie problémovej 
úlohy 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 

Nácvik písania na PC – stredný, 
dolný a horný písmenový rad. Nácvik 
písania veľkých písmen 

Informačnoreceptívna - výklad 
Praktické, motivačné, fixačné - 
cvičenie v písaní 
Diagnostické - výkonové skúšky 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 

Nácvik písmen na číselnom rade, 
nácvik znamienok 

Informačnoreceptívna - výklad 
Praktické, motivačné, fixačné - 
cvičenie v písaní 
Diagnostické - výkonové skúšky 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 

Nácvik číslic a značiek Informačnoreceptívna - výklad 
Praktické, motivačné, fixačné - 
cvičenie v písaní 
Diagnostické - výkonové skúšky 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Práca s knihou 

 

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

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod  Judita Sehnalová: Administratíva a 
korešpondencia pre 1. ročník OA, 
Expol pedagogika, s. r. o., Bratislava 
2012, 3. vydanie 

PC 
Tabuľa  

PC 
Učebnica 
Kancelársky 
papier 

 

Nácvik písania na PC – 
stredný, dolný a horný 
písmenový rad. Nácvik 
písania veľkých písmen 

Judita Sehnalová: Administratíva a 
korešpondencia pre 1. ročník OA, 
Expol pedagogika, s. r. o., Bratislava 
2012, 3. vydanie 
Odborný časopis: Slovenský stenograf  

PC 
Tabuľa 
Tlačiareň 

PC 
Učebnica 
Kancelársky 
papier 

 

Nácvik písmen na 
číselnom rade, nácvik 
znamienok 

Judita Sehnalová: Administratíva a 
korešpondencia pre 1. ročník OA, 
Expol pedagogika, s. r. o., Bratislava 
2012, 3. vydanie 
Odborný časopis: Slovenský stenograf  

PC 
Tabuľa 
Tlačiareň 

PC 
Učebnica 
Kancelársky 
papier 

 

Nácvik číslic a značiek  Judita Sehnalová: Administratíva a 
korešpondencia pre 1. ročník OA, 
Expol pedagogika, s. r. o., Bratislava 
2012, 3. vydanie 
Odborný časopis: Slovenský stenograf  

PC 
Tabuľa 
Tlačiareň 

PC 
Učebnica 
Kancelársky 
papier 
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ROČNÍK: PRVÝ 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: TECHNIKA ADMINISTRATÍVY 2/2 hodiny týždenne, spolu 66/66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod  2  Žiak má: Žiak:   

 Oboznámenie sa s PC 
a dodržiavanie zásad 
BOZP 

2 Prax 
BOZP 

 Pochopiť význam a podstatu 
desaťprstovej hmatovej techniky  

 Vysvetlil správne 
význam desaťprstovej 
hmatovej techniky 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústna odpoveď 
 

Nácvik písania na PC – 
stredný, dolný a horný 
písmenový rad. Nácvik 
písania veľkých písmen 

32   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Nácvik písmen 
klávesnice 

 

20 Slovenský jazyk a literatúra 
Precvičovanie pravidiel 
slovenského pravopisu 
 

 Naučiť sa písať správnym 
prstokladom preberané písmená 
klávesnice  

 Naučil sa písať 
správnym 
prstokladom 
preberané písmená 
klávesnice  

Výkonové skúšanie Odpis textu 
 

 Precvičovanie 
prebratých písmen 
a upevňovanie 
hmatovej istoty 

12  Zdokonaliť sa v správnom písaní 
na PC v presnosti a rýchlosti 

 Zdokonalil sa v 
správnom písaní na PC 
v presnosti a rýchlosti 

Výkonové skúšanie Odpis textu na rýchlosť 
a presnosť 

Nácvik písmen na číselnom 
rade, nácvik znamienok 

24   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Nácvik písmen na 
číselnom rade 
klávesnice 

12 Slovenský jazyk a literatúra 
 

 

 Naučiť sa písať správnym 
prstokladom preberané písmená 
klávesnice  

 Naučil sa písať 
správnym 
prstokladom 
preberané písmená 
klávesnice  

Výkonové skúšanie Odpis textu 
 

 Precvičovanie 
prebratých písmen 
a upevňovanie 
hmatovej istoty 

12  Zdokonaliť sa v správnom písaní 
na PC v presnosti a rýchlosti 

 Zdokonalil sa v 
správnom písaní na PC 
v presnosti a rýchlosti 

Výkonové skúšanie Odpis textu na rýchlosť 
a presnosť 

Nácvik číslic a značiek 8  Žiak má: Žiak:   

 Nácvik písania číslic a 8 Matematika  Naučiť sa písať správnym  Naučil sa písať Výkonové skúšanie Odpis textu 
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značiek  prstokladom preberané číslice a 
značky klávesnice  

správnym 
prstokladom 
preberané číslice a 
značky klávesnice  
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Technické kreslenie 
 
 

Názov a adresa školy Stredná priemyselná škola dopravná 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

Názov školského vzdelávacieho programu Doprava 

Kód a názov ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie 

Kód a názov študijného odboru 3760M prevádzka a ekonomika dopravy  
3767M dopravná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
Týždenný počet hodín : 2-0-0-0 Počet hodín spolu: 66-0-0-0 
Dátum schválenia učebnej osnovy riaditeľom školy: 2. júl 2014 
pod číslom UO-PED- 013/2014, UO-DA- 006/2014 s platnosťou od 1. septembra 2014 
začínajúc 1. ročníkom. 

Charakteristika predmetu 

Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Teoretické vzdelávanie“ a „Praktické 
vzdelávanie“ ŠVP 37 Doprava,pošty a telekomunikácie, ktorú sme uplatnili pri tvorbe 
vyučovacieho predmetu. Jeho výučba je orientovaná do 1. ročníka štúdia. Obsah predmetu 
je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Pri výbere učiva sme pristupovali 
už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch a s prihliadnutím na 
vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť 
učiva podľa schopností žiakov, podľa miestnych podmienok školy so zreteľom na materiálne 
vybavenie, ako aj možnosti uplatnenia jej absolventov v praxi. Predmet vychádza z potreby, 
aby absolventi daného odboru ovládali pojmy z oblasti technického kreslenia. Umožňuje 
žiakom získavať teoretické vedomosti a praktické zručnosti z technického kreslenia a 
aplikovaní získaných vedomostí a zručností v rôznych oblastiach hospodárskeho ale aj 
bežného života.  
 
Cieľové vedomosti: 

 poznať základné pojmy z oblasti technického kreslenia, 
 riešiť rôzne situácie a úlohy hospodárskeho života na teoretickej úrovni, 
 pripraviť žiakov na praktické využitie zručností v rôznych situáciach. 

Cieľové zručnosti: 
 v rámci podnikania naučiť žiakov využívať znalosti z oblasti noriem a tým 

zefektívnovať svoju činnosť 
 vedieť čítať a vyhodnocovať informácie z technickej dokumentácie so zreteľom na 

efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť 
 
Odborný predmet technické kreslenie je medzipredmetovo previazaný s odbornými 
vyučovacími predmetmi matematika, mechanizačné zariadenia, dopravná prostriedky. 
Nadväzujú naň ostatné odborné predmety ako napr. Dopravná prevádzka, prax a iné. 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností 
žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
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stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť 
žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného 
záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného 
rozhovoru, názoro- demonštračné, preferujeme individuálnu prácu s učebnicami a 
počítačom. Pri osvojovaní si učiva aktivizujeme účasť žiaka formou cvičení, výkresov. 
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní proporcionálne 
zastúpenie a prepojenie teoretického a praktického poznávania. Výchovné a vzdelávacie 
stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete 
budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno-interakčné 
spôsobilosti, intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti, tvorivo riešiť problémy a 
spôsobilosti, využívať informačné technológie. Preto je dôležitou súčasťou teoretického 
poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a 
systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z 
učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať 
a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Hodnotenie 
žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia 
bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa 
adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať v bežnej triede, 
prípadne s využitím počítačovej techniky.  
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom a náplňou a predmetu je naučiť žiakov všeobecné zásady technického kreslenia, 
normalizácie, čítanie technických výkresov a kreslenie súčiastok s dôrazom na jeho použitie v 
odbore. Predmet je koncipovaný ako teória a cvičenia, preto je potrebné, aby boli pre túto 
formu vytvorené vhodné podmienky, rovnaké pre každého žiaka napr. V prípade väčšieho 
počtu žiakov v triede delením triedy na skupiny.  
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
Vo vyučovacom predmete využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
 
Schopnosti riešiť problémy 

 vedieť vybrať vhodne postupy pre realizaciu zvoleneho riešenia a dodržiavať ho, 
 poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozpravanie, vyučovanie), 
 spolupracovať pri riešeni problémov s inými ľuďmi. 

 
 
Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

 vyjadrovať, zdôvodňovať a obhajovať svoje názory, 
 predniesť výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
 získavať, orientovať sa a aplikovať rôzne informácie z rôznych zdrojov,  
 posúdiť význam a reálnosť dostupných informácií v osobnom živote ale aj v 

zamestnaní 
 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie . 
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Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať vlastnú samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie, 
 vyvíjať aktivitu pri predkladaní svojich návrhov a projektov 
 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty,  
 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
 overovať a interpretovať získané údaje, 
 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

myslenie, 
 
 
Podnikateľské spôsobilosti 

 rýchle sa rozhodovať a prijimať opatrenia, 
 myslieť systémovo a komplexne, 
 rešpektovať pravo a zodpovednosť, 

 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 vyhľadávať vhodne informačné zdroje a potrebné informácie, 
 komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie, 
 evidovať, triediť a uchovávať informacie tak, aby ich mohol využivať pri praci, 

 
Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 

 
Stratégia vyučovania 

Názov tematického celku Metódy  Formy práce 

1. ročník 
 

1. Význam a využitie 
technického kreslennia 

2. Normalizácia v technickom 
kreslení 

3. Strojnícke zobrazovanie 
4. Kótovanie 
5. Použitie technického 

kreslenia v doprave 
 

Slovné– hovorové  
 monologické 

/prednáška, 
rozprávanie, 
vysvetľovanie/, 

 dialogické /rozhovor, 
diskusia/, práca s 
knihou, písomné 
práce 

Názorno-demonštračné-
projekcia 
Reprodukčné – nácvik, 
cvičenie, opakovanie 
Produkčné – samostatnosť, 
tvorivosť – skupinové 
 
 

 
 
Individuálne vyučovanie 
Skupinové vyučovanie 
Frontálne vyučovanie 
Zmiešané vyučovanie 
Práca s knihou, 
internetom 
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Učebné zdroje 

Na podporu 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, 
... 

1. ročník     

 
1. Význam a využitie 

technického 
kreslenia 

2. Normalizácia v 
technickom 
kreslení 

3. Strojnícke 
zobrazovanie 

4. Kótovanie 
5. Použite 

technického 
kreslenia v 
doprave 

 

Leinveber, J., 
Švercl, J.: 
Technické 
kreslenie pre 
SPŠ 
nestrojnícke. 
Alfa-press. 
Bratislava, 
1999.  
Ján 
Tarbajovský, 
Pavol Fedor: 
Technické 
kreslenie, Alfa 
plus, Bratislava 
1984  
 

dataprojektor  
PC 
tabuľa 
meotar 

schéma 
graf 
rysovacie 
potreby, 

internet 

 

Hodnotenie vzdelávacích výstupov 

Všetky výstupy majú rovnakú váhu hodnotenia. 
 

Základné pojmy, definície, teoretická časť učiva 
 

výborný ✗  žiak ovláda fakty, pojmy, definicie celistvo a chápe vzťahy medzi nimi, 
✗  pohotovo a tvorivo uplatňuje svoje vedomosti pri riešeni úloh, 
✗  myslí logicky správne, 
✗  jeho ústny prejav je presný a výstižny. 

  

chválitebný ✗  žiak ovláda učivo celistvo, presne a úplne, 
✗  osvojene vedomosti uplatňuje s menšími podnetmi učiteľa, 
✗  jeho ústny prejav ma menšie nedostatky v správnosti, presnosti a 
výstižnosti, 
✗  v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. 
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dobrý ✗  žiak má nepodstatné medzery v celistvosti, presnosti a úplnosti učiva, 
✗  podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s pomocou učiteľa korigovať, 
✗  jeho myslenie je vcelku správne, nie vždy tvorivé, 
✗  v ústnom prejave má nedostatky v správnosti a výstižnosti. 

  

dostatočný ✗  žiak má závažné medzery v celistvosti, presnosti a úplnosti učiva, 
✗  pri vykonávaní úloh je málo pohotový a ma väčšie nedostatky, 
✗  pri riešeni úloh robi často chyby, jeho myslenie je málo tvorivé, logický 
úsudok často 
chybný, 
✗  závažné nedostatky vie pomocou učiteľa korigovať. 

  

nedostatočný ✗  žiak neovláda učivo celistvo, presne a úplne, má v ňom závažné a 
značné medzery, 
✗  svoje vedomosti nevie uplatniť ani s pomocou učiteľa, 
✗  neprejavuje samostatnosť v myslení, 
✗  závažné nedostatky v učive nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 
Cvičenia, referáty 

výborný ✔ výpočty, grafický prejav a závery cvičenia sú presné a výstižné, 
✔ celková úprava cvičenia je na dobrej estetickej úrovni, 
✔ výsledky činnosti žiaka sú kvalitné. 

  

chválitebný ✔ žiak ma menšie nedostatky v správnosti a presnosti výpočtov, 
✔ výsledky a závery precvičovaných vedomostí sú bez podstatnejších 
nedostatkov, 
✔ grafický prejav je bez väčších nepresností, 
✔ estetická úroveň cvičenia je na dobrej úrovni. 

  

dobrý ✔ žiak robi pri riešeni úloh chyby nepodstatného charakteru, 
✔ má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti, 
✔ jeho grafický prejav je menej estetický a nepresný, 
✔ estetická úroveň cvičenia je priemerná. 

  

dostatočný ✔ žiak robí pri riešeni úloh chyby závažného charakteru, 
✔ má chyby vo výpočtoch, v správnosti, presnosti a výstižnosti, 
✔ jeho logický úsudok je často chybný 

  

nedostatočný ✔ žiak nevie uplatniť svoje vedomosti pri vypracovaní zadaných cvičení, 
✔ robí chyby zavažneho charakteru, estetická úroveň je slabá, 
✔ grafická časť cvičení je často chybná, neúplná a nepodložená 
výpočtami. 
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Písomné práce 
 

Preverovanie vedomosti žiakov písomnou formou je jednou z najobjektivnejších spôsobov. 
Doporučujeme ho uplatňovať 
po ukončení tématického celku. 
a) Pridelenie bodov ku každej odpovedi. 
b) Sumu bodov priradiť ku známke. 
c) Podľa sumy bodov zachovať nasledovne percentuálne hodnotenie. 
 
 

výborný 100% - 90% 

  

chválitebný 89% - 77% 

  

dobrý 76% - 60% 

  

dostatočný 59% - 36% 

  

nedostatočný 35% - 0% 
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Cvičenia z ekonomiky 
 

Názov a adresa školy Stredná priemyselná škola dopravná 
Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen 

Kód a názov štátneho vzdelávacieho programu 37 Doprava, pošty a telekomunikácie 
Názov školského vzdelávacieho programu Doprava 
Kód a názov študijného odboru 3767 M dopravná akadémia 

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia  denná 

 
Týždenný počet hodín : 1-1-1-1 Počet hodín spolu: 33-33-33-30 
Dátum schválenia učebnej osnovy riaditeľom školy: 02.07.2014 
pod číslom UO-DA-007/2014 s platnosťou od 1. septembra 2014 začínajúc 1. ročníkom. 
 
1. Charakteristika predmetu 
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Odborné vzdelávanie - Praktická príprava“ 
ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho 
predmetu. Jeho výučba je rozložená do všetkých štyroch ročníkov štúdia. Obsah predmetu 
cvičenia z ekonomiky je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Pri výbere 
učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na 
proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov, podľa miestnych podmienok 
školy so zreteľom na materiálne vybavenie, ako aj možnosti uplatnenia jej absolventov v 
praxi. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne 
vzťahy budovali na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti 
a praktické zručnosti v ekonomickej oblasti.  
 
Cieľové vedomosti: 

 poznať základné ekonomické pojmy zo všetkých podnikových činností, 
 riešiť ekonomické situácie a úlohy na teoretickej úrovni, 
 pripraviť žiakov na praktické využitie ekonomických poznatkov pri riešení problémov 

v rôznych typoch podnikov, 
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 v rámci podnikania naučiť žiakov orientovať sa v príslušných ekonomických právnych 
normách a odbornej tlači. 

 
Cieľové zručnosti: 

 vedieť spracovať a vyhodnocovať ekonomické informácie a riešiť ekonomické úlohy 
so zreteľom na efektívnosť, hospodárnosť a účelnosť, 

 v každej podnikovej činnosti sa naučiť pracovať s potrebnými tlačivami, formulármi a 
účtovnými dokladmi. 

 
Odborný predmet cvičenia z ekonomiky je medzipredmetovo previazaný s odborným 
vyučovacím predmetom ekonomika, manažment v doprave, etika v podnikaní, účtovníctvo, 
logistika v doprave, preprava a zasielateľstvo, dopravné tovaroznalectvo, aplikovaná 
informatika a prax. Sú základom, na ktorý budú nadväzovať ostatné voliteľné predmety ako 
napr. obchodné právo, financie a aplikovaná ekonómia. 
Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese 
výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, 
povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale 
aj v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu 
výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme prácu s učebnicami a počítačom, a tiež možnosť 
využiť poznatky z nových metód vyučovania ekonomiky pomocou simulovaných hier. 
Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s ekonomickou tematikou. Pri osvojovaní si učiva 
aktivizujeme účasť žiaka formou referátov. Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá 
uplatňovať vo vyučovaní predmetu proporcionálne zastúpenie a prepojenie teoretického a 
praktického  poznávania. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu 
kľúčových kompetencií žiaka. V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové 
kompetencie komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti, intrapersonálne 
a interpersonálne spôsobilosti, podnikateľské spôsobilosti, tvorivo riešiť problémy a 
spôsobilosti využívať informačné technológie. Preto je dôležitou súčasťou teoretického 
poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh 
z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú 
spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.  
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. 
Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
Výučba bude prebiehať v bežnej triede, prípadne s využitím počítačovej techniky. Žiaci 
absolvujú v priebehu štúdia 1 dňovú exkurziu do výrobného podniku a do vybranej bankovej 
inštitúcie.  
 
2. Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu cvičenia z ekonomiky v študijnom odbore 3767 M dopravná 
akadémia je sprístupniť základné pojmy, ekonomickú terminológiu a jej zákony 
v podmienkach trhového hospodárstva. Ťažisko predmetu sa sústreďuje na mikroekonomiku 
a základy z makroekonomiky. Žiaci si osvoja základné ekonomické pojmy zo všetkých 
podnikových činností, spoznajú ekonomickú podstatu podniku a jeho postavenie na trhu, 
získajú vedomosti o možnostiach, cestách a prostriedkoch uplatnenia sa na trhu, budú sa 
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vedieť orientovať v oblasti ekonomických právnych noriem a  financovania a budú vedieť 
využívať a uplatniť získané vedomosti a zručnosti v trhových podmienkach v oblasti dopravy. 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 
Vo vyučovacom predmete ekonomika využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 
 podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
 štylizovať informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, 

žiadosť), 
 osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
 orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie,  
 ovládať operácie pri práci s počítačom, 
 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane 

možnosti učenia sa formou on-line. 
 

Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 
 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, 

triediť a merať hypotézy, 
 overovať a interpretovať získané údaje, 
 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

myslenie, 
 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný. 

 
Schopnosti riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, simulačné 
metódy a pod.), 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by 
mohli prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, 
informácie a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti 
alebo efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia 
daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému. 
 

Podnikateľské spôsobilosti 
 vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy na 

výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať, 
 orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné 

podnikanie, 
 samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na 

potreby a ciele manažmentu podnikania, 
 viesť  stratégiu odpisov, 
 vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých 

zamestnancov, 
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 zisťovať dynamiku vývoja efektívnosti práce, podnikania a porovnávať ju 
s celospoločenskými požiadavkami a potrebami, 

 poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní, 
 mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé 

a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste, 
 chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 

ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného 
podnikania, 

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

 
 
 
 
Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých 
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť 
k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 



Školský vzdelávací program Doprava pre študijný odbor 3767 M Dopravná akadémia 

Stredná priemyselná škola dopravná, Sokolská 911/94, 960 01 Zvolen                                                                              99 

Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 
 

 
Stratégia vyučovania 

Názov tematického celku Metódy  Formy práce 
1. ročník 
 
1. Základné ekonomické pojmy 
2. Trhové hospodárstvo 
3. Podnik a jeho činnosť 
4. Podnikateľská činnosť 
5. Majetok podniku 

Slovné – hovorové – monologické 
/prednáška, rozprávanie, vysvetľovanie/, 
dialogické /rozhovor, diskusia/, práca s 
knihou, písomné práce 
Názorno-demonštračné - projekcia 
Reprodukčné – nácvik, cvičenie, opakovanie 
Produkčné – samostatnosť, tvorivosť – 
skupinové 
Motivačná - fixačná 

 
Individuálne vyučovanie 
Skupinové vyučovanie 
Tímové vyučovanie 
Frontálne vyučovanie 
Zmiešané vyučovanie 
Práca s knihou, internetom 
 

2. ročník 
 
1. Materiálové hospodárstvo 
podniku 
2. Výrobná činnosť 
3. Personálna činnosť podniku 
4. Odbytové činnosti podniku 
 

Slovné – hovorové – monologické 
/prednáška, rozprávanie, vysvetľovanie/, 
dialogické /rozhovor, diskusia/, práca s 
knihou, písomné práce 
Názorno-demonštračné - projekcia 
Reprodukčné – nácvik, cvičenie, opakovanie 
Produkčné – samostatnosť, tvorivosť – 
skupinové 
Motivačná - fixačná 

 
Individuálne vyučovanie 
Skupinové vyučovanie 
Tímové vyučovanie 
Frontálne vyučovanie 
Zmiešané vyučovanie 
Práca s knihou, internetom 
Exkurzia – podnik 

3.ročník 
 
1. Efektívnosť podniku 
2. Mzdová politika podniku 
3. Finančné hospodárstvo 
podniku 
4. Finančný trh 
5. Platobný styk 

Slovné – hovorové – monologické 
/prednáška, rozprávanie, vysvetľovanie/, 
dialogické /rozhovor, diskusia/, práca s 
knihou, písomné práce 
Názorno-demonštračné - projekcia 
Reprodukčné – nácvik, cvičenie, opakovanie 
Produkčné – samostatnosť, tvorivosť – 
skupinové 
Motivačná - fixačná 

 
Individuálne vyučovanie 
Skupinové vyučovanie 
Tímové vyučovanie 
Frontálne vyučovanie 
Zmiešané vyučovanie 
Práca s knihou, internetom 
 

4.ročník 
 
1. Poisťovníctvo 
2. Banková sústava 
3. Daňová sústava 
4. Základy makroekonomiky 
 

Slovné – hovorové – monologické 
/prednáška, rozprávanie, vysvetľovanie/, 
dialogické /rozhovor, diskusia/, práca s 
knihou, písomné práce 
Názorno-demonštračné - projekcia 
Reprodukčné – nácvik, cvičenie, opakovanie 
Produkčné – samostatnosť, tvorivosť – 
skupinové 
Motivačná - fixačná 

 
Individuálne vyučovanie 
Skupinové vyučovanie 
Tímové vyučovanie 
Frontálne vyučovanie 
Zmiešané vyučovanie 
Práca s knihou, internetom 
Exkurzia – podnik 

 
3. Učebné zdroje 
Na podporu 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, ... 

1. ročník 
 
1. Základné ekonomické pojmy 
2. Trhové hospodárstvo 
3. Podnik a jeho činnosť 
4. Podnikateľská činnosť 
5. Majetok podniku 

 
Orbánová, Velichová: 
Podniková 
ekonomika 1, SPN 
Bratislava 2007 
 
Orbánová, Velichová: 
Podniková 
ekonomika 2, SPN 
Bratislava 2008 

 
dataprojektor  
 
PC 
 
tabuľa 
 
spätný projektor 
 

 
schéma 
 
graf 
 
doklady, formuláre 
 
Obchodný 
zákonník 

 
internet 
 
odborné 
časopisy 
 
odborné 
knihy 

2. ročník 
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1. Materiálové hospodárstvo 
podniku 
2. Výrobná činnosť 
3. Personálna činnosť podniku 
4. Odbytové činnosti podniku 
 

 
Orbánová, Velichová: 
Podniková 
ekonomika 3, SPN 
Bratislava 2009 
 
Orbánová, Velichová: 
Podniková 
ekonomika 4, SPN 
Bratislava 2011 
 
Mokos ml. a kol.: 
Ekonomika pre 
1.ročník študijného 
odboru TIS 
Expol pedagogika 
2008 
 
Mokos ml. a kol.: 
Ekonomika pre 
2.ročník študijného 
odboru TIS 
Expol pedagogika 
2009 
 
Jakubeková, 
Hartmannová, 
Kúrňavová: Zbierka 
príkladov z 
ekonomiky 
SPN Bratislava 2004 

 
Živnostenský 
zákon 
 
Daňové zákony 
 
Zákonník práce 
 

 

3. ročník 
 
1. Efektívnosť podniku 
2. Mzdová politika podniku 
3. Finančné hospodárstvo 
podniku 
4. Finančný trh 
5. Platobný styk 

4.ročník 
 
1. Poisťovníctvo 
2. Banková sústava 
3. Daňová sústava 
4. Základy makroekonomiky 
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4. Vzdelávacie výstupy 
 

ROZPIS UČIVA PREDMETU: Cvičenia z ekonomiky 1. ročník 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy hodnotenia Prostriedky 
hodnotenia 

Základné ekonomické pojmy  3  Žiak má: Žiak:   

Potreby  1 Ekonomika Chápať dôležitosť potrieb pre 
fungovanie ekonomiky, uviesť 
príklady individuálnych a 
kolektívnych potrieb 

Pochopil dôležitosť potrieb pre 
fungovanie ekonomiky, uviedol 
príklady individuálnych a 
kolektívnych potrieb 

Písomné skúšanie 
 

Praktické cvičenie / 
referát 
 

Deľba práce 1 Uviesť príklady na špecializáciu a 
kooperáciu 

Uviedol príklady na špecializáciu 
a kooperáciu 

Obeh tovaru a peňazí 1 Uviesť formy peňazí v minulosti a v 
súčasnosti, vyhľadať na internete 
najznámejšiu mincovňu na 
Slovensku, zistiť základné funkcie 
peňazí v ekonomike 

Uviedol formy peňazí v minulosti 
a v súčasnosti, vyhľadal na 
internete najznámejšiu mincovňu 
na Slovensku, zistil základné 
funkcie peňazí v ekonomike 

Trhové hospodárstvo  6  Žiak má: Žiak:   

Typy trhov 1 Ekonomika Ovládať typy trhov Ovládal typy trhov Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Praktické cvičenie 
Súhrnný príklad Dopyt 1 Nakresliť krivku dopytu, 

porozumieť zákonu klesajúceho 
dopytu 

Nakreslil krivku dopytu, 
porozumel zákonu klesajúceho 
dopytu 

Ponuka 1 Nakresliť krivku ponuky, 
porozumieť zákonu rastúcej 
ponuky 

Nakreslil krivku ponuky, 
porozumel zákonu rastúcej 
ponuky 

Cena 1 Zistiť rovnovážnu cenu Zistil rovnovážnu cenu 

Trhová rovnováha a nerovnováha 1 Zostrojiť rovnovážny bod - 
equilibrium 

Zostrojil rovnovážny bod - 
equilibrium 

Faktory ovplyvňujúce dopyt a ponuku 1 Ukázať na príkladoch faktory 
ovplyvňujúce dopyt a ponuku 

Ukázal na príkladoch faktory 
ovplyvňujúce dopyt a ponuku 

Podnik a jeho činnosť 5  Žiak má: Žiak:   

Typy podnikov 1 Ekonomika 
 

Určiť základné funkcie 
podniku, poznať typy 
podnikov 

Určiť základné funkcie 
podniku, poznal typy podnikov 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď  
Praktické cvičenie / referát 
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Faktory podnikateľskej činnosti 2 Manažment v doprave Ovládať faktory 
podnikateľskej činnosti 

Ovládať faktory podnikateľskej 
činnosti 

Činnosti podniku  2 Poznať činnosti podniku Poznať činnosti podniku 

Podnikateľská činnosť  10  Žiak má: Žiak:   

Právne formy podnikania 1 Ekonomika 
Účtovníctvo 
Etika v podnikaní 
 

 

Ovládať postup v prípade 
záujmu o podnikanie,  
poznať výhody a nevýhody 
jednotlivých typov 
obchodných spoločností 

Ovládal postup v prípade 
záujmu o podnikanie,  
poznal výhody a nevýhody 
jednotlivých typov 
obchodných spoločností 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Praktické cvičenie / referát 
/ súhrnný príklad 

Založenie podniku  2 Spracovať podnikateľský 
zámer, 
vyhotoviť podnikateľský 
rozpočet,  
vyhľadať na internete výpis z 
obchodného registra OS v 
regióne  

Spracoval podnikateľský 
zámer, 
vyhotovil podnikateľský 
rozpočet,  
vyhľadal na internete výpis z 
obchodného registra OS v 
regióne  

Živnosti 2 Zvládnuť orientovať sa v ŽZ, 
ovládať druhy živností 

Zvládol orientovať sa v ŽZ, 
ovládal druhy živností 

Obchodné spoločnosti 5 Zvládnuť orientovať sa v OZ,  
ovládať výpočty delenia zisku 

Zvládol orientovať sa v OZ,  
ovládal výpočty delenia zisku 

Majetok podniku  9  Žiak má: Žiak:   

Majetok podniku 4 Ekonomika 
Účtovníctvo  
Prax 
Aplikovaná 
informatika 
 

Dokázať zaradiť majetok 
podľa jednotlivých druhov 

Dokázal zaradiť majetok 
podľa jednotlivých druhov 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď  
Neštandardizovaný 
didaktický test  
Praktické cvičenie / 
súhrnný príklad 

Odpisovanie dlhodobého majetku  3 Chápať úlohu odpisov pri 
opotrebení dlhodobého 
majetku 
Ovládať metódy výpočtu 
odpisov – rovnomerné, 
zrýchlené a odpisovanie po 
technickom zhodnotení 

Chápal úlohu odpisov pri 
opotrebení dlhodobého 
majetku 
Ovládal metódy výpočtu 
odpisov – rovnomerné, 
zrýchlené a odpisovanie po 
technickom zhodnotení 

Využívanie dlhodobého majetku 1 Ovládať výpočet využívania 
dlhodobého majetku 

Ovládal výpočet využívania 
dlhodobého majetku 

Evidencia majetku - doklady 1 Poznať doklady pri evidencii 
majetku 

Poznal doklady pri evidencii 
majetku 
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Cvičenia z ekonomiky 2.ročník 

 
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

 
Hodiny 

 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

 
Metódy 

hodnotenia 

 
Prostriedky 
hodnotenia 

Materiálové hospodárstvo 
podniku 10  Žiak má: Žiak:   

Členenie zásob v podniku  
1 

Ekonomika 
Účtovníctvo 
Logistika v doprave 
Dopravné 
tovaroznalectvo 
 

 

Poznať význam zásob a ich základné druhy 
a stanovenie fázy jednotlivých druhov 

Poznal význam zásob a ich 
základné druhy a stanovenie fázy 
jednotlivých druhov 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Písomne vypracované 
doklady 
Praktické cvičenie 
 

Plánovanie zásob  
4 

Ovládať výpočet spotreby materiálu na 
výrobok a jej spôsob plánovania v závislosti 
od druhu zásob, ovládať výpočet noriem 
zásob  
 

 

Ovládal výpočet spotreby 
materiálu na výrobok a jej spôsob 
plánovania v závislosti od druhu 
zásob, ovládal výpočet noriem 
zásob  
 

 

Nákupná činnosť   
1 

Vedieť určiť najvhodnejší spôsob 
obstarávania pre jednotlivé druhy zásob, 
vedieť určiť podstatné kritériá pri voľbe 
dodávateľa 

Vedel určiť najvhodnejší spôsob 
obstarávania pre jednotlivé druhy 
zásob, vedel určiť podstatné 
kritériá pri voľbe dodávateľa 

Evidencia zásob   
3 

Spracovať objednávku, príjemku, dodací 
list, faktúru, výdajku, skladovú kartu 
Ovládať metódy výpočtov oceňovania 
materiálu pri výdaji zo skladu – FIFO, 
vážený aritmetický priemer 
Ovládať metódy riadenia zásob - grafov, 
ABC, JUST IN TIME, typových 
reprezentantov 

Spracoval objednávku, príjemku, 
dodací list, faktúru, výdajku, 
skladovú kartu 
Ovládal metódy výpočtov 
oceňovania materiálu pri výdaji 
zo skladu – FIFO, vážený 
aritmetický priemer 
Ovládal metódy riadenia zásob - 
grafov, ABC, JUST IN TIME, 
typových reprezentantov 

Výpočet ukazovateľov hospodárenia 
so zásobami 

1 Uviesť výpočet ukazovateľov hospodárenia 
so zásobami 

Uviedol výpočet ukazovateľov 
hospodárenia so zásobami 

Výrobná činnosť 7  Žiak má: Žiak:   
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Produktivita a hospodárnosť, výpočet 
ukazovateľov 

1 Ekonomika 
Účtovníctvo 
Logistika v doprave 
Dopravné 
tovaroznalectvo 
 

 

Urobiť výpočet kvalitatívnych cieľov výroby Urobil výpočet kvalitatívnych 
cieľov výroby 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 

 

Ústna odpoveď 
Praktické cvičenie 
 Typy výroby – riešenie problémových 

úloh 
1 Vedieť rozlišovať o aký typ výroby ide 

z hľadiska počtu vyrábaných výrobkov – 
hromadná, sériová, kusová 

Vedel rozlišovať o aký typ výroby 
ide z hľadiska počtu vyrábaných 
výrobkov – hromadná, sériová, 
kusová 

Zákonitosti organizácie výrobného 
procesu – výpočet a riešenie 
probl.úloh 

1 Urobiť výpočet vybraných kritérií zákonitostí 
organizácie výrobného procesu 
a analyzovať príklady 

Urobil výpočet vybraných kritérií 
zákonitostí organizácie 
výrobného procesu a analyzovať 
príklady 

Funkcie výrobku – riešenie príkladov 1 Vedieť analyzovať jednotlivé funkcie a 
úrovne výrobku na konkrétnom produkte 

Vedel analyzovať jednotlivé 
funkcie a úrovne výrobku na 
konkrétnom produkte 

Výrobný program, plán výroby – 
riešenie problémových úloh 

1 Vyhotoviť výrobný program a plán výroby Vyhotovil výrobný program a plán 
výroby 

Výpočet výrobnej kapacity, výpočet 
ukazovateľov kapacity  

2 Ovládať spôsob výpočtu výrobnej kapacity 
podľa stanovenia výkonovej a časovej 
normy stroja 
urobiť výpočet výkonového a časového 
využívania výrobnej kapacity 

Ovládal spôsob výpočtu výrobnej 
kapacity podľa stanovenia 
výkonovej a časovej normy stroja 
urobil výpočet výkonového a 
časového využívania výrobnej 
kapacity 

Personálna činnosť podniku 
8   

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

Stanovenie potreby zamestnancov 
1 

Ekonomika 
Účtovníctvo 
 
 

 

Ovládať metódy určovania potreby 
pracovníkov 

Ovládal metódy určovania 
potreby pracovníkov 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktické cvičenie 
 

 
Opis pracovného miesta a špecifikácia 
požiadaviek na zamestnancov 

1 

Vytvoriť opis práce a špecifikáciu 
požiadaviek na zamestnanca podľa svojho 
študijného odboru 

Vytvoril opis práce a špecifikáciu 
požiadaviek na zamestnanca 
podľa svojho študijného odboru 
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Získavanie a výber zamestnancov 
 

3 
 

Ovládať metódy získavania pracovníkov, 
postup pri výbere pracovníkov, vedieť aké 
dokumenty sú potrebné pre získanie 
pracovného miesta a poznať ich obsah, 
oboznámiť sa s priebehom výberového 
rozhovoru  

Ovládal metódy získavania 
pracovníkov, postup pri výbere 
pracovníkov, vedieť aké 
dokumenty sú potrebné pre 
získanie pracovného miesta 
a poznať ich obsah, oboznámil sa 
s priebehom výberového 
rozhovoru  

Pracovná zmluva - analýza 
1 Ovládať náležitosti pracovnej zmluvy Ovládal náležitosti pracovnej 

zmluvy 

Vzdelávanie zamestnancov – formy 
kvalifikačnej prípravy, riešenie 
problémových úloh 

1 
Ovládať metódy určovania potreby 
pracovníkov 

Ovládal metódy určovania 
potreby pracovníkov 
 

Metódy hodnotenia zamestnancov 
1 

Vyhotoviť metódy hodnotenia pracovníkov Vyhotovil metódy hodnotenia 
pracovníkov 

Odbytové činnosti podniku 
8  

Žiak má: Žiak: 
 

 

Nástrojová teória odbytu, marketingový 
mix 

1 
Ekonomika 
Účtovníctvo 
Logistika v doprave 
Dopravné 
tovaroznalectvo 
 

Vedieť analyzovať jednotlivé prvky 
marketingového mixu a jeho využitie na 
problémových úlohách 

Vedel analyzovať jednotlivé prvky 
marketingového mixu a jeho 
využitie na problémových 
úlohách 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktické cvičenie 
 

Druhy marketingových stratégií 
1 

Pochopiť vhodnosť uplatnenia jednotlivých 
marketingových stratégií a vedieť ich 
aplikovať na problémových úlohách 

Pochopil vhodnosť uplatnenia 
jednotlivých marketingových 
stratégií a vedel ich aplikovať na 
problémových úlohách 

Produktová politika  
1 

Vyhotoviť životný cyklus produktu a jeho 
analýzu s ohľadom na požiadavky trhu 

Vyhotovil životný cyklus produktu 
a jeho analýzu s ohľadom na 
požiadavky trhu 

Kontraktačná politika  

3 

Ovládať metódy tvorby ceny, vypočítať 
minimálnu cenu 
vypočítať elasticitu, poznať pojem pružná 
diferenciácia cien 

Ovládal metódy tvorby ceny, 
vypočítal minimálnu cenu 
vypočítal elasticitu, poznal pojem 
pružná diferenciácia cien 
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Distribučná politika  
1 

Poznať distribučné cesty, navrhol kritériá 
pre stanovenie segmentov trhu 

Poznal distribučné cesty, navrhol 
kritériá pre stanovenie 
segmentov trhu 

Komunikačná politika  

1 

Vyhotoviť reklamu pre vybraný produkt s 
využitím rôznych prostriedkov reklamy, 
vedieť riešiť problémové úlohy ostatných 
foriem komunikačnej politiky 

Vyhotovil reklamu pre vybraný 
produkt s využitím rôznych 
prostriedkov reklamy, vedieť 
riešiť problémové úlohy ostatných 
foriem komunikačnej politiky 
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Cvičenia z ekonomiky 3.ročník 

 
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

 
Hodiny 

 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

 
Metódy 

hodnotenia 

 
Prostriedky 
hodnotenia 

Efektívnosť podniku  9  Žiak má: Žiak:   

Druhy nákladov 
1  

Ekonomika 
Účtovníctvo 
Preprava a 
zasielateľstvo 
Logistika v doprave 
 
 
 

 

Ovládať druhy nákladov a 
výpočet štruktúry 

Ovládal druhy nákladov a 
výpočet štruktúry 

 
Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

 
Ústna odpoveď 
Praktické cvičenie 
 

Kalkulačný vzorec 2 Vytvoriť kalkulačný vzorec Vytvoril kalkulačný vzorec 

Metódy kalkulácie 2 Ovládať metódy kalkulácie Ovládal metódy kalkulácie 

Nulový bod 2 Zistiť nulový bod výpočtom aj 
graficky  

Zistil nulový bod výpočtom aj 
graficky  

Výsledok hospodárenia a jeho 
ukazovatele 

2 Ovládať výpočet výsledku 
hospodárenia a jeho 
ukazovateľov 

Ovládal výpočet výsledku 
hospodárenia a jeho 
ukazovateľov  

Mzdová politika podniku  8  Žiak má: Žiak:   
Výpočet hrubej mzdy 2 Ekonomika 

Účtovníctvo 
 

 

Ovládať výpočet hrubej mzdy Ovládal výpočet hrubej mzdy  
Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 

 

 
Ústna odpoveď 
Praktické cvičenie 
 

Výpočet čistej mzdy 2 Ovládať výpočet čistej mzdy Ovládal výpočet čistej mzdy 

Produktivita práce 2 Ovládať výpočet produktivity 
práce a prácnosti – simulovaná 
hra 

Ovládal výpočet produktivity 
práce a prácnosti – simulovaná 
hra 

Doklady pri evidencii zamestnancov 2 Vedieť vyhotoviť základné druhy 
osobnej a mzdovej evidencie 

Vedel vyhotoviť základné druhy 
osobnej a mzdovej evidencie 

Finančné hospodárenie podniku 
5   

Žiak má: 
 
Žiak: 

  

Osobitné formy financovania 
1 

Ekonomika 
Účtovníctvo 
Logistika v doprave 
 
 

Zistiť spôsoby získania 
finančných zdrojov pre podnik – 
leasing, faktoring, forfaiting 

Zistil spôsoby získania 
finančných zdrojov pre podnik – 
leasing, faktoring, forfaiting 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktické cvičenie 
 

 
Investičné rozhodnutie 

1 Zostaviť hodnotenie ekonomickej 
efektívnosti investičnej činnosti 

Zostavil hodnotenie ekonomickej 
efektívnosti investičnej činnosti 
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Postup finančnej analýzy 
2  

 

Spracovať hodnotenie 
finančného zdravia podniku 

Spracoval hodnotenie 
finančného zdravia podniku 

Finančný plán 
1 Zostaviť charakteristiku častí 

krátkodobého finančného plánu 
Zostavil charakteristiku častí 
krátkodobého finančného plánu 

Finančný trh 5  Žiak má: Žiak:   

Nástroje peňažného a kapitálového 
trhu 2 Ekonomika 

Účtovníctvo 
 
 
 
 

 

Ovládať nástroje peňažného a 
kapitálového trhu  

Ovládal nástroje peňažného a 
kapitálového trhu 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktické cvičenie 
 

Teória portfólia 
2 Ovládať kritériá pre hodnotenie 

investičných príležitostí 
Ovládal kritériá pre hodnotenie 
investičných príležitostí 

Burzové obchody 
1 

Poznať systémy burzových 
obchodov 

Poznal systémy burzových 
obchodov 

Platobný styk 6  Žiak má: Žiak:   

Prostriedky pri tuzemskom platobnom 
styku 

3 
Ekonomika 
Účtovníctvo 
Preprava a 
zasielateľstvo 

Ovládať prostriedky používané 
pri jednotlivých formách 
tuzemského platobného styku 

Ovládal prostriedky používané 
pri jednotlivých formách 
tuzemského platobného styku 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktické cvičenie 
Písomne 
spracované doklady 
 

Prostriedky pri medzinárodnom 
platobnom styku 

3 
Ovládať prostriedky používané 
pri jednotlivých formách 
medzinárodného platobného 
styku 

Ovládal prostriedky používané 
pri jednotlivých formách 
medzinárodného platobného 
styku 
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ROZPIS UČIVA PREDMETU: Cvičenia z ekonomiky 4.ročník 

 
1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

 
Hodiny 

 
Medzipredmetové 

vzťahy 

 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 

 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 

 
Metódy 

hodnotenia 

 
Prostriedky 
hodnotenia 

Poisťovníctvo 6  Žiak má: Žiak:   

Riziko 
1  

Ekonomika 
 
Účtovníctvo 
 
Preprava a 
zasielateľstvo 

Rozoznať poistné riziko podľa 
rôznych hľadísk 

Rozoznal poistné riziko podľa 
rôznych hľadísk 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

Ústna odpoveď 
Praktické cvičenie 
 Druhy poistenia 3 Porozumieť produktom poistenia  Porozumel produktom poistenia  

Sociálny poistný systém 
2 

Ovládať dávky sociálneho 
poistenia 
Ovládať možnosti financovania 
dôchodku v SR 

Ovládal dávky sociálneho 
poistenia 
Ovládal možnosti financovania 
dôchodku v SR 

Banková sústava 9  Žiak má: Žiak:   

NBS 2 Ekonomika 
Účtovníctvo 
 
 
 
 

 

Vymenovať úlohy NBS Vymenoval úlohy NBS  
Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 

 
Ústna odpoveď 
Praktické cvičenie 
 

Obchodné banky 2 Vymenovať úlohy obchodných 
bánk 

Vymenoval úlohy obchodných 
bánk 

Vkladové operácie 2 Popísať jednotlivé formy 
sústreďovania cudzieho kapitálu 

Popísal jednotlivé formy 
sústreďovania cudzieho kapitálu 

Úverové operácie 2 Vysvetliť princípy poskytovania 
úveru, opísať postup pri 
poskytovaní úveru 

Vysvetlil princípy poskytovania 
úveru, opísal postup pri 
poskytovaní úveru 

Elektronické bankovníctvo 1 Rozlišovať formy elektronického 
bankovníctva 

Rozlišoval formy elektronického 
bankovníctva 

Daňová sústava 8  Žiak má: Žiak:   
Štátny rozpočet 1 Ekonomika 

Účtovníctvo 
 

 

Charakterizovať štátny rozpočet, 
opísať rozpočtový proces, uviesť 
zásady pri jeho zostavovaní, 
vymenovať hlavné zložky príjmov 
a výdavkov štátneho rozpočtu 

Charakterizoval štátny rozpočet, 
opísal rozpočtový proces, uviedol 
zásady pri jeho zostavovaní, 
vymenoval hlavné zložky príjmov a 
výdavkov štátneho rozpočtu 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 

 

Ústna odpoveď 
Praktické cvičenie 
 

Daň z príjmov  3 Vysvetliť základné pojmy pri dani z 
príjmov FO, PO, charakterizovať 
spôsob vyberania a platenia dane 
z príjmov, vyplniť daňové priznanie 

Vysvetlil základné pojmy pri dani z 
príjmov FO, PO, charakterizoval 
spôsob vyberania a platenia dane 
z príjmov, vyplnil daňové priznanie 
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Miestne dane 1 Vysvetliť základné pojmy dane z 
nehnuteľností, dane z motorových 
vozidiel 
 

Vysvetlil základné pojmy dane z 
nehnuteľností, dane z motorových 
vozidiel 
 

DPH 2 Vysvetliť mechanizmus uplatnenia 
dane z pridanej hodnoty, vysvetliť 
základné a doplnkové náležitosti 
DPH 
 

Vysvetlil mechanizmus uplatnenia 
dane z pridanej hodnoty, vysvetlil 
základné a doplnkové náležitosti 
DPH 
 

Spotrebné dane 1 Vysvetliť základné pojmy pri 
spotrebných daniach, vysvetliť 
výpočet spotrebných daní 

Vysvetlil základné pojmy pri 
spotrebných daniach, vysvetlil 
výpočet spotrebných daní 

Základy makroekonomiky 7  Žiak má: Žiak:   

Výpočet makroekonomických 
ukazovateľov 4 

Ekonomika 
 
 

 

Poznať metódy výpočtu HDP, 
HNP, vypočítať mieru inflácie, 
mieru nezamestnanosti 

Poznal metódy výpočtu HDP, 
HNP, vypočítal mieru inflácie, 
mieru nezamestnanosti 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
 
 

 

Ústna odpoveď 
Praktické cvičenie 
 
 
 

 

Čisté ekonomické bohatstvo 
1 Vypočítať čisté ekonomické 

bohatstvo 
Vypočítal čisté ekonomické 
bohatstvo 

Nástroje hospodárskej politiky 
2 Rozlišovať nástroje hospodárskej 

politiky 
Rozlišoval nástroje hospodárskej 
politiky 
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5. Hodnotenie vzdelávacích výstupov 
Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu 
uvedenú v tomto ŠkVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 
didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. Po ukončení posledného 
tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test 
na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú 
prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. 
Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až 
po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 
didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú 
významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia žiaka.  

 
 

Základné pojmy, definície, teoretická časť učiva: váha hodnotenia za klasifikačné obdobie - 
40% 

 
výborný  žiak ovláda fakty, pojmy, definície celistvo a chápe vzťahy medzi nimi, 

 pohotovo a tvorivo uplatňuje svoje vedomosti pri riešení úloh, 
 myslí logicky správne, 
 jeho ústny prejav je presný a výstižný. 

chválitebný  žiak ovláda učivo celistvo, presne a úplne, 
 osvojené vedomosti uplatňuje s menšími podnetmi učiteľa, 
 jeho ústny prejav má menšie nedostatky v správnosti, presnosti a 

výstižnosti, 
 v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. 

dobrý  žiak má nepodstatné medzery v celistvosti, presnosti a úplnosti učiva, 
 podstatnejšie nepresnosti a chyby vie s pomocou učiteľa korigovať, 
 jeho myslenie je vcelku správne, nie vždy tvorivé, 
 v ústnom prejave má nedostatky v správnosti a výstižnosti. 

dostatočný  žiak má závažné medzery v celistvosti, presnosti a úplnosti učiva, 
 pri vykonávaní úloh je málo pohotový a má väčšie nedostatky, 
 pri riešení úloh robí často chyby, jeho myslenie je málo tvorivé, logický 

úsudok často chybný, 
 závažné nedostatky vie pomocou učiteľa korigovať. 

nedostatočný  žiak neovláda učivo celistvo, presne a úplne, má v ňom závažné a 
značné medzery, 

 svoje vedomosti nevie uplatniť ani s pomocou učiteľa, 
 neprejavuje samostatnosť v myslení, 
 závažné nedostatky v učive nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. 
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Cvičenia: váha hodnotenia za klasifikačné obdobie - 30% 

 
výborný  výpočty, grafický prejav a závery cvičenia sú presné a výstižné, 

 celková úprava cvičenia je na dobrej estetickej úrovni, 
 výsledky činnosti žiaka sú kvalitné. 

chválitebný  žiak má menšie nedostatky v správnosti a presnosti výpočtov, 
 výsledky a závery precvičovaných vedomostí sú bez podstatnejších 

nedostatkov, 
 grafický prejav je bez väčších nepresností, 
 estetická úroveň cvičenia je na dobrej úrovni. 

dobrý  žiak robí pri riešení úloh chyby nepodstatného charakteru, 
 má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti, 
 jeho grafický prejav je menej estetický a nepresný, 
 estetická úroveň cvičenia je priemerná. 

dostatočný  žiak robí pri riešení úloh chyby závažného charakteru, 
 má chyby vo výpočtoch, v správnosti, presnosti a výstižnosti, 
 jeho logický úsudok je často chybný, 

nedostatočný  žiak nevie uplatniť svoje vedomosti pri vypracovaní zadaných cvičení, 
 robí chyby závažného charakteru, estetická úroveň je slabá, 
 grafická časť cvičení je často chybná, neúplná a nepodložená 

výpočtami. 
 
 

Písomné práce: váha hodnotenia za klasifikačné obdobie - 50% 
 

Preverovanie vedomostí žiakov písomnou formou je jednou z najobjektívnejších spôsobov. 
Doporučujeme ho uplatňovať po ukončení tematického celku. 
 
a) Pridelenie bodov ku každej odpovedi. 
b) Sumu bodov priradiť ku známke. 
c) Podľa sumy bodov zachovať nasledovné percentuálne hodnotenie. 
 
 

výborný 100% - 90%  
chválitebný 89% - 77%  

dobrý 76% - 60%  
dostatočný 59% - 36%  

nedostatočný 35% - 0%  
 
 


