
Ponuka voliteľných predmetov pre budúci 4. ročník. 

 

- do 4. ročníka si vyberáte 5 dvojhodinoviek voliteľných predmetov 
- prezentáciu výchovného poradcu nájdete na www.gymsnv.sk 

 (O škole → Štúdium → Výchovné poradenstvo → stránka výchovného poradenstva 

→Ako si vybrať VŠ) 
- maturitné predmety podľa teraz platnej vyhlášky sú: 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, INF, OBN, GEG, UKL  majú nižšiu hodinovú dotáciu za štúdium 

ako 6 hodín 
 

Predmet: 

Finančná gramotnosť I 

Skratka predmetu: 

FIG I 

Skratky vyučujúcich: 

CuM 

Charakteristika predmetu 

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  

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 

            Praktické zručnosti fungovania na finančnom trhu             
   

V Spišskej Novej Vsi  15. 3. 2022 Vedúci PK: B. Pjonteková 

Poznámky :  

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

 

 

 

http://www.gymsnv.sk/
http://www.gymsnv.sk/
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: 

Finančná gramotnosť II 

Skratka predmetu: 

FIG II 

Skratky vyučujúcich: 

CuM 

          Charakteristika predmetu 

Je určený pre študentov,  ktorí v minulom školskom roku absolvovali seminár FIG I. s 

cieľom prehĺbiť získané poznatky z minulého roka.  

Cieľom je praktické preverenie získaných skúsenosti na modelových príkladoch v oblasti 

rodinného hospodárenia s peniazmi, nasimulovanie rôznych situácií v rámci investovania a 

podnikania. Úlohou študentov je vedieť rozoznať a odhadnúť riziká, vedieť strategicky 

plánovať a dosahovať stanovené ciele.  

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 

            Praktické zručnosti fungovania na finančnom trhu     

V Spišskej Novej Vsi  15. 3. 2022 Vedúci PK: B. Pjonteková 

Poznámky :  

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

 

Predmet: 

 Spoločenskovedný seminár I 

Skratka predmetu: 

SPS I 

Skratky vyučujúcich: 

KuR 

Charakteristika predmetu 

Predmet je určený predovšetkým pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium filozofie, 

práva, 

ekonómie, politológie, medzinárodných vzťahov, verejnej správy, sociálnej práce, 

psychológie, učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov a pod. 

Poskytuje rozšírené štúdium základov filozofie a dejín filozofie, ktoré je súčasťou maturitnej 

skúšky z občianskej náuky a prijímacích skúšok na univerzitách. 

Úlohou seminára je viesť žiakov ku kritickému mysleniu a ku schopnosti argumentácie. 

Niekoľko tém z obsahu: 

· Čo je filozofia 

· Filozofia, náboženstvo a mytológia 

· Filozofia a vedy 

· Dejiny filozofie . 

 

V Spišskej Novej Vsi  15. 3. 2022 Vedúci PK: Beáta Pjonteková 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

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 

Charakteristika predmetu 

Je určený pre študentov,  ktorí  majú záujem pokračovať v  šúdiu na vysokych školách / 

právo,  politológia, sociológia, policajná akadémia, učiteľtvo  / 

Témy:  

Základy práva/ právna kultúra, systém práva, odvetvia práva, orgány ochrany práva/ 

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

Základy sociológie/ socializácia, deviácia a soc. kontrola, sociálne nerovnosti, soc. zmeny , 

rodina, komunita / 

Príprava na maturitnú skúšku z OBN. 

V Spišskej Novej Vsi  15. 3. 2022 Vedúci PK: Beáta Pjonteková 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 

 

Predmet: 

Telesná výchova špecializácia 

Skratka predmetu: 

TVS 

Skratky vyučujúcich: 

ToR, DoM, RoM, CeM 

Charakteristika predmetu 

1.Obsah učiva je zameraný na zdokonaľovanie pohybových zručností zo športov, ktoré sú 

potrebné k prijímaciemu konaniu na vysoké školy športového zamerania. 

  

2. Rozvíjanie kondície, zdokonaľovanie rôznych foriem pohybovej aktivity, podpora 

fyzickej aktivity v režime dňa. 

 

V Spišskej Novej Vsi 15.3.2022 Vedúci PK: Mgr.R. Toporcerová 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 

 

 



Predmet: 

 Seminár z informatiky 

Skratka predmetu: 

SEN 

Skratky vyučujúcich: 

PaJ 

Charakteristika predmetu : 

 

Predmet je určený pre žiakov, ktorý majú záujem rozšíriť si vedomosti z počítačových sieti, 

práca s internetom, SW, HW, spracovania informácií a pre žiakov maturujúcich 

z informatiky.  

  

Hlavné témy:  Informácie okolo nás: typy údajov, digitalizácia, kódovanie, číselné sústavy, 

aplikačný SW, spracovanie a prezentácia údajov, šifrovanie.  

Informačná spoločnosť: informatizácia spoločnosti, riziká informačných tech., sociálne 

riziká, technologické riziká, etika a právo.  

Komunikácia prostredníctvom IKT: počítačová sieť, sieťový HW, sieťové zariadenia, druhy 

komunikácie, aplikačné protokoly, služby internetu, ochrana počítačových 

sieti.  

Princíp fungovania IKT: počítačové systémy (HW), operačný systém  

 

V Spišskej Novej Vsi 15. 03. 2022  Vedúci PK: Ing. Jozef Pavlo 

Poznámky:  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 

 

 

Predmet: 

 Seminár z matematiky II.  

Skratka predmetu:  

SEM  II.  

 Vyučujúci:  

SaS, LiM, JeG, BrL, SpA 

 

Charakteristika predmetu : Predmet je určený študentom, ktorí sa pripravujú na štúdium 

technických, ekonomických a prírodovedných disciplín, majú prijímacie pohovory 

z predmetu matematika a vo svojom štúdiu na vysokých školách budú matematiku 

potrebovať.  

  

 Témy: Prehĺbenie učiva z matematickej analýzy – Výrazy, komplexné čísla, funkcie, 

diferenciálny a integrálny počet   

  

Obsah seminára tvorí rozširujúce učivo, ktoré študentom umožní ľahší štart štúdia na 

vysokých školách!  

 

V Spišskej Novej Vsi, 15.3.2022 Vedúci PK: Mgr. Soňa Salajová 

Poznámka: Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 

 

 



Predmet: 

Seminár z matematiky I. 

Skratka predmetu:  

SEM I.  

Vyučujúci:  

SaS, LiM, JeG, BrL, SpA 

 

Charakteristika predmetu :  

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

ekonomických  a prírodovedných disciplín a budú maturovať z matematiky.  

  

 Témy: Obsahom seminára je zopakovať a prehĺbiť jednotlivé poznatky a témy na maturitnú 

skúšku z matematiky, vymedzené v dokumente MŠ SR – „CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA 

VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MATEMATIKY“  

V Spišskej Novej Vsi, 15.3.2022 Vedúci PK: Mgr. Soňa Salajová 

Poznámka : Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 

 

Predmet: 

Cvičenia z matematiky 

Skratka predmetu:  

CvM  

Vyučujúci:  

SaS, LiM, JeG, BrL, SpA 

 

Charakteristika predmetu :  

  Predmet je určený študentom, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z matematiky, je 

doplnkovým predmetom k semináru z matematiky I., zamerané na externú časť maturitnej 

skúške, a prijímacie pohovory z matematiky.   

  

Témy: Hlavnou náplňou cvičení je riešenie typových príkladov a testov EČ.   

  

V Spišskej Novej Vsi, 15.3.2022 Vedúci PK: Mgr. Soňa Salajová 

Poznámka: Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 

 

Predmet: 

Seminár z geografie 

Skratka predmetu: 

SEG  

Vyučujúci: 

SiM 

Charakteristika predmetu : 

 

  Je určený pre žiakov - ktorí budú maturovať z GEG 

                                      - ktorí budú potrebovať GEG  na prijímacie skúšky na VŠ 

 

Zahŕňa tematické celky –GEOGRAFIA SLOVENSKA, REGIONÁLNA 

GEOGRAFIA, GEOEKOLÓGIA                                      

V Spišskej Novej Vsi 15.03.2022            Vedúci PK:Dagmar Kupčíková 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 



 

 

Predmet: 

 Psychológia 

Skratka predmetu: 

PSY 

Skratky vyučujúcich: 

KuR 

Charakteristika predmetu : 

 

 

Predmet je určený predovšetkým pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium psychológie, 

učiteľstva, verejnej správy, sociálnej práce, marketingu a pod. 

Poskytuje rozšírené štúdium základov psychológie, ktoré je súčasťou prijímacích skúšok na 

univerzitách. 

Psychologické poznatky môžu nájsť uplatnenie aj v osobnom živote každého žiaka, jeho 

budúcom spoločenskom a profesionálnom pôsobení. 

Niekoľko tém z obsahu: 

· Čo je psychológia, psychológia ako veda a jej disciplíny 

· Všeobecná psychológia: psychické procesy, učenie, city, vôľa, temperament... 

· Psychológia osobnosti: podmienenosť osobnosti, typológia osobnosti... 

· Vývinová psychológia 

· Psychológia duševného zdravia a stres - techniky zvládania stresu. 

· Sociálna psychológia 

Súčasťou seminára sú aj stretnutia a besedy s odborníkmi z praxe, exkurzia do centra pre 

mentálne a telesne postihnutých a spolupráca s organizáciou MENSA. 

 

V Spišskej Novej Vsi  15. 3. 2022 Podpis vedúceho PK: D.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 : 

 

Je určený pre žiakov - ktorí budú maturovať z dejepisu 

- ktorí budú potrebovať dejepis na prijímacie skúšky na VŠ 

humanitného zamerania, príp. k štúdiu práva 

Zahŕňa tematické celky: 

- Dejiny štátu a práva (medzinárodné vzťahy v 19. storočí) 

- Súčasné dejiny 20. storočia 

(prvá svetová vojna, medzivojnové obdobie, 

druhá svetová vojna, studená vojna, globálne problémy) 

Sučasťou seminára je dejepisná exkurzia a záverečný projekt v PPT. 

 

 V Spišskej NovejVsi 15. 3. 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 II. 

Skratka predmetu: 

SEDII. 

Skratky vyučujúcich: 

KuR 

Charakteristika predmetu : 

 

 Je určený pre žiakov - ktorí budú maturovať z DEJ 

- ktorí budú potrebovať DEJ na prijímacie skúšky na VŠ 

Seminár je zameraný na rozšírenie učiva slovenských dejín 

Zahŕňa tematické celky – Slovenské dejiny 20. storočia 

- Pravek, stredovek, novovek 

- Regionálna história          

       

V Spišskej Novej Vsi 15. 3. 2022         Vedúci PK: Dagmar Kupčíková 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 

 



Predmet: 

CVIČENIA Z BIOLÓGIE  

Skratka predmetu: 

CVB 

Skratky vyučujúcich: 

LiM, MoT 

Charakteristika predmetu :  

 

 BIOLÓGIA BUNKY: štruktúra, fyziológia  

 NEBUNKOVÉ A PROKARYOTICKÉ ORGANIZMY  

 BIOLÓGIA RASTLÍN: anatómia, morfológia, fyziológia  

 BIOLÓGIA ŽIVOČÍCHOV: fylogenézy a fyziológia organových sústav  

 

Zopakovanie, prehlbovanie a dopĺňanie učiva ako príprava na maturitnú skúšku a prijímacie 

pohovory na vysoké školy (medicína, prírodné vedy, farmácia, zdravotnícke odbory,.....) 

 

V Spišskej Novej Vsi   15. 3. 2022            Vedúci PK:  T. Molitorisová 

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, MoT 

Charakteristika predmetu :  

 

 BIOLÓGIA ČLOVEKA: všetky orgánové sústavy  

 GENETIKA: na úrovni bunky, organizmu, populácie,  viazanosť znakov na 

pohlavie, mutácie, premenlivosť, genetika človeka.  

 

Zopakovanie, prehlbovanie a dopĺňanie učiva ako príprava na maturitnú skúšku a prijímacie 

pohovory na vysoké školy (medicína, prírodné vedy, farmácia, zdravotnícke odbory,.....)  

 

V Spišskej Novej Vsi 15. 3. 2022             Vedúci PK:  T. Molitorisová 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 

Predmet: 

Programovanie II. 

Skratka predmetu: 

PRO II. 

Skratky vyučujúcich: 

BrI 

Charakteristika predmetu : 

 

Predmet je pokračovaním predmetu PRO I. z tretieho ročníka, teda predpokladá sa jeho 

absolvovanie v treťom ročníku. Rozširuje znalosti jazyka C# , prípadne C++, Python 

o tvorenie a spájanie tried, používanie grafiky WPF a XAML. Súčasťou je i príprava na 

praktickú časť maturitnej skúšky.  

 

V Spišskej Novej Vsi    15. 03. 2022 Vedúci PK: Ing. Jozef Pavlo 

Poznámky:  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 



Predmet: 

Mechatronika a informačné systémy. 

Skratka predmetu: 

MIS 

Skratky vyučujúcich: 

BrI 

Charakteristika predmetu : 

 

Základom predmetu je práca s mikropočítačmi Arduino, Raspberry Pi3 a Stamp. Žiaci sa 

učia vytvárať prepojenia mikropočítačov s elektronickými súčiastkami, fyzikálnymi 

senzormi. Naučia sa ovládať vonkajšie zariadenia ako sú krokové motory, čerpadlá, zvukové 

a svetelné výstupy ako i tvorba jednoduchých robotov. Je určený i pre študentov, ktorí 

v treťom ročníku neabsolvovali predmet programovanie. 

V Spišskej Novej Vsi 15. 03. 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 španielskom jazyku  

Skratka predmetu: 

KSZ 

Skratky vyučujúcich: 

HoA, CaL 

Charakteristika predmetu : 

 

Predmet je určený predovšetkým pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium jazykov, 

ekonómie, medzinárodných vzťahov. 

Seminár je zameraný na: 

- lepšie osvojenie súčasného moderného jazyka 

- zlepšenie konverzačných schopností 

- rozšírenie slovnej zásoby 

- prípravu na maturitnú skúšku úrovne B1 

 

V Spišskej Novej Vsi  15.3.2022              Vedúci PK: Mgr.Daniela Turcsányiová 

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 : 

 

Úlohou hodín je konverzácia na témy, dané cieľovými požiadavkami na maturitu 

z nemeckého jazyka a precvičovanie samostatného monologického prejavu, trénovať 

počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, zopakovať, precvičovať situačné dialógy, 

opisovať obrázky a príbehy v obrázkoch a týmito aktivitami prehlbovať a rozširovať už 

získané jazykové vedomosti a zručnosti.  

 

V Spišskej Novej Vsi  15.3.2021               Vedúci PK: Mgr.Daniela Turcsányiová 

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 pri úspešnom 

zvládnutí maturitnej skúšky,  zvyšuje možnosti žiakovej mobility a percento úspešnosti na trhu práce. 

Vzdelávanie v predmete vedie žiaka k tomu, aby sa vedel dohovoriť v komunikačných situáciách 

zodpovedajúcich vopred stanoveným témam, aby vedel uviesť dôvody a vyjadriť svoj názor/ postoj,  správne 

reagovať na repliky v situačnom dialógu, opísať svoje reakcie, spájať frázy na opis skúseností a udalostí. Počas 

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

kompetencií.   

  

Počas vyučovacích hodín budú žiaci:  

a. rozvíjať rečové zručnosti,  

b. efektívne využívať zložitejšie lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo 

formálnom a neformálnom prejave,   

c. vedome získavať nové vedomosti a zručnosti a prepájať ich s už osvojeným učivom,   

d. opakovať osvojené vedomosti a poznatky a dopĺňať si ich,  

e. 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: Obliekanie a móda, Mládež a jej svet, Krajiny, mestá a miesta, Multikultúrna 

spoločnosť, Knihy a literatúra, Vzory a ideály, Stravovanie, Krajina, ktorej jazyk sa učím, Slovensko, Voľný 

čas, záľuby a životný štýl.  

 

Spišská Nová Ves 15.3.2022              Vedúci PK: PhDr. Marianna Majerníková 

Poznámky:  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 



Predmet: 

 Ekonomika 

Skratka predmetu:  

EKO 

 Vyučujúci: 

BrL 

 

Charakteristika predmetu : 

   Predmet je určený študentom, ktorí sa pripravujú na štúdium  ekonomiky, práva, 

manažmentu, prípadne iných spoločenskovedných disciplín.  

 

   Na hodinách sa pracuje s JA učebnicou ekonómie a podnikania. Namiesto klasických 

učebníc študenti pracujú s online učebnicou, ktorá je umiestnená na vzdelávacom portáli 

www.vzdelavanie.jaslovensko.sk.  

 

 Študenti majú k dispozícií 15 kapitol, ktoré sú napísané formou primeranou pre študentov 

štvrtého ročníka strednej školy. Každá kapitola je ukončená online testom.  

 

   Učebnica je súčasťou vzdelávacieho programu, ktorý zastrešuje nezisková organizácia JA 

Slovensko.  

 

   Študenti majú možnosť získať certifikát z online učebnice. Podmienkou je absolvovanie 

vstupného a výstupného testu. Vstupný test sa nehodnotí a výstupný test musia študenti 

absolvovať minimálne s úspešnosťou 75%.  

 

   Seminár je určený na oboznámenie študentov gymnázií s tým, ako funguje moderná 

ekonomika, rozvíja finančnú gramotnosť, rozširuje všeobecný prehľad a posilňuje 

ekonomické myslenie. 

 

   Poskytuje možnosť študentom zapojiť sa do finančnej a ekonomickej olympiády. 

 

V Spišskej Novej Vsi, 15.3.2021 Vedúci PK: D.Kupčíková 

Poznámka : Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

 

 

 
 

http://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/


Predmet: 

  Cvičenia z chémie 

Skratka predmetu: 

CVC 

Skratky vyučujúcich: 

                  SpA 

 

Predmet je určený pre študentov, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z chémie 

a  prijímacie pohovory na VŠ chemického, medicínskeho, farmaceutického a 

prírodovedného  zamerania. Obsahom predmetu je prehlbovanie tém 1. - 3. ročníka 

zameraných  na teoretické vedomosti a na schopnosti aplikovať ich pri riešení úloh, 

príkladov a realizácii praktických experimentov.   
  
Prehľad tematických okruhov:  
       - Bezpečnosť práce, pozorovanie a experiment.  

- Látky, chemické indivíduá a zmesi.  
- Výpočty v chémii.  
- Roztoky, výpočty o zložení roztokov.  
- Chemické reakcie, výpočty z chemických rovníc.  
- Biochemické deje.  
- Pokusy k témam maturitnej skúšky z chémie.  
- Riešenie testových úloh podľa testovníc na prípravu na VŠ.  

  

V Spišskej Novej Vsi    15.3.2022 Vedúci PK: RNDr. Alena Spišiaková 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 

 

Predmet: 

   Seminár z chémie 

Skratka predmetu: 

SEC 

Skratky vyučujúcich: 

  SpA 

  

Charakteristika predmetu :  
Predmet je určený pre študentov, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku z chémie 

a  prijímacie pohovory na VŠ. Obsahom predmetu je opakovanie tematických okruhov 

všeobecnej, anorganickej a organickej chémie podľa cieľových požiadaviek na vedomosti a 

zručnosti maturantov z chémie. Rozširujúce témy sú v rozsahu požiadaviek na vedomosti 

potrebné na prijímacie pohovory na VŠ chemického, medicínskeho, farmaceutického a 

prírodovedného  zamerania.  
  
Prehľad tematických okruhov:  
Všeobecná chémia:    

- Štruktúra atómov a iónov, rádioaktivita, periodická sústava prvkov.  
- Chemická väzba, hybridizácia.  

Anorganická chémia:  
- s- prvky.  
- p- prvky  
- d- prvky  

Organická chémia:  
- Úvod do organickej chémie, uhľovodíky.  
- Deriváty uhľovodíkov.  

Riešenie testových úloh podľa testovníc na prípravu  na VŠ.  
  

V Spišskej Novej Vsi    15.3.2022 Vedúci PK: RNDr. Alena Spišiaková 

Poznámky :  

Predmet je klasifikovaný známkou. 

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



 

 

 

 

Predmet: 

Dejiny umenia 

Skratka predmetu: 

DEU 

Skratky vyučujúcich: 

KoJ 

Charakteristika predmetu : 

 
   Obsah vyučovania predmetu Dejiny umenia je zameraný na vývoj umenia do praveku až do 

súčasnosti ( do roku 1960). 

- Vývoj architektúry ( úžitkového umenia) – jej slohových znakov a princípov 

- Vývoj maliarstva – jeho výtvarno-vyjadrovacie prostriedky v slohových premenách 

- Vývoj sochárstva – jeho výtvarno-vyjadrovacie prostriedky v slohových premenách 

- Významné osobnosti výtvarného umenia a rozbor umeleckého diela 

Tematické celky:    

- Pravek 

- Starovek  / Egypt, Mezopotámia, Antické Grécko, Antický Rím 

- Stredovek / Románsky sloh, Gotika 

- Novovek / Renesancia, Barok, Rokoko, Klasicizmus 

- Umenie XIX. storočia / Romantizmus, Realizmus, Impresionizmus, Post, Neo, Symbolizmus, 

Secesia 

- Umenie XX. storočia / –izmy a –arty v umení architektúry XX. storočia, maliarstva XX. storočia, 

sochárstva XX. storočia 

V Spišskej Novej Vsi 15.3.2022             Vedúci PK: D.Kupčíková 

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, RoM , JeG  

 

Charakteristika predmetu : 

  

Charakteristika predmetu :  

Seminár je pokračovaním predmetu  SEF z tretieho ročníka a jeho cieľom je zopakovať, 

doplniť a rozšíriť učivo predmetu fyziky 1., 2. a 3. ročníka. Súčasťou vyučovania sú aj 

laboratórne práce z tejto oblasti. Ich obhajoba je časťou maturitnej skúšky a zručnosti pri 

práci získané sú potrebné pre budúcich technikov. Spracovanie aj meranie sa bude 

realizovať v počítačom podporovanom laboratóriu.    

Kurz fyziky je určený študentom, ktorí sa stretnú s fyzikou pri vysokoškolskom štúdiu a 

to nielen technických a prírodovedných disciplín.   

Obsah predmetu zodpovedá cieľovým požiadavkám pre maturitu z fyziky.  

  

V Spišskej Novej Vsi , 15.03.2022 

 

Vedúci PK: Mgr. Gabriela Jedináková 

Poznámka: Predmet je klasifikovaný známkou. 

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

 


