
Ponuka voliteľného predmetu pre budúci 3 . ročník. 
 

 
Predmet: 
Mikropočítačové systémy 
 

Skratka predmetu: 
MIS 

Skratky vyučujúcich: 
ex 

Charakteristika predmetu : 
Cieľom  tohto  predmetu  je  zoznámiť   študentov  so  základnými  teoretickými  poznatkami,  
ktoré sú  nevyhnutné  pre  navrhovanie automatizovaných, mechatronických a robotických   
sústav  obsahujúcich  vo  svojom  vnútri mikropočítač (mikrokontróler), ktorý je riadiacou 
jednotkou zabezpečujúcou jednotlivé funkcie a inteligentné správanie sa výrobkov. 
 
Mechatronické sústavy. Riadiace systémy mechatronických sústav. Algoritmizácia úloh 
riadenia mechatronických sústav. Generovanie binárnych signálov riadiacim systémom 
mechatronickej sústavy. Načítanie binárnych signálov riadiacim systémom mechatronickej 
sústavy. Dvojstavové snímače neelektrických veličín. Načítanie analógových signálov 
riadiacim systémom mechatronickej sústavy. Ovládanie veľkých výkonov riadiacim 
systémom mechatronickej sústavy.Návrh riadiaceho systému mechatronickej sústavy.  
Vytváranie sieti riadiacich systémov. 

V Spišskej Novej Vsi .... .... 2017....               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 

Predmet: 
     Seminár z matematiky  I 

Vyučujúci:  
          JeG, LiM, BaJ, SpA 

Skratka predmetu:       
SEM I 

 
Charakteristika predmetu : 
   Predmet je určený študentom, ktorí sa pripravujú na štúdium technických a prírodovedných 
disciplín. Majú záujem maturovať z predmetu matematika. 
  
   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. 
 
Pozor, je to doplňujúce učivo matematiky, ktoré sa nepreberá na iných hodinách 
matematiky a je potrebné k MS! 
 
Podmienky pre absolvovanie :                                                  podľa klasifikačného poriadku 
 
V Spišskej Novej Vsi, 27.2.2017 Podpis vyuč.: 
  
Poznámka : Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
Ponuka voliteľného predmetu pre budúci 3 . ročník 
 



 
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. Programuje sa 
v prostredí Microsoft Visual Studio a to ako v textovom režime – v konzole tak i v prostredí 
Windows formulárov. Súčasťou je i príprava na praktickú časť maturitnej skúšky, ktorá 
vyžaduje programovanie v C++.  

 
 
 
 

V Spišskej Novej Vsi   27. 2. 2017  Podpis vedúceho PK: 
Poznámky:  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 
 
Predmet: 
             Seminár z fyziky I 

Vyučujúci:  
              RoM, BrI,  DuJ,  FiT , JeG    

Skratka predmetu:       
SEF I 

Charakteristika predmetu : 
   Predmet je určený študentom, ktorí sa pripravujú na štúdium technických a prírodovedných 
discipín , majú prijímacie pohovory z predmetu fyzika alebo chcú maturovať z fyziky. 
 
   Obsahom je časť   gravitačné pole a štruktúra látok  – 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 formovať aktívne intelektuálne a manuálne činnosti, pri ktorých si 
študent rozvíja schopnosť rozhodovať, navrhovať, realizovať, spracovať, analyzovať, 
objektivizovať, overovať. 
Odporučujeme pre študenta, ktorý mieni z fyziky maturovať! 
Podmienky pre absolvovanie :                                                  podľa klasifikačného poriadku 
 
V Spišskej Novej Vsi       5.2.2017 
 

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: 
KeM ,SpA,  SvD 

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 
 Heterocyklické zlúčeniny 
 Alkaloidy,izoprenoidy 
 Makromolekulové látky 
 Pokusy k uvedeným témam 

V Spišskej Novej Vsi    1.3.2017 Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 
 

Predmet: 

SEMINÁR Z BIOLÓGIE  

Skratka predmetu: 
SEB 

Skratky vyučujúcich: 
LiM, KoS   

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 maturitu a prijímacie pohovory na vysoké školy  
(medicína, prírodné vedy, farmácia, zdravotnícke odbory,.....)  
 
Pre maturitu z biológie je nutné predmet absolvovať.  

V Spišskej Novej Vsi 2. 3. 2017               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: 
JaI, MaM, NeM, PiM, TuL, BaA, 
TiA 

Charakteristika predmetu : 
Obsah:  
Voliteľný predmet nadväzuje na vyučovací predmet ANJ, hlavne jeho komunikatívnu stránku z 
nasledovných aspektov: 

1. zvyšuje kvalitu rečových zručností ( dlhší monologický prejav, diskusia ) 
2. rozširuje  slovnú zásobu 
3. zameriava sa na praktické používanie ANJ v rámci tematických okruhov určených 

požiadavkami maturitných skúšok 

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

zásobu 
2. pre žiakov, ktorí chcú ísť maturovať z ANJ, študovať jazyky alebo študovať v zahraničí  

 
V Spišskej Novej Vsi 27.2.2017               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: 
 

HrM, KoS, TuD 

Charakteristika predmetu : 

 
 
Náplňou hodín konverzácie v nemeckom jazyku je rozširovanie a prehlbovanie 
jazykových zručností a vedomostí, získaných na hodinách nemčiny, rozširovanie 
slovnej zásoby k jednotlivým konverzačným témam a práca s doplnkovým 
materiálom (časopisy, pracovné listy, jazykové hry, piesne, ankety, kvízy, video 
a CD-nahrávky). 
 
 

V Spišskej Novej Vsi  1.3.2017               Podpis vedúceho PK:Mgr.Turcsányiová 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 
 
 



 

Predmet: 

SEMINÁR Z DEJEPISU 

Skratka predmetu: 
SEDI 

Skratky vyučujúcich: 
KoR 

Charakteristika predmetu  
 

Predmet je určený pre záujmcov o štúdium na fakultách  humanitného zamerania a práva, pre 
študentov, ktorí si chcú rozšíriť vedomosti z dejín a pripraviť sa k maturitnej skúške.    
Témy: 1. Špecifiká historického bádania. 
            2. Pomocné vedy historické. 
            3. Pravek a archeológia. 
            4. Z dejín štátu a práva. 
            5. Regionálna história. 
 
Súčasťou seminára je príprava krátkych projektov a dejepisná exkurzia. 
 
 

V Spišskej Novej Vsi 2. 3. 2017            Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 
 

Predmet: 

SEMINÁR Z GEOGRAFIE 

Skratka predmetu: 
SEG 

Skratky vyučujúcich: 
SiM 

Charakteristika predmetu  
 

Predmet je určený pre maturantov z geografie, pre študentov so záujmom o štúdium na VŠ. 
 
 
Obsahom predmetu je fyzická geografia a  humánna geografia. 
 
 
 
 
 

V Spišskej Novej Vsi ...2.3. .... 2017....              Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 
 
  



 

Predmet: 

 Spoločenskovedný seminár II 
pre 3. ročník 

Skratka predmetu: 
SPS II 

Skratky vyučujúcich: 
PjB 

Charakteristika predmetu : 
 

 SPS II je  zameraný na globálne vzdelávanie.  
Témy:  Demokracia a občianska spoločnosť 
             Ľudské práva a ich ochrana 
             Fair Trade 
            Gender / rodová rovnosť/ 
            Menšiny , utečenci a migrácie 
            Organizácie – OSN, EÚ, Rada Európy, Amnesty International / 
Cieľom je podporovať toleranciu, solidaritu, učiť sa porozumieť rôznorodosti vo svete, 
zapojiť sa do projektu na podporu občianskej spoločnosti. 
      

V Spišskej Novej Vsi  1.3.2016               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 
 

Predmet: 

 Spoločenskovedný seminár I 
pre 3.ročník 

Skratka predmetu: 
SPSI 

Skratky vyučujúcich: 
PaT 

Charakteristika predmetu : 

 
SPSI v 3. ročníku 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  1.3.2017               Podpis vedúceho PK: 
Poznámky :  
Predmet je klasifikovaný známkou. 
Riaditeľstvo školy si vyhradzuje právo na zmenu vyučujúceho z prevádzkových dôvodov. 
 
 


