
 

 

Ponuka voliteľných predmetov pre budúci 3. ročník. 

 

- do 3. ročníka si vyberáte 3 voliteľné predmety 

- prezentáciu výchovného poradcu nájdete na: 
https://www.gymsnv.sk/predmetyZoznam/poradenstvo/ako-si-vybrat-vs/ 

- maturitné predmety: SJL, CUJ - B2 (môže to byť váš 1. alebo 2. cudzí 

jazyk) + 2 voliteľné predmety  (1. VP - 6 hod. dotácia a nie CUJ, 2. VP – 

bez podmienok) 

- pozor, predmety INF, OBN, GEG, UKL  majú nižšiu hodinovú dotáciu za 

štúdium ako 6 hodín 

 
 

Predmet: 

Finančná gramotnosť I 

Skratka predmetu: 

FIG I 

Skratky vyučujúcich: 

CuM 

Je určený pre študentov ,  ktorí majú záujem o štúdium ekonomického či finančného 

smeru, v neposlednom rade ale všetkým, ktorí sa chcú vedieť orientovať na 

finančnom trhu, poznať lacnejšie spôsoby financovania svojich potrieb. Študenti 

získajú vedomosti potrebné do praktického života, od poznania svojich 

spotrebiteľských práv, odvodovej politiky až po reálne dopady rôznych životných 

situácií na ich vlastnú finančnú situáciu.   

Cieľom je získať vedomosti a hlavne praktické zručnosti ako narábať so zarobenými 

peniazmi, dozvedieť sa  informácie o jednotlivých finančným inštitúciách, spôsobe ich 

fungovania a o ich praktickom využití, bližšie info nájdete v krátkom videu:    

https://gymsnv-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mariana_cujova_gymsnv_sk/EdNrHT5hFtZDiASMCbX

mga0BQEJYyp2xLPlPAQZZmUC2nQ?e=XTNpbh  

Témy: Finančná gramotnosť.  

            Oboznámenie sa s fungovaním a využitím jednotlivých finančných produktov a    

             inštitúcií, poznanie svojich spotrebiteľských práv.  

            Praktické zručnosti fungovania na finančnom trhu v oblasti úverov, poistenia či  

            Investovania.               

 

V Spišskej Novej Vsi  4.2.2022 Vedúci PK: Beáta Pjonteková 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

https://www.gymsnv.sk/predmetyZoznam/poradenstvo/ako-si-vybrat-vs/
https://gymsnv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mariana_cujova_gymsnv_sk/EdNrHT5hFtZDiASMCbXmga0BQEJYyp2xLPlPAQZZmUC2nQ?e=XTNpbh
https://gymsnv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mariana_cujova_gymsnv_sk/EdNrHT5hFtZDiASMCbXmga0BQEJYyp2xLPlPAQZZmUC2nQ?e=XTNpbh
https://gymsnv-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/mariana_cujova_gymsnv_sk/EdNrHT5hFtZDiASMCbXmga0BQEJYyp2xLPlPAQZZmUC2nQ?e=XTNpbh


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: 1. Ľudské práva a ich ochrana / OSN, Rada Európy, Amnesty international / 

-xenofóbia a diskriminácia vs. tolerancia a multikulturalizmus 

- Fair Trade, klimatická kríza, migračná politika 

2. Štátna správa s samospráva – princípy riadenia 

3. Základy politológie / právny štát, občianska spol., politický systém, volebné 

systémy /    

V Spišskej Novej Vsi  4. 2. 2022 Vedúci PK: Beáta Pjonteková 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 

 

Predmet: 

Seminár z matematiky  I 

Skratka predmetu: 

SEM I 

Skratky vyučujúcich:  

BrL, JeG, LiM, SaS, SpA 

Charakteristika predmetu : 

   Predmet je určený študentom, ktorí sa pripravujú na štúdium technických, ekonomických 

a prírodovedných disciplín. A majú záujem maturovať z predmetu matematika. 

  

 Obsahom predmetu je zopakovanie a prehĺbenie hlavných tematických oblastí  

z 1. a 2. ročníka a doplnenie rozširujúceho učiva z oblasti: Planimetria, Stereometria, 

Množiny bodov s danou vlastnosťou, Analytické a metrické úlohy v priestore 
  

    

Seminár zahŕňa učivo, ktoré sa nepreberá na iných hodinách matematiky a je 

potrebné k MS z predmetu matematika!   

      
V Spišskej Novej Vsi       4. 2. 2022 Vedúci PK: Mgr. Soňa Salajová 

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 :  

  

  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 4.2.2022  Vedúci PK: Dagmar Kupčíková 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 

 

Predmet: 

Seminár z dejepisu I. 

Skratka predmetu: 

SEDI. 

Skratky vyučujúcich: 

KuR 

Charakteristika predmetu : 

 

 Jeho obsahom je rozšírenie vedomostí  študentov nad rámec povinného učiva vo vybraných 

témach od praveku po novovek ako vo svetových, tak aj v národných dejinách. Zvláštna 

pozornosť je venovaná aj regionálnym dejinám a významným osobnostiam svetovej a 

národnej histórie pričom práve v týchto  témach sa rozvíja skupinová a individuálna práca 

študentov pri spracovaní samostatných projektov, videí  a ich prezentácii za pomoci 

informačných a komunikačných technológií. 

Ciele predmetu: 

 utvárať a formovať kritické vedomie, porozumieť histórii, 

 pochopiť, prečo sa história interpretuje rôznym spôsobom, 

 osvojiť si techniku písania odborného historického textu, vytvoriť samostatnú alebo 

skupinovú prácu s pomocou informačných a komunikačných technológií. 
Súčasťou vyučovania sú tematické exkurzie , ako aj účasť na aktuálnych historických podujatiach — 

prednáškach, výstavách, organizovaných odbornými organizáciami , inštitúciami, univerzitami, 

múzeami, archívmi. 

 

V Spišskej Novej Vsi 4.2.2022            Vedúci PK: Dagmar Kupčíková 

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: 

DoJ, KoS, LiM, MoT, SaS 

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 HUBY : charakteristika ríše a systém húb, lišajníky 

 SYSTÉM ŽIVOČÍCHOV: ríša jednobunkovce a živočíchy 

 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 4. 2. 2022 Vedúci PK: Mgr. Tatiana Molitorisová 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 

 

     Predmet: 

Programovanie  

Skratka predmetu: 

PRO  

    Skratky vyučujúcich: 

BrI 

Charakteristika predmetu : 

 

Úloha predmetu je naučiť študentov základy objektového programovacieho jazyka C#, 

v prípade záujmu i Python, C++, čo im umožní jednoduchší prechod na štúdium technických 

a prírodovedných vysokých škôl. Súčasťou je i príprava na praktickú časť maturitnej 

skúšky, ktorá vyžaduje programovanie v niektorom objektovom jazyku.  

 

V Spišskej Novej Vsi    1. 2. 2022 Vedúci PK: Ing. Jozef Pavlo 

Poznámky:  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 



Predmet: 

Konverzácia v anglickom jazyku 

Skratka predmetu: 

KAJ 

Skratky vyučujúcich: 

BaA, JaI, MaM, NeM, PiM, 

ZaJ 
Charakteristika predmetu: 

 

Obsah:  
Predmet Konverzácia v anglickom jazyku poskytuje žiakovi živý jazykový základ, pomôže podporiť sebadôveru 

žiaka pri zvládnutí maturitnej skúšky  a vytvorí predpoklad na komunikáciu žiakov v rámci EÚ i mimo nej. 

Počas vyučovacích hodín sa budú využívať rôzne formy, pri ktorých bude kladený dôraz na rozvoj 

komunikačných  zručností založených na schopnosti porozumieť, vyjadriť názor, správne komunikovať 

a reagovať v rôznych spoločenských situáciách, tlmočiť myšlienky, pocity a skutočnosti ústnou i písomnou 

formou. 

 
Počas vyučovacích hodín budú žiaci: 
a) rozvíjať rečové zručnosti, 

b) dopĺňať vedomosti a prepájať ich s už osvojeným učivom,  

c) opakovať osvojené poznatky, 

d) prehlbovať slovnú zásobu k vopred stanoveným tematickým okruhom, ktoré vychádzajú z cieľových 

požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z ANJ na úrovni B2. 

 

Prehľad tematických okruhov: Rodina a spoločnosť, Kultúra a umenie, Šport , Domov a bývanie, 

Obchod a služby, Ľudské telo, Starostlivosť o zdravie, Vzdelávanie, Zamestnanie, Vzťahy medzi ľuďmi, 

Človek a príroda, Veda a technika v službách ľudstva, Komunikácia a jej formy, Doprava a cestovanie, Človek 

a spoločnosť, Masmédiá. 

Spišská Nová Ves 4.2.2022              Vedúci PK: PhDr. Marianna Majerníková 

Poznámky:  
Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 

 

 

Predmet: 

Cvičenia z chémie 

Skratka predmetu: 

CVC 

Skratky vyučujúcich: 

DoJ, KeM, SpA 

Charakteristika predmetu : 

Predmet je zameraný na doplnenie a rozšírenie vedomostí z tém, ktoré sú súčasťou 

maturitných zadaní a požiadaviek na prijímacie pohovory na VŠ. Súčasťou predmetu je aj 

získanie praktických zručností pri realizácii pokusov.  

 

Prehľad tematických okruhov: 

- Názvoslovie anorganických zlúčenín- podvojné a zmiešané soli, komplexné 

zlúčeniny. 
- Heterocyklické zlúčeniny, Alkaloidy, Izoprenoidy. 
- Makromolekulové látky. 
- Chemický dej: - Redoxné reakcie- úprava redoxných rovníc, elektrolýza. 

                                    - Termochémia, riešenie úloh. 

                                    - Chemická kinetika a chemické rovnováhy, riešenie úloh. 

                                    - Protolytické reakcie, pH, zrážacie reakcie. 

- Pokusy k uvedeným témam. 
 

V Spišskej Novej Vsi    4.2.2022 Vedúci PK: RNDr. Alena Spišiaková 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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



 

 

 

 

Predmet: 

         Seminár z fyziky 

Skratka predmetu:   

SEF 

Vyučujúci:  

  BrI, BrL, JeG, RoM 

 

Charakteristika predmetu : 

Cieľom predmetu je zopakovať, 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. 

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. 

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

na štúdium technických a prírodovedných disciplín. 

V Spišskej Novej Vsi       4.02.2022 

 

Vedúci PK: Mgr. Gabriela Jedináková 

Poznámka : Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 


