
Ponuka voliteľných predmetov pre budúci 3. ročník. 
 

Predmet: 

Seminár z geografie 

Skratka predmetu: 

SEG 

Skratky vyučujúcich: 

 

Charakteristika predmetu : 

 

  Je určený pre žiakov - ktorí budú maturovať z GEG 

                                       - ktorí budú potrebovať GEG  na prijímacie skúšky na VŠ 

 

 

  Zahŕňa tematické celky – FYZICKEJ GEOGRAFIE / atmosféra, hydrosféra, litosféra, 

pedosféra, biosféra/  a HUMÁNNEJ GEOGRAFIE / obyvateľstvo, sídla, hospodárstvo/ 

 

 

V Spišskej Novej Vsi 06.03.2020           Podpis vedúceho PK: 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 

 

 

 

Predmet: 

             Cvičenia z fyziky 

 

Skratka predmetu:             

                           CVF               

Vyučujúci: 

 

Charakteristika predmetu : 

   Dvojročný kurz fyziky je určený študentom, ktorí chcú maturovať z fyziky a pripravujú sa 

na štúdium technických a prírodovedných disciplín . 

   Obsahom je časť   Gravitačné pole a Štruktúra a vlastnosti látok , riešia sa úlohy z celkov: 

pohyby telies, hydrostatika, hydrodynamika, molekulová fyzika, vlastnosti pevných, 

kvapalných a plynných látok, skupenské zmeny, deje v ideálnom plyne. 

   Súčasťou vyučovania sú aj laboratórne práce z tejto oblasti. Ich obhajoba je súčasťou 

maturitnej skúšky a zručnosti pri práci získané sú potrebné pre budúcich technikov. 

Spracovanie aj meranie sa bude realizovať v počítačom podporovanom laboratóriu. 

 

   Cieľom predmetu je doplniť a rozšíriť učivo základného kurzu fyziky, formovať aktívne 

intelektuálne a manuálne činnosti, pri ktorých si študent rozvíja schopnosť rozhodovať, 

navrhovať, realizovať, spracovať, analyzovať, objektivizovať, overovať. 

Doporučujeme pre študenta, ktorý mieni z fyziky maturovať!  

Podmienky pre absolvovanie :                podľa klasifikačného poriadku 

 

V Spišskej Novej Vsi       5.3.2019 

 

Podpis vyuč.: 

Poznámka : Predmet je klasifikovaný známkou. 

Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 

 

 

 



Predmet: 

SEMINÁR Z BIOLÓGIE  

Skratka predmetu: 

SEB 

Skratky vyučujúcich: 

 

Charakteristika predmetu :  

 BIOLÓGIA AKO VEDA: biologické vedy, objavy v biológií, metódy štúdia biológie  

 ROZMNOŽOVANIE BUNKY: bunkový cyklus, mitóza a meióza  

 SYSTÉM RASTLÍN: nižšie a vyššie rastliny  

 RÍŠA HÚB A LIŠAJNÍKOV: charakteristika ríše a systém  

 SYSTÉM ŽIVOČÍCHOV: ríša jednobunkovcov a živočíchov  

 EKOLÓGIA  

  

Doplnenie učiva na maturitnú skúšku a prijímacie pohovory na vysoké školy  

(medicína, prírodné vedy, farmácia, zdravotnícke odbory,.....)  

 

Pre maturitu z biológie je nutné predmet absolvovať.  

V Spišskej Novej Vsi 24. 2. 2020  Podpis vedúceho PK: 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet: 

Konverzácia  

v nemeckom jazyku   

Skratka predmetu: 

 

KNJ   

Skratky vyučujúcich: 

 

KoS, CuM, TuD 

Charakteristika predmetu : 

 
Náplňou hodín konverzácie v nemeckom jazyku je rozširovanie a prehlbovanie 

nadobudnutých jazykových zručností, rozširovanie slovnej zásoby, konverzácia 

na témy, dané cieľovými požiadavkami na maturitu z nemeckého jazyka a 

precvičovanie samostatného monologického prejavu. 

V Spišskej Novej Vsi  25.02.2020              Podpis vedúceho PK: 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 

 

 

 



Predmet: 

 Spoločenskovedný seminár II  

Skratka predmetu: 

SPS II 

Skratky vyučujúcich: 

PjB 

Je určený pre študentov ,  ktorí majú záujem o globálne rozvojové vzdelávanie 

Cieľom je získať vedomosti o globálnych ekonomických, sociálnych, politických  aspektoch, 

ktoré ovplyvňujú náš život. 

 Cieľom je podporovať toleranciu, solidaritu, učiť sa porozumieť rôznorodosti vo svete 

 

Témy:  Ľudské práva a ich ochrana /OSN,Rada Európy, Európska únia,Amnesty 

international  

                 Demokracia a občianska spoločnosť 

                Xenofóbia a diskriminácia vs. tolerancia a multikulturalizmus 

                Fair Trade 

                Chudoba a hlad 

                Migrácia – ekonomická, politická , klimatická 

            

V Spišskej Novej Vsi  24.02.2020               Podpis vedúceho PK: 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 

 

 

 

 

 

Predmet: 

 Finančná gramotnosť 

Skratka predmetu: 

FIG 

Skratky vyučujúcich: 

 

Seminár je určený študentom 3. ročníka, ktorí sa chcú orientovať v základných 

ekonomických otázkach každodenného života a majú záujem o štúdium ekonomických vied 

na vysokých školách. 

Seminár je zameraný na finančnú gramotnosť. Seminár zoznámi žiakov s najdôležitejšími 

témami z oblasti financií štátu, podnikania a osobných financií. Okrem teoretických 

vedomostí  majú žiaci možnosť praktických cvičení napríklad pri zostavovaní rodinného 

rozpočtu, výpočte daní a odvodov a podobne. Niekoľko tém z obsahu: 

● peniaze – mýty a fakty,  bankovníctvo, platobné a kreditné karty 

● osobný aj štátny rozpočet 

● sporenie, investovanie, poistenie, úvery 

● podnikateľ a podnikanie 

● inflácia, nezamestnanosť 

 
V Spišskej Novej Vsi  24.02.2020              Podpis vedúceho PK: 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 

 



 

Predmet: 

 Programovanie I. 

Skratka predmetu: 

PRO I. 

Skratky vyučujúcich: 

BrI 

Charakteristika predmetu : 

 

Úloha predmetu je naučiť študentov základy programovacieho jazyka C++, čo im umožní 

jednoduchší prechod na štúdium technických a prírodovedných vysokých škôl. V prípade 

záujmu je možnosť programovania i v jazykoch C# a Python.  Súčasťou predmetu je i 

príprava na praktickú časť maturitnej skúšky, ktorá vyžaduje programovanie v objektovom 

jazyku.  

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi    20. februára 2020 Podpis vedúceho PK: 

Poznámky:  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 

 

 

 

 

 

Predmet: 

Konverzácia v AJ 

 

Skratka predmetu: 

KAJ 

Skratky vyučujúcich: 

PiM,NeM,JaI,MaM,BaA,ZaJ 

Charakteristika predmetu : 

Obsah: Voliteľný predmet nadväzuje na vyučovací predmet ANJ, hlavne jeho komunikatívnu 

stránku. Umožní prehĺbenie a upevnenie 15 tematických okruhov, doplnených o vedomosti 

z literatúry a z najnovších reálií. 

Cieľ: 
1. zvýšiť kvalitu rečových zručností ( dlhší monologický prejav, diskusia ) 

2. rozšíriť  slovnú zásobu 

3. praktické používanie ANJ v rámci tematických okruhov určených požiadavkami na  maturitnú 

skúšku z ANJ 

Formy: Prevláda ústna forma a  samostatný prejav. Zvládnutie modelových rečových situácií, 

tvorenie dialógov. 

Odporúčame:  
1. pre žiakov, ktorí chcú dosiahnuť lepšiu úroveň v ústnom prejave a chcú si rozšíriť slovnú 

zásobu 

2. pre žiakov, ktorí chcú maturovať z ANJ  

 

V Spišskej Novej Vsi 19.2.2020              Podpis vedúceho PK: 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

 

 



Predmet: 

     Seminár z matematiky  I 

Skratka predmetu:       

                              SEM I 

Vyučujúci:  

 

 

Charakteristika predmetu : 

   Predmet je určený študentom, ktorí sa pripravujú na štúdium technických a prírodovedných 

disciplín. Majú záujem maturovať z predmetu matematika. 

  

  Témy:  Obsahom je  rozširujúca časť   Planimetria, Stereometria, Množiny bodov s danou 

vlastnosťou, Metrické úlohy v priestore  
  

   Cieľom predmetu je formovať a prehlbovať aktívne intelektuálne a manuálne činnosti 

z uvedených celkov. 

 

Obsah seminára tvorí doplňujúce a rozširujúce učivo matematiky, ktoré sa nepreberá 

na iných hodinách matematiky a je potrebné k MS! 

 

Časová dotácia: 2 hod./týždeň  

 

Podmienky pre absolvovanie :                                                  podľa klasifikačného poriadku 

 

V Spišskej Novej Vsi,24.2.2020 Podpis vyuč.: 

Poznámka : Predmet je klasifikovaný známkou. 

Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 

 

 

 

 

Predmet: 

Cvičenia z chémie 

Skratka predmetu: 

CVC 

Skratky vyučujúcich: 

 

Charakteristika predmetu : 

Doplnenie vedomostí z tém, ktoré sú súčasťou maturitných zadaní a zároveň aj testových 

otázok na prijímacie pohovory na VŠ, kde sa vyžaduje chémia- medicína, farmácia, veterina, 

prírodné vedy.Súčasťou predmetu je aj získanie praktických zručností pri realizácii pokusov. 

 Názvoslovie anorganických zlúčenín-podvojné soli, zmiešané soli, komplexné 

zlúčeniny 

 Rozdelenie chemických reakcií a ich charakteristika. 

 Redoxné reakcie- výpočet koeficientov, iónové reakcie, organické reakcie, elektrolýza 

 Termochémia 

 Chemická kinetika 

 Chemické rovnováhy 

 Riešenie príkladov z termochémie, kinetiky, rovnováh- protolytické reakcie,pH, 

zrážacie reakcie 

 Heterocyklické zlúčeniny 

 Alkaloidy 

 Izoprenoidy 

 Makromolekulové látky 

 Pokusy k uvedeným témam 

V Spišskej Novej Vsi   24.2.2020 Podpis vedúceho PK: 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 

 

 



 

Predmet: 

Dejiny umenia 

Skratka predmetu: 

DEU 

Skratky vyučujúcich: 

externista 

Charakteristika predmetu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi 26.2.2020              Podpis vedúceho PK: 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 

 

 


