
 
 

Predmetová komisia občianskej náuky a dejepisu 

Sekcia občianskej náuky 
(šk. rok 2017/2018) 

 

Predseda PK:  

 Mgr. Edita Kohutovičová (dejepis - filozofia)  

Členovia PK – sekcia OBN:  

 Mgr. Zuzana Dvořáková (filozofia – biológia)  

 Mgr. Martina Jobusová 

 Ing. Ingrid Krajčíriková (finančná gramotnosť – nemecký jazyk) 

 Mgr. Patrícia Kubincová (psychológia – anglický jazyk)  

 Mgr. Robert Paradi 

 Ing. Zuzana Ruľáková 

 PhDr. Peter Rusnák, PhD. (filozofia) 

 

Časová dotácia predmetov sekcie OBN:  

 OBN štvorročné štúdium: 

2. ročník - 2 hodiny týždenne 

3. ročník - 2 hodiny týždenne 

 OBN osemročné štúdium: 

príma - 1 hodina týždenne 

sekunda - 1 hodina týždenne 

tercia - 1 hodina týždenne 

kvarta - 1 hodina týždenne 

sexta - 2 hodiny týždenne 

septima - 2 hodiny týždenne 

 



 

 

 Voliteľné predmety: 

Psychológia – 3. ročník (2 hodiny týždenne) 

Ekonómia – 3.ročník (2 hodiny týždenne) 

Základy práva a politológie – 3. ročník (2 hodiny týždenne) 

Psychológia – 4. ročník (4 hodiny týždenne) 

Ekonómia – 4. ročník (4 hodiny týždenne) 

Občianska náuka – 4. ročník (4 hodiny týždenne) 

Finančná gramotnosť – 2. ročník + III.B (1 hodina týždenne) 

 

 

Hlavné úlohy PK: 

 predmetová komisia riadi práce v predmete OBN; 

 zabezpečuje koordinovaný postup a vzájomnú výmenu pracovných skúseností 

vyučujúcich; primerané rozdelenie úloh; kontrolu ich plnení; 

 podporuje záujmovú činnosť žiakov; 

 rozvíja spoluprácu s ostatnými predmetovými komisiami, triednymi učiteľmi 

a podieľa sa na plnení výchovných úloh školy. 

 

 

Zameranie výchovnej práce PK: 

 Predmetová komisia oboznamuje študentov so základmi vybraných spoločenských 

vied;  

 vedie ich k pochopeniu hodnôt demokracie, slobody, spravodlivosti a humanity; 

 výučba OBN sa podieľa na mravnom, intelektuálnom a občianskom rozvoji študentov, 

pričom dotvára ich všeobecné vzdelanie a prispieva k príprave na vysokoškolské 

štúdium. 

 

 

Obsahové zameranie OBN: 

 Cieľom vyučovania na hodinách predmetu OBN je sprístupniť študentom základnú 

terminológiu a systematickú orientáciu v oblasti humanitných a sociálnych vied, 

konkrétne v oblasti teórie práva, ekonómie a ekonomiky, filozofie, politológie, 

psychológie a sociológie. 

 Zámerom vyučovania je poskytnúť študentom primárne informácie, ktoré im pomôžu 

rozhodnúť sa pre pokračovanie v štúdiu sociálnych vied (social sciences) 

v maturitných seminároch s možnosťou ukončenia štúdia formou maturitnej skúšky. 

 Vzdelávacím zámerom pedagógov je pripraviť študentov na prijímacie konania na 

slovenské a zahraničné vysoké školy (právnické, ekonomické, pedagogické 

a filozofické fakulty /napr. v odboroch sociológia, politológia, filozofia, etika, 

religionistika, medzinárodné vzťahy/, fakulty sociálnej práce, masmediálnej 

komunikácie a cestovného ruchu, policajné akadémie, odbory diplomacie). 



 Výchovno-vzdelávacím cieľom na hodinách OBN je viesť študentov k úsiliu 

o hľadanie pravdy, ku kritickému mysleniu a k hodnotám otvorenej spoločnosti. 

V predmete občianska náuka sa sledujú 4 hlavné ciele: 

 

1. Učiť sa poznávať 

2. Učiť sa konať 

3. Učiť sa hodnotiť 

4. Učiť sa dorozumievať a porozumieť si 

 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií  

tým, že vedie žiaka k:  

-  podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti 

-  utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí 

-  realistickému sebapoznávaniu a zdravému sebahodnoteniu  

-  akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí 

-  aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností   

-  rešpektovaniu základných princípov demokracie  

-  vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy 

-  rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy 

-  získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti 

-  zvládaniu základného kategoriálno-pojmového aparátu filozofie 

-  uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok,  

   citov, názorov a postojov 

-  obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv  

-  vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty       

   spoločenského a  spoločenskovedného charakteru  

-  rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoloč. spolunažívania  

-  prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania.  

 

Obsah učiva: 2. ročník a sexta 

 

Tematický celok: Človek ako jedinec  (Psychológia) 

     Človek ako osobnosť (Sociológia) 

                             Občan a štát  (Politológia) 

                             Občan a právo  (Právo) 

                             Ekonómia a ekonomika 

 

Obsah učiva: 3. ročník a septima 

 

 Filozofia 

Tematické celky: Úvod do filozofie   

                             Antická filozofia   

       Stredoveká filozofia   

       Renesančná filozofia   

       Novoveká filozofia a osvietenstvo  

       Poklasická filozofia a filozofia moderny/postmoderny   

 

 

 

 



 

 

Obsah učiva: 4. ročník a oktáva 

 

Ciele voliteľného predmetu občianska náuka  

- rozšíriť a prehĺbiť už získané poznatky z jednotlivých obsahových okruhov 

- rozvíjať schopnosti formulovať a klásť otázky v príslušných spoločensko-vedných 

oblastiach 

- rozvíjať kultivovanú výmenu názorov 

- utvárať si vlastné názory a postoje 

- pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky 

- napomáhať pri príprave žiakov na prijímacie skúšky na VŠ 

 

 

Formy hodnotenia a klasifikácie: 

 hodnotenie sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov:  

a) slovným hodnotením, b) klasifikáciou 

 zdrojom hodnotenia sú: 

- ústne odpovede žiaka, v ktorých sa hodnotí stupeň získaných vedomostí a zručností, 

- písomné formy hodnotenia – testy na konci tematických celkov 

- hodnotenie aktivity na hodinách – referáty, informácie z médií, prezentácie 

- zapájanie sa do súťaží Mladý Európan, Olympiáda ľudských práv 

- príprava materiálov 

 prospech v predmete OBN sa klasifikuje stupňami: 1 (výborný); 2 (chvalitebný); 3 

(dobrý); 4 (dostatočný); 5 (nedostatočný) 

 pedagóg vykonáva priebežnú a súhrnnú klasifikáciu žiaka, pričom priebežná 

klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov, súhrnná sa vykonáva na 

konci každého polroku 

 po ústnom skúšaní oznámi pedagog výsledok žiakovi ihned 

 výsledky hodnotenia písomných prác, testov a pod. oznámi žiakovi a predloží 

k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní od termínu písemného skúšania 

 termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, pedagog konzultuje s triednym 

profesorom. O termíne písomnej skúšky sú žiaci informovaní týždeň vopred. 

 seminárne práce, referáty a prezentácie sa hodnotia známkou. Kritériá hodnotenia: 

obsahová náplň, úroveň spracovania práce (formálna stránka), prednes, obhajoba 

 klasifikácia vyjadrená v percentách: výborný ... 100 – 90% 

                chválitebný ... 89 – 75% 

                dobrý ... 74 – 50% 

                dostatočný ... 49 – 30% 

                nedostatočný ... 29 – 0 % 

 minimálny počet známok v predmete OBN pri dotácii 1 hodina týždenne 2 známky za 

jeden polrok, pri dotácii 2 hodiny týždenne 3 známky za jeden polrok. 

 

 

Informácie o cieľových požiadavkách maturitnej skúšky z NAS: 

 www.statpedu.sk  

http://www.statpedu.sk/


 

Ponukové listy voliteľných predmetov z občianskej náuky pre 3. ročník: 

 

 Psychológia 

 Základy práva a politológie 

 

 

Ponukové listy voliteľných predmetov z občianskej náuky pre 4. ročník: 

 

 Psychológia 

 Náuka o spoločnosti 

 

Učebnice k predmetu Občianska náuka 

 

 

Drozdíková, A.: Občianska náuka pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2012. 

 

Drozdíková, A. – Ďurajková, D.: Občianska náuka pre 6. ročník základných škôl. Bratislava: 

SPN, 2009.  

 

Ďurajková, D. – Vargová, D.: Občianska náuka pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2012. 

 

Ďurajková, D. – Kopecká, H. – Vargová, D.: Občianska náuka pre 3. ročník gymnázia. 

Bratislava: SPN, 2011. 

 

Fürstová, M. – Trinks, J.: Filozofia. Bratislava: SPN, 1996. 

 

Kiczko, L. et al.: Dejiny filozofie. Bratislava: SPN, 1993. 

 

Kopecká, H. – Muchová, E.: Občianska náuka pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2012. 

 

Študijná literatúra prístupná v knižnici PK: 

 odkaz 

 

 

Archív aktivít PK: 

http://www.gypy.sk/stranky/pknas/literatura.doc


 spolupráca s Amnesty International v prednáškovom projekte „Rozdelení 

náboženstvom – rozdelení hranicami“ (október – november 2007) 

 Európska humanitárna olympiáda (február 2008)  

 žiadosť o grant MŠ SR KEGA 2008 pod názvom „Tvorba multimediálnych 

didaktických pomôcok určených na skvalitnenie a zefektívnenie výučby náuky 

o spoločnosti na stredných školách“ (predkladatelia: Mgr. Edita Kohutovičová, Dr. Peter 

Rusnák) 

 odbornú ekonomickú prednášku mimovládnej organizácie na tému z oblasti fiškálnej 

politiky pod názvom „Koľko stojí štát?“ zrealizovala PK NAS pre študentov predmetu 

v maturitnom ročníku v októbri 2009.  

 PK NAS sa zúčastňuje na príprave a realizácii celoslovenského projektu Modelového 

Európskeho parlamentu (MEP), ktorý iniciovalo MŠ SR v Bratislave v súčinnosti 

s Európskym parlamentom v Štrasburgu.  

 v dňoch 23. a 24. júna 2010 sa študenti Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch 

zúčastnili na regionálnom zasadnutí Modelového európskeho parlamentu (MEP) 2010 

v Senici. Študenti Jakub Horňák, Tatiana Fačkovcová, Michaela Bušíková, Ema 

Suchomelová a Klára Lacková pracovali v parlamentných výboroch, kde sa venovali 

odborným otázkam z oblasti zahraničných vzťahov, geopolitiky, ústavného práva, 

environmentalistiky, teórie edukácie a európskych vzdelávacích systémov, fiškálnej 

a monetárnej politiky, ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu, otázkami hospodárskej 

a menovej politiky. Na plenárnom zasadnutí modelového Europarlamentu hájili 

a pripomienkovali rezolúcie kreované vo výboroch. Študentka Klára Lacková bola 

navrhnutá ako kandidát – náhradník do celoštátneho rokovania európskeho 

modelového parlamentu v sekcii ústavného práva. Koordinátormi školského kola 

a odbornými garantami súťaže boli Mgr. Edita Kohutovičová a Dr. Peter Rusnák 

 spolupráca s NGO Fair Trade na Slovensku (workshop o spravodlivom obchode)  

 PK NAS v spolupráci s Europe Direct Senica zrealizovala 3. 4. 2014 interaktívny 

seminár o EU pre žiakov tretieho ročníka. Cieľom bolo rozšíriť znalosti o EU a formou 

kvízu overiť vedomosti žiakov z histórie a súčasnosti tohoto společenstva.  

 

 

Úspechy vo vedomostnej súťaži Mladý Európan 

Naša škola sa každoročne zúčastňuje vedomostnej súťaže nadštandardných znalostí o 

Európskej únii Mladý Európan. Od roku 2007 sme dosiahli nasledujúce úspechy: 

 

Rok 2007: tretie miesto v regionálnom kole v Senici získali: K. Kanderová, T. Kotvasová, D. 

Ľuptáková 

Rok 2008: druhé miesto v regionálnom kole v Senici získali: N. Jankovičová, L. Malastová, J. 

Rypák 

Rok 2009: prvé miesto v regionálnom kole v Senici  získali: I. Hornáčková, J. Juhászová, I. 

Oravec; v národnom kole v Nitre obsadili štvrté miesto 

Rok 2010: druhé miesto v regionálnom kole v Senici získali: M. Adamčík, B. Jánošková, P. 

Stejskal 

Rok 2011: tretie miesto v regionálnom kole v Senici získali: M. Krupa, K. Lacková, J. 

Horňák 

Rok 2012: tretie miesto v regionálnom kole v Senici získali: J. Konečný, M. Mesároš, P. 

Stillhammer 



Rok 2013: prvé miesto v regionálnom kole v Senici získali: S. Bajaník, F. Šiška, S. 

Vytykačová; v národnom kole v Nitre obsadili tretie miesto 

Rok 2014: druhé miesto v regionálnom kole v Senici získali: R. Balog, J. Bilený, L. Blahová 

Rok 2015: tretie miesto v regionálnom kole v Senici získali: F. Stančík, M. Lazarčík, T. 

Potroková 

 

 

 

Rozvíjanie finančnej gramotnosti 

 

V šk roku 2013/14 sa Študenti štvrtého ročníka a oktávy zapojili do on-line súťaže Finančný 

kompas, ktorú pripravila Nadácia Partners z Bratislavy, s cieľom podporiť rozvoj finančnej 

gramotnosti mladých ľudí. Žiaci Bajaník a Holík (obaja z oktávy) postúpili do druhého kola. 

V šk,. roku 1014/15 sa uskutočnila Finančná olympiáda, v ktorej Filip Stančík postúpil do 

celoslovenského finále. 

 

             

V decembri 2014 vyhrali traja študenti 3.C vedomostnú súťaž Olympiáda SŠ o EÚ. Súčasťou 

odmeny bolo aj pozvanie od europoslancov R. Sulíka a E Kukana do Európskeho parlamentu 

v Bruseli. 

Exkurzia  sa uskutočnila 15. – 17. apríla 2015. Od začiatku do konca  bola zaujímavá 

a dynamická. Do Bruselu cestovali žiaci Matúš Lazarčík, Terézia Potroková, Filip Stančík 

a učiteľka Edita Kohutovičová.. Hneď po príchode začal zaujímavý program. Matúš Lazarčík 

strávil niekoľko hodín v EP spolu s R. Sulíkom a redaktorom slovenskej regionálnej televízie. 

Zostávajúci dvaja členovia tímu s pani učiteľkou navštívili slovenské veľvyslanectvo 

v Bruseli a dozvedeli sa priamo od radcu slovenského veľvyslanca p. Juraja Kublu veľa 

zaujímavostí o práci našich diplomatov. V nasledujúci deň sa uskutočnila návšteva 

parlamentu, stretnutie s europoslancom R. Sulíkom, prehliadka Parlamentária, kde sú 

zaujímavo prezentované kľúčové udalosti modernej histórie krajín EÚ. 

Nasledovala prehliadka slávneho Grande Place, fotenie pri soške Manneken Pis a krátka 

exkurzia v unikátnom Kráľovskom vojenskom múzeu. Posledný deň zvýšil čas na slávne 

Atómium.  

Teší nás a žiakov veľmi motivuje, že jestvuje možnosť aj cez takéto vedomostné súťaže veľa 

sa naučiť a prípadne aj veľa zažiť.          

 

 

 

 

 

 



Voliteľné predmety Ekonómia a Psychológia 

 

Charakteristika predmetu EKONOMIKA (EKN) 
 

Predmet Ekonomika je zaradený do školského vzdelávacieho programu ako voliteľný predmet 

v 3. a 4. ročníku štúdia. 

Tento predmet umožňuje študentom získať potrebné vedomosti a zručnosti, pomocou ktorých 

získajú základnú orientáciu vo fungovaní ekonomického systému spoločnosti. Získajú 

schopnosť narábať so základnými ekonomickými kategóriami,  s ktorými sa budú stretávať v 

každodennom živote. Pri výbere učiva sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť učiva 

podľa schopnosti študentov. Predmet vedie študentov k tomu, aby porozumeli ekonomike, 

a tým skôr aby dokázali využiť jeho výhody, aby získali a osvojili si vedomosti a zručnosti. 

 

Ciele 
Medzi základné zručnosti, ktoré by mali študenti v predmete Ekonomika získať, patria:  

 pochopiť fungovanie reálnej ekonomiky na mikroekonomickej úrovni, 

makroekonomickej úrovni i na svetovej úrovni,  

 oboznámiť sa s vývojom ekonomického myslenia a historickou podmienenosťou 

ekonomiky,  

 získať vedomosti o základných formách podnikania a základných princípoch fungovania 

trhovej ekonomiky,  

 

Prehľad tematických celkov 
1. Historická podmienenosť ekonomiky 

2. Základné ekonomické problémy a prístupy k ich riešeniu 

3. Trhový mechanizmus a jeho pôsobenie 

4. Trh výrobných činiteľov 

5. Organizácia a formy podnikania 

6. Peniaze v trhovej ekonomike 

7. Bankový systém 

8. Makroekonomické pojmy a vzťahy 

9. Nezamestnanosť a inflácia 

10. Ekonomická úloha štátu 

11. Svetové hospodárstvo - Medzinárodné ekonomické vzťahy, Medzinárodné menové 

vzťahy, Medzinárodná ekonomická integrácia 

 



Plán výkonov žiaka v predmete Ekonomika (EKN) 
3. ročník + Septima – časová dotácia – 2 hodiny týždenne 

  

ČO 
POČET/ 

polrok 
POZNÁMKA 

Kontrolný test na záver 

tematického celku 
2 

test obsahuje 15-20 položiek (podľa potrieb 

skupiny) 

Ústna odpoveď 1 obsahové zvládnutie témy  

 

4. ročník + Oktáva – časová dotácia – 4 hodiny týždenne 
  

ČO 
POČET/ 

polrok 
POZNÁMKA 

Kontrolný test na záver 

tematického celku 
3 

test obsahuje 15-20 položiek (podľa potrieb 

skupiny) 

Ústna odpoveď 1 obsahové zvládnutie témy  

Prezentácia projektu 1 motivačná aktivita 

 

Ak študent nebude v riadnom termíne na testovaní, môže si s vyučujúcim do piatich dní od 

svojho príchodu dohodnúť náhradný termín. Žiakovi, ktorý nesplnil kritériá klasifikácie, určí 

riaditeľ školy termín konania komisionálneho preskúšania z učiva za dané klasifikačné 

obdobie. 

 

Stupnica hodnotenia:  

100% - 90% výborný 

89%  – 75% chválitebný 

74%  -  60%  dobrý 

59%  -  45%  dostatočný 

44%  -  0%    nedostatočný 

 

Učebné zdroje 
 Základy ekonómie a ekonomiky (Lisý a kolektív),  Podniková ekonomika  

 Obchodný zákon, Živnostenský zákon  

 Odborné časopisy a literatúra   

 Internet 

 

Charakteristika predmetu PSYCHOLÓGIA (PSY) 

 
Predmet Psychológia je zaradený do školského vzdelávacieho programu ako voliteľný 

predmet v 3. ročníku štúdia s časovou dotáciou 2 hodiny týždenne a v 4. ročníku s časovou 

dotáciou 4 hodiny týždenne. 

           Obsah je projektovaný s cieľom posilniť vzdelávanie o poznatky psychologickej vedy, 

jej humanizujúceho poslania pri vysvetľovaní príčin a dôsledkov ľudského snaženia  

a konania a poskytnúť informačný rámec o zákonitostiach a špecifikách psychiky človeka, 

o základných psychických dispozíciách, ich vývine a  pôsobení na poznanie seba samého 



a svojho miesta v sociálnych vzťahoch. Študenti takisto získajú informácie o poruchách 

osobnosti a možnostiach ich odstránenia. Obsahom tohto predmetu sú poznatky 

z nasledujúcich teoretických psychologických disciplín: 

 Všeobecnej psychológie 

 Vývinovej psychológie 

 Sociálnej psychológie 

 Psychológie osobnosti 

 Psychopatológie  

 Poradenskej psychológie 

 

Pri výbere učiva sme prihliadali na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopnosti 

študentov. Predmet vedie študentov k tomu, aby porozumeli psychológii, a aby dokázali 

využiť jeho výhody, aby získali a osvojili si vedomosti a zručnosti. 

 

    Cieľom tohto predmetu je priblížiť študentom poznatky o psychológii ako vede, jej 

smeroch, poskytnúť informácie o zákonitostiach a špecifikách psychiky človeka, vysvetliť 

príčiny a dôsledky ľudského prežívania a správania a zároveň pomôcť pri poznávaní seba 

samého. Študenti sa takisto naučia orientovať v rôznych psychologických smeroch a ich 

pohľade na osobnosť človeka, v prístupe rôznych psychologických smerov k problematike 

vzniku porúch, chorôb a anomálií a takisto získajú vedomosti o rôznych psychoterapeutických 

metódach používaných v poradenstve. Tento predmet je vhodný nielen pre študentov, ktorí 

plánujú pokračovať v štúdiu psychológie na vysokých školách, ale aj pre študentov, ktorí 

majú záujem dozvedieť sa viac o sebe a o fungovaní vlastnej psychiky. Psychológia je veľmi 

dôležitý predmet najmä v súčasnom svete, keď je pre každého človeka nesmierne dôležité 

správne orientovať sa v základných životných situáciách, ktoré sú veľakrát stresujúce.   

Medzi základné zručnosti, ktoré by mali študenti v predmete Psychológia získať, patria:  

 

 Pochopiť význam psychológie ako vedy 

 Pochopiť  základné psychologické pojmy, kategórie  a ich vzťahy 

 Vysvetliť príčiny individuálnych rozdielov medzi ľuďmi 

 Odhadnúť príčiny prežívania a správania ľudí 

 Vedieť utvoriť si a vyjadriť  vlastný názor, postoje a presvedčenie 

 Uvedomiť si zodpovednosť za seba a svoj život 

 Uvedomiť si dôležitosť zdravého životného štýlu 

 Hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie, inšpirovať sa príkladmi úspešných 

osobností 

 Získať schopnosti vyrovnávať sa so záťažovými situáciami 

 Pochopiť  vývin jedinca a charakterizovať jednotlivé štádiá vývinu 

 Pochopiť zákonitosti fungovania jednotlivca v spoločnosti 

 Vedieť sa orientovať v sociálnych vzťahoch 

 Byť schopný vytvoriť si k ľuďom citlivý, akceptujúci a empatický vzťah  

 Orientovať sa v rôznych psychoterapeutických postupoch  

 Prakticky využiť osvojené poznatky pri posudzovaní a riešení situácií 

v medziľudských vzťahoch  

 

Prehľad tematických celkov 

 
1. Všeobecná psychológia 

a. Psychológia ako veda o psychike. 



b. Psychické procesy, stavy, vlastnosti. 

2. Vývinová psychológia 

a. Úvod do vývinovej psychológie. 

     3. Sociálna psychológia 

a. Úvod do sociálnej psychológie. 

b. Sociálny status, pozícia a rola. 

c. Komunikácia. 

4. Psychológia osobnosti 

 a.     Úvod do psychológie osobnosti 

 b.     Osobnosť v rôznych psychologických smeroch  

5. Psychopatológia osobnosti 

      a.     Poruchy psychických funkcií 

      b.     Poruchy osobnosti – vrodené 

      c.     Poruchy osobnosti - získané 

6. Poradenská psychológia 

      a.     Úvod do poradenskej psychológie 

      b.     Druhy poradenských situácií 

 

Plán výkonov 
Pri dvojhodinovej týždennej  dotácii predmetu bude klasifikovaný 3 známkami, 

pričom jedna musí byť z ústneho preverovania. Pri štvorhodinovej týždennej dotácii predmetu 

bude žiak priebežne hodnotený 5 známkami nasledovne:  každý štvrťrok 2 známky 

z písomného skúšania, 1 z ústnej odpovede  za polrok. Pri opakovaní tematického celku učiteľ 

oznámi termín písomky a požadovaný rozsah opakovaného učiva týždeň vopred. Krátku 

písomnú skúšku tzv. päťminútovku nemusí učiteľ oznámiť vopred, písomka musí však 

zahŕňať učivo 2 vyučovacích hodín. Ku každej písomke bude vypracovaný kľúč a výsledok sa 

žiak dozvie do dvoch  týždňov 

Stupnica známok v percentách: výborný 100% - 90% 

chválitebný 89%  - 75%   

      dobrý  74% - 50% 

dostatočný 49% - 30% 

nedostatočný 29% - 0%  

 

Učebné zdroje 

 

 A. Okruhlicová, M. Zelina – Základy psychológie pre stredné školy ( Litera 1997) 

 M. Košč – Základy psychológie ( SPN 2006 ) 

 E. Gajdošová – Prehľad psychológie ( Príroda 2009 ) 

 Calvin S. Hall, G. Lindzey – Psychológia osobnosti ( SPN 1997 ) 

 M. Svoboda, E. Češková, Hana Kučerová – Psychopatologie a psychiatrie (Portál 2006) 

 J.Vymětal- Úvod do psychoterapie (Grada 2010) 

 L. Požár: Psychologická propedeutika 

 

Predmetová komisia občianskej náuky a dejepisu 

 



Sekcia dejepisu 
 

 

 

Predseda PK: 

 

      Mgr. Edita Kohutovičová   (dejepis – filozofia) 

 

Členovia PK – sekcia dejepis 

 

      Mgr. Dagmar Bertoliová  (dejepis – anglický jazyk ) 

      Mgr. Anna Kertészová ( dejepis – anglický jazyk ) 

      Mgr. Tibor Kertész ( dejepis – anglický jazyk - ruský jazyk ) 

 

 

 

Časová dotácia predmetov sekcie dejepis: 

 

 Dejepis sa vyučuje v 1. – 3. ročníku po dve hodiny týždenne 

 

 v 3. ročníku majú žiaci možnosť zvoliť si voliteľný seminár z dejepisu 

 

 v 4. ročníku majú žiaci možnosť 4-hodinového semináru pod názvom 

Dejepis 

 

 Predmet dejepis je takisto súčasťou vyučovacieho procesu osemročného 

gymnázia – 1.-7. roč., v 8. roč. si takisto môžu vybrať 4-hodinový seminár 

Dejepis   
 

 

 

 

Ciele predmetu: 

 

     Cieľom predmetu je formovať hodnotové historické vedomie žiaka, 

zabezpečovať kontinuitu historickej pamäti ľudstva, získavať kompetencie, 

využívať znalosti v praktických a poznávacích aktivitách. Žiak si po poznaní 

a získaní informácií vytvára vlastný názor, hodnotí, aplikuje. 

 

 prehĺbiť poznanie o historickom vývoji ľudstva 

 

 poznávať historický vývoj svetových a národných dejín 

 

 vytvárať vlastné názory na historický proces 



 

 formou semináru pripraviť žiakov na maturitné i prijímacie skúšky 

 

Vyučovaním dejepisu chceme získavať také kompetencie, ktoré umožnia 

žiakovi: 

       

1.) využívať všetky formy sociálnej komunikácie na pozadí poznania histórie 

v historickom čase, priestore 

2.) osvojiť si vhodnú slovnú zásobu 

3.) v rámci jazykových kompetencií zdokonaliť čitateľskú gramotnosť a tak 

porozumieť písaným textom, cez ktoré žiak získa informácie, vyvodí 

priame závery z historickej udalosti, dokáže interpretovať myšlienky 

z textu, uvažovať o nich, skúmať ich a kriticky text hodnotiť.  

4.)  pri uvažovaní a hodnotení formy textu bude s nadhľadom objektívne 

vnímať a hodnotiť jeho kvality a novozískané informácie. Skonštatuje, či 

sú preňho prínosom, alebo ho nezaujali. 

5.) vidieť veci problémovo a kriticky myslieť pri hľadaní riešenia problému 

 

 

Obsah vyučovania: 

 

 Svetové i národné dejiny s dôrazom na: 

 

 hlbšie a detailnejšie objasnenie historických udalostí a procesov od 

praveku až po súčasnosť 

 

 hlbšie skúmanie vybraných kapitol 

 

 praktické spoznávanie histórie počas odborných exkurzií 

 

 

 

 

Spôsob hodnotenia:  
 

 

 klasifikácia vedomostí ústnou i písomnou formou 

 

 hodnotenie schopností pracovať s literarúrou, internetom, historickým 

prameňom, mapou 

 

 

 



Hodnotenie: 

 

 pre prímu až septimu osemročného štúdia a prvý až tretí ročník 

štvorročného štúdia: 

 Za polrok: 

 Kontrolné testy - 2  -  na záver tematického celku 

 Ústna odpoveď - 1 - obsahové zvládnutie témy  

 Motivačné aktivity - 1-2 projekty, prezentácie 

 Ak študent nebude v riadnom termíne na testovaní, môže si s vyučujúcim 

do piatich dní od svojho príchodu dohodnúť náhradný termín. Žiakovi, 

ktorý nesplnil kritériá klasifikácie, určí riaditeľ školy termín konania 

komisionálneho preskúšania z učiva za dané klasifikačné obdobie. 

    

 

Stupnica hodnotenia odpovedí i kontroliek 

 

 100% - 90%  výborný 

 89%  – 75%  chválitebný 

 74%  -  50%  dobrý 

 49%  -  35%  dostatočný 

 34%  -  0%   nedostatočný 

 

 

Podmienky klasifikácie vo voliteľnom predmete dejepis (4.r.) 

 

 Vo voliteľnom predmete dejepis žiak splní podmienky klasifikácie ak 

získa minimálne 3 známky, z čoho aspoň 1 bude z ústneho prejavu. Na 

klasifikáciu bude mať vplyv aj pravidelná domáca príprava a aktivita na 

hodine. 

 Ústna odpoveď – 1 -obsahové zvládnutie maturitných tém  

 Kontrolný test -2 -na záver tematického celku 

 Motivačné aktivity   1-2projekty, prezentácie 

 Pri meraní výkonu žiaka sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, logické spájanie súvislostí 

a štruktúra odpovede. 

 

 

Podmienky klasifikácie vo voliteľnom predmete seminár z dejepisu (3.r.) 

 

 Vo voliteľnom predmete seminár z dejepisu žiak splní podmienky 

klasifikácie ak získa minimálne 3 známky, z čoho aspoň 1 bude z ústneho 

prejavu. Na klasifikáciu bude mať vplyv aj pravidelná domáca príprava 

a aktivita na hodine. 



 Ústna odpoveď -1 -obsahové zvládnutie prebraných tém  

 Kontrolný test – 2 -na záver tematického celku 

 Motivačné aktivity1-2projekty, prezentácie 

 Pri meraní výkonu žiaka sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, logické spájanie 

súvislostía štruktúra odpovede. 

 Pri meraní výkonu žiaka sa berú do úvahy tieto aspekty: obsahová 

primeranosť, plynulosť vyjadrovania, logické spájanie súvislostí 

a štruktúra odpovede. 

 

 

Základné aktivity sekcie dejepis v oblasti odborných exkurzií: 

 

                 -  Ducové, Bojná - 1.roč  

 

                 - Bratislava, Nitra – 1.roč. 

 

                 - Balneologické múzeum – prima, 3. ročník (Štefánik, história 

Piešťan) 

 

                 - Modra – 2.roč. 

 

                 - Historické Dolné Rakúsko – Carnuntum – prima, 1. roč. 

 

                 - Budapešť – 1.roč. 

 

                 - Paríž – sex., sept., 2. roč.,  

 

                 - Rím, Neapol, Pompeje – 2.roč. 

 

                 - Banská Bystrica – SNP, II. svet. vojna – kvarta, 3.roč. 

 

                 -  Banská Štiavnica  - 2.roč. 

 

                 -  Martin – 2.roč. 

 

                  - Bratislava, Devín, Trnava  - sekunda 

 

                  - Osvienčim – 3.roč. 

 

                   

Informácie o cieľových požiadavkách maturitných skúšok z dejepisu: 

 



www.statpedu .sk 

 

 

Učebnice dejepisu: 

 

 

 

                        
 

 

 

                       
 

              
 

 

 

Ďalšie aktivity PK: 



 

 

 

Žiaci sa zúčastňujú dejepisnej olympiády, v ktorej mala škola i finalistu v  

 

rámci republikovej súťaže, SOČ a rôznych ďalších súťaží, ktoré sa týkajú  

 

histórie, napr. Kraj, ktorý je mojím domovom (VÚC), súťaž Asociácie  

 

primátorov a starostov a pod., Otázniky histórie, v ktorej v celoštátnom kole  

 

J. Konečný skončil na 1. mieste. 

 

 

Aktualizácia stránky PK: 

Edita Kohutovičová, Peter Rusnák, Tibor Kertész 

 


