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UČEBNÉ OSNOVY - OBČIANSKA NÁUKA 6. ročník ZŠ 
 

Školský rok: 2016/2017 
Ročník: šiesty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2016/2017 
Ročník: siedmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2016/2017 
Ročník: ôsmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
Školský rok: 2016/2017 
Ročník: deviaty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU  
Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a nadobudnutie 
spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Vedie ich k 
poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom 
základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické 
myslenie. 
 
CIELE PREDMETU 

• získať vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti 

• realisticky sa spoznávať hodnotiť seba samých 

• osvojiť si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania 

• uvedomiť si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajovať 

• preberať zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania 

• uznávať základné princípy demokracie 

• budovať si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram 

• učiť sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti 
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6. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

1  Úvodná hodina  oboznámiť sa s predmetom motivačný film 

13 Moja rodina Poslanie a funkcie rodiny  

Vzťahy v rodine, roly členov rodiny  

Normy a pravidlá,   

práva a povinnosti členov rodiny  

História mojej rodiny, zvyky a tradície  

Komunikácia v rodine  

Krízy v rodine  

Problémy rodinného života a ich riešenie  

Zdravý spôsob života Voľný čas v mojej 

rodine  

Naši príbuzní, priatelia, susedia  

Generačné problémy v rodine 

Dokumenty a Zákon o rodine 

 chápať význam rodiny pre človeka a spoločnosť  
 vedieť rozlíšiť pozitíva a negatíva v rodinných vzťahoch  
 chápať zmysel pozícií jednotlivých členov pre fungovanie rodiny  
 chápať význam pravidiel v rodine  
 chápať spätosť práva a povinností  
 vedieť ochraňovať svoje práva a plniť si svoje povinnosti  
 získať úctu a hrdosť na svoju rodinu, tradície a zvyky  
 pochopiť spätosť prítomnosti s minulosťou  
 vedieť rozlíšiť v čom sú si rodiny podobné a v čom sú originálne  
 chápať dôležitosť komunikácie medzi členmi rodiny pre ich harmonický 

život  
 vedieť obhajovať, zdôvodňovať svoj názor a rešpektovať názor ostatných  
 prejavovať úctu k názorom rodičov  
 identifikovať príčiny rodinných kríz  
 chápať potrebu preberať rolu neprítomného člena rodiny  
 vedieť prejaviť cit spolupatričnosti 
 vedieť pomenovať záťažové situácie a vygenerovať základné problémy 

rodinného života  
 vedieť vyjednávať, zdôvodňovať svoje riešenia, aktívne počúvať, robiť 

kompromisy, prijímať rozhodnutie  
 porovnávať jednotlivé životné štýly  
 vedieť identifikovať stres a naučiť sa techniky na jeho odbúranie  
 uplatniť základy zdravej výživy  
 odolať módnym trendom v životospráve  
 uplatniť pravidlá duševnej hygieny vo svojom rodinnom živote  
 vysvetliť, prečo je pre rozvoj jeho osobnosti dôležité spoločné trávenie 

voľného času  
 naučiť sa prispôsobovať ostatným členom rodiny  
 vedieť vymenovať členov svojej širšej rodiny  
 na príkladoch uviesť ako fungujú vzťahy v širšej rodine, susedské vzťahy 
 vedieť  vysvetliť pojem viacgeneračnej rodiny  

funkcie rodiny  

princípy, na ktorých fungujú vzťahy v rodine  

pravidlá platné v rodine  

práva a povinnosti rodičov a detí 

rodostrom  

zvyky a tradície rodiny  

(Vianoce, Veľká noc...)  

verbálna komunikácia  

neverbálne komunikácia  

jednosmerná komunikácia  

dôvody, ktoré vedú ku krízam v rodine: rozvod 

rodičov, choroba v rodine  

neúplná rodina  

typológia záťažových situácií  

problémy rodinného života  

spôsoby riešenia  

životné štýly, stres 

relaxačné techniky  

zdravý životný štýl: zdravá životospráva, pravidlá 

duševnej hygieny  

spôsoby trávenia voľného času  

  

individuálne voľnočasové aktivity (turistika, 

šport, kultúra, starostlivosť o domáce zvieratá...)  

spôsoby trávenia voľného času v rodinách  

širšia rodina  

medziľudské vzťahy  

priateľstvo  

pomoc a podpora  
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 zdôvodniť potrebu vzájomnej starostlivosti rodičov, detí, starých rodičov  
 v každodennom živote chápať a pomáhať starým rodičom  
 poznať svoje práva a povinnosti zo zákona  
 osobne sa angažovať proti porušovaniu práv detí  
 vedieť, že vzťahy v rodine upravuje Zákon o rodine 

viacgeneračné rodiny 

problémy spolunažívania vo viacgeneračných 

rodinách  

dohovor o právach dieťaťa  

Zákon o rodine 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 pomôcť žiakovi uvedomiť si svoju osobnosť - akceptovať seba samého - pomôcť žiakovi zdokonaľovať komunikačné 
zručnosti, napr. pri ochrane a presadzovaní svojich spotrebiteľských práv - naučiť žiaka niesť zodpovednosť za svoje činy 
naučiť ho pochopiť, že k právu patrí aj povinnosť 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Ochrana života a zdravia 

 utváranie pozitívnych postojov k svojmu organizmu, k svojmu zdraviu i k zdraviu iných, ochraňovať duchaplnosť v bežných 
i v krízových situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Environmentálna výchova 

 získavať pozitívne postoje k ochrane a k tvorbe životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
1. Človek vo sfére peňazí Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, 
zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybranie 
a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb 
Č.k.1: Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými 
potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia 
Č.k.3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne 
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí Používanie spoľahlivých 
informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách  
Č.k.1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia 
 
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a 
práca Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 
jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 
Č.k.1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské potreby. 

 
 vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb 
 vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb 
 prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností 

 
 uviesť príklady, ako byť finančne zodpovedným mladým človekom 
 argumentovať na príkladoch úspešných jednotlivcov plánovanie vlastnej profesijnej cesty 
 
 vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny 
 vysvetliť, kedy a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou) 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba a prezentácia projektu 1h 

 vytvorenie  rodostromu 

Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

17 Moja škola Trieda ako sociálna skupina  

Individualizmus - osobnosti v našej triede  

Kolektivizmus - spolupráca v našej triede 

 vysvetliť príčiny pozícií jednotlivých žiakov (aj seba) v triednom kolektíve  
 vedieť vymenovať základné roly žiakov v triede a zaradiť žiakov do nich  
 vedieť vysvetliť, čo je socializácia a prečo je pre jednotlivca dôležitá  
 vedieť rozlíšiť negatívne a pozitívne osobnosti triedy  

princípy fungovania triedneho kolektívu  

postavenie jednotlivcov v skupine a ich vzťahy  

socializácia  
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Sebahodnotenie a hodnotenie žiakov 

triedy  

Komunikácia v triede  

Práva a povinnosti žiakov v triede - triedna 

samospráva  

Práva a povinnosti žiakov v škole - školská 

samospráva  

Mimo vyučovacia a mimoškolská činnosť  

Naša škola 

Naša pani učiteľka  

Čím by som chcel byť  

Vzdelávanie ako hodnota  

Celoživotné vzdelávanie  

Školský systém u nás  

Školský systém v Európe  

Život žiaka základnej školy  

-u nás. 

-v zahraničí, 

-v meste, 

-na dedine, 

Škola budúcnosti 

 objasniť význam pozitívnych vzorov (pozitívnych vodcov osobnosti) pre 
život triedy  

 odhaliť manipuláciu zo strany spolužiaka a odolať jej  
 uviesť príklady súťaživosti v pozitívnom aj v negatívnom zmysle  
 poznať a riadiť sa pravidlami spolupráce pri činnostiach triedneho 

kolektívu  
 poznať základné spôsoby riešenia konfliktov a uplatňuje ich v živote 

triedy  
 chápať pojem predsudok, na príkladoch uviesť, čo môžu predsudky 

spôsobiť  
 poznať svoje pozitíva a negatíva  
 pomôcť spolužiakom s problémami pri nadväzovaní kontaktov, pri 

socializácii  
 zúčastniť sa na tvorbe práv a povinností žiakov triedy  
 rozvíjať zodpovednosť za seba a iných  
 poznať svoje práva a povinnosti v škole  
 vedieť, kto ho zastupuje v školskom parlamente a ako obhajuje jeho 

práva 
 zapájať sa do mimoškolských aktivít  
 poznať, ktoré záujmové útvary pracujú v škole a začleniť sa do niektorého 

z nich  
 vedieť uviesť úspechy osobností  pedagógov a históriu svojej školy  
 poznať jej symboliku  
 rozvíjať pocit hrdosti, spolupatričnosti, posilňuje snahu reprezentovať 

školu  
 vedieť uviesť základné typy osobnosti učiteľa  
 poznať základné pracovné štýly učiteľa  
 rozvíjať kritické myslenie, schopnosť vyjadriť svoj názor bez urážania  
 vysvetliť na príkladoch pojmy povolanie, zamestnanie  
 uvedomiť si svoj záujem o isté povolanie a vplyv rodiny na svoju budúcu 

pracovnú orientáciu  
 vedieť uviesť najdôležitejšie hodnoty vo svojom živote  
 vysvetliť, prečo má vzdelanie práve také miesto v jeho hodnotovom 

systéme  
 tolerovať hodnoty spolužiakov  
 chápať pojem a prijímať myšlienku celoživotného vzdelávania  
 rozlišovať typy stredných škôl  
 poznať možnosti ďalšieho vzdelávania u nás  
 porovnať typy a stupne škôl u nás a v niektorých štátoch EÚ  

osobnosť: pozitívna, negatívna  

vodca, vodcovský typ  

(charakteristické znaky)  

súperenie, súťaživosť  

pravidlá spolupráce  

riešenie konfliktov  

predsudok  

sebapoznanie, sebahodnotenie  

Poznanie a hodnotenie iných  

Dokument: práva a povinnosti žiakov v 

konkrétnej triede  

vytvorenie a činnosť triednej samosprávy  

Dokument: práva a povinnosti žiakov na ZŠ  

vytvorenie a činnosť žiackeho parlamentu 

(školskej žiackej samosprávy)  

mimo vyučovacie aktivity v škole  

záujmové útvary v škole  

Aktívne využívanie voľného času (mimoškolská 

činnosť)  

história, úspechy žiakov 

 bývalí pedagógovia  

symbolika školy (logo, hymna)  

osobnosť učiteľa  

pracovné štýly učiteľa  

povolanie, zamestnanie 

rodinné tradície v povolaní  

systém hodnôt  

hodnoty detí školského veku  

vzdelanie v systéme hodnôt detí školského veku  

celoživotné vzdelávanie  

typy a stupne škôl  

školské zariadenia  

typy a stupne škôl vo vybraných štátoch EÚ 

(kritériá výberu: Projekt Comenius)  
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 rozlišovať dĺžku trvania povinnej školskej dochádzky u nás a v štátoch EÚ  
 porovnáva život žiaka SR - so životom v zahraničí 
 v meste - na dedine  
 hľadať podobnosti a odlišnosti  
 rozvíjať kritické myslenie, vyjadriť svoj názor a zdôvodniť ho  
 rozvíjať tvorivosť, fantáziu  
 prejaviť aj zmysel pre realitu  
 vedieť vyjadriť a obhájiť svoju predstavu 

povinná školská dochádzka  

režim dňa  

výchova, vyučovanie  

spôsoby učenia a vyučovania v budúcnosti  

postavenie žiaka a učiteľa v budúcnosti  

obsah vzdelávania v budúcnosti 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 

Environmentálna výchova 

 chápať a hodnotiť vzťahy medzi školským a životným prostredím 
 získavať pozitívne postoje k ochrane a k tvorbe životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 utvárať a rozvíjať návyky správneho životného štýlu 
 uskutočňovať pravidelné pohybové aktivity, pohybové hry zdravotné cviky, športové aktivity 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 pomôcť žiakovi uvedomiť si svoju osobnosť - akceptovať seba samého - pomôcť žiakovi zdokonaľovať komunikačné 
zručnosti, napr. pri ochrane a presadzovaní svojich spotrebiteľských práv - naučiť žiaka niesť zodpovednosť za svoje činy  

 naučiť ho pochopiť, že k právu patrí aj povinnosť 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

 vedieť nájsť, roztriediť a použiť podstatné informácie z rôznych zdrojov - noviny, časopisy, webové stránky 
 vedieť si vyhľadať a vedieť sa orientovať v informáciách a dokumentoch, kt. sa týkajú ekonomiky, podnikania, 

spotrebiteľských práv, podnikateľských aktivít v obci,... 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 

1. Človek vo sfére peňazí Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, 
zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybranie 
a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb 
Č.k.2: Pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze a etickú súvislosť medzi 

bohatstvom a chudobou 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí Používanie 
spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách 

Č.k.1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia 

 
 vysvetliť vzťah ľudská práca - peniaze 
 demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí) 
 uviesť príklady, ako byť finančne zodpovedným mladým človekom 
 argumentovať na príkladoch úspešných jednotlivcov plánovanie vlastnej profesijnej cesty 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba projektu a prezentačných zručnosti 1h 

 vytvorenie triednej samosprávy 
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UČEBNÉ OSNOVY - OBČIANSKA NÁUKA 7. ročník ZŠ 
 

Školský rok: 2017/2018 
Ročník: siedmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 

7. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

13 Moja obec, región, vlasť, 
Európska únia 

História a súčasnosť mojej obce  
Kronika a erb mojej obce  
Významné osobnosti našej obce  
Na čo som hrdá / hrdý v mojej obci a 
jej okolí (pamiatky, príroda)  
Obecná samospráva  
Verejný, kultúrny a spoločenský život 
v našej obci  
Môj región  
Moja vlasť    
Slovenská republika  
Štátne symboly 
Európska únia  
Prepojenie národnej identity s 
európskou identitou  
 

 poznať históriu a súčasnosť obce, v ktorej žije 
 vedieť vysvetliť význam symbolov obce (erb, vlajka), ak ich má  
 vedieť posúdiť význam obecnej kroniky pre poznanie minulosti  
 poznať osobnosti obce v minulosti a dnes,  uvedomuje si význam pozitívnych 

vzorov z minulosti a súčasnosti  
 budovať si pocit hrdosti na svoju obec poznaním jej prírody a pamiatok  
 vedieť,  kto je starostom/primátorom obce, poznať základné úlohy obecnej 

samosprávy  
 zaujímať sa o spôsob volieb poslancov do obecného zastupiteľstva 
 poznať históriu a súčasnosť regiónu, v ktorom žije 
 vytvárať si hrdosť na svoju vlasť poznaním jej minulosti, prítomnosti, pamiatok 

a prírody 
  poznať štátne symboly a vedieť, ako im vzdať úctu 
 uvedomiť si význam európskej integrácie pre život občanov SR 
  vedieť vyhľadať a v praktickom živote používať základné informácie o EÚ 
 uvedomiť si nutnosť zachovania slovenskej národnej identity s prepojením  na 

európsku identitu  
 podporovať šírenie znášanlivosti a tolerancie medzi národmi EÚ  

história a súčasnosť mojej obce  
kronika a erb mojej obce  
významné osobnosti našej obce  
na čo som hrdá / hrdý v mojej obci a jej 
okolí (pamiatky, príroda)  
obecná samospráva  
verejný, kultúrny a spoločenský život v 
našej obci  
môj región  
moja vlasť    
Slovenská republika  
štátne symboly 
Európska únia  
prepojenie národnej identity  
s európskou identitou  
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 pomôcť žiakovi uvedomiť si svoju osobnosť – akceptovať seba samého - pomôcť žiakovi zdokonaľovať komunikačné 
zručnosti, napr. pri ochrane a presadzovaní svojich spotrebiteľských práv - naučiť žiaka niesť zodpovednosť za svoje činy  

 naučiť ho pochopiť, že k právu patrí aj povinnosť 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

 vychovávať ľudí, ktorí pochopia a akceptujú rôzne kultúry  
 podporovať znášanlivosť, toleranciu a spoluprácu medzi národmi EÚ 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 viesť žiakov k hrdosti na svoju obec, región - napr. pri tvorbe projektu o podnikateľských aktivitách v regióne, ponuke pre 
turistov 
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Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných 

životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí Používanie spoľahlivých 
informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách 
Č.k.1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia 
 
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a 
práca Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 
jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 
Č.k.2: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska 
uspokojovania životných potrieb a základné otázky úspešnosti vo finančnej 
oblasti 

 
 uviesť príklady, ako byť finančne zodpovedným mladým človekom 
 argumentovať na príkladoch úspešných jednotlivcov plánovanie vlastnej profesijnej cesty 
 
 identifikovať internetové a tlačové zdroje informácií o pracovných miestach, kariére a podnikaní 
 porovnať osobné zručnosti a záujmy s rôznymi kariérnymi možnosťami 
 uviesť príklad úspešných jedincov v ekonomickej oblasti 

Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

13 Vnútorný a vonkajší život 
jednotlivca 

Vnútorný život jednotlivca 
Ľudská psychika  
Osobnosť  
Proces učenia sa  
Psychológia v každodennom živote  
Vonkajší život jednotlivca 
Vytváranie sociálnych vzťahov 
jednotlivca v širšom prostredí  
Sociálne skupiny  
Sociometria skupiny  
Sociálne vzťahy v triede  
Sociálne zručnosti 

 uvedomiť si spätosť ľudskej psychiky s biologickými faktormi  
 (nervovou sústavou) 
 uvedomiť si, že  psychika je vo vývine, poznať základné prvky psychiky - pocit, 

vnem, predstava  
 uvedomiť si neopakovateľnosť charakteristických znakov osobnosti   
 poznať základné typy osobnosti podľa temperamentu a vie zaradiť seba 

samého 
 vedieť rozlíšiť dva druhy pamäte (krátkodobú a dlhodobú) a chápe ich význam 

pre svoje vzdelávanie 
 uvedomiť si súvislosť medzi pamäťou a myslením v procese učenia sa 
  posudzovať základné metódy učenia sa a hľadať najvhodnejšie pre svoju 

osobnosť 
 uvedomiť si vytváranie sociálnych vzťahov vo všetkých skupinách, ktorých je 

členom  
 uplatniť poznatky o socializácií pri svojom včleňovaní sa do sociálnych skupín 
 poznať pozície a roly jednotlivcov v spoločenských skupinách 
 poznať základné metódy merania sociálnych vzťahov v skupine  
 rešpektovať každého člena skupiny bez ohľadu  na jeho pozíciu v skupine 
 podporovať včleňovanie sa jednotlivcov do sociálnej skupiny  

ľudská  psychika  
osobnosť  
proces učenia sa  
psychológia v každodennom živote  
pamäť 
myslenie 
metódy učenia sa 
vytváranie sociálnych vzťahov 
jednotlivca v širšom prostredí  
sociálne skupiny  
sociometria skupiny  
sociálne vzťahy v triede  
sociálne zručnosti 



  

8 

 ovládať a v každodennom živote používať základné komunikačné zručnosti – 
komunikovať, spolupracovať a riešiť konflikty 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 pomôcť žiakovi uvedomiť si svoju osobnosť – akceptovať seba samého - pomôcť žiakovi zdokonaľovať komunikačné 
zručnosti, napr. pri ochrane a presadzovaní svojich spotrebiteľských práv - naučiť žiaka niesť zodpovednosť za svoje činy  

 naučiť ho pochopiť, že k právu patrí aj povinnosť 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných 

životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

 vedieť nájsť, roztriediť a použiť podstatné informácie z rôznych zdrojov – noviny, časopisy, webové stránky 
 vedieť si vyhľadať a vedieť sa orientovať v informáciách a dokumentoch, kt. sa týkajú ekonomiky, podnikania, 

spotrebiteľských práv, podnikateľských aktivít v obci,... 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

 vychovávať ľudí, ktorí pochopia a akceptujú rôzne kultúry  
 podporovať znášanlivosť, toleranciu a spoluprácu medzi národmi EÚ 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí Používanie spoľahlivých 
informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách 
Č.k.1: Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia 
 

Č.k.4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. 

 
 uviesť príklady, ako byť finančne zodpovedným mladým človekom  
 argumentovať na príkladoch úspešných jednotlivcov plánovanie vlastnej profesijnej cesty 
 zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority 
 zhodnotiť dôsledky finančného rozhodnutia   
 stanoviť si kroky na dosiahnutie krátkodobých finančných cieľov 

Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

7 Sociálne vzťahy  

v spoločnosti 

Spoločnosť, jej vznik, vývoj a 

charakteristika  

Spoločnosť a jej zloženie  

Štruktúra spoločnosti  

a sociálne vzťahy v nej  

Makrosociálne skupiny  

Sociálne zmeny v spoločnosti  

Prirodzený pohyb obyvateľstva a 

migrácia  

Štruktúra obyvateľstva  

 

 vedieť požiť informácie z dejepisu o vzniku a vývoji ľudskej spoločnosti a človeka 
 poznať základné znaky ľudskej spoločnosti  
 vedieť rozčleniť ľudskú spoločnosť na jednotlivé typy štruktúr 
 poznať základné rozvrstvenie ľudskej spoločnosti 
 vedieť rozlíšiť veľké spoločenské skupiny od malých  
 vedieť  vysvetliť význam  príslušnosti k sociálnej skupine pre život jednotlivca 
 vedieť vysvetliť nutnosť sociálnych zmien a pozná ich príčiny 
 poznať súvislosti medzi sociálnymi zmenami a migráciou obyvateľstva,  vedieť 

vysvetliť príčiny a dôsledky migrácie  
 vedieť sa orientovať v národnom a etnickom zložení obyvateľstva 
 vedieť vymenovať rasy a ich znaky 

spoločnosť a človek  

vývoj  a charakteristika spoločnosti  

štruktúra spoločnosti, jej typy 

vzťahy v spoločnosti  

veľké spoločenské skupiny  

spoločenské vrstvy, triedy  

sociálne zmeny a jej príčiny 

 prirodzený pohyb obyvateľstva 

príčiny, prejavy, dôsledky migrácie  

pohyb v rámci spoločenského 

rozvrstvenia  
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Štruktúra obyvateľstva - náboženstvá  

Kultúra, multikulturalizmus  

Sociálne a politické napätie v 

spoločnosti 

 poznať hlavné náboženstvá, chápať úlohy náboženstva v modernej spoločnosti,   
tolerancia voči iným  náboženstvám  

 chápať kultúru ako výsledok činnosti ľudskej spoločnosti,  hodnoty jednotlivých 
kultúr a tolerovať kultúrnu rozmanitosť 

 poznať príčiny konfliktov medzi spoločenskými skupinami, príčiny vojen a 
terorizmu  

 vedieť vysvetliť význam sociálnych hnutí pre jednotlivca a spoločnosť 

štruktúra obyvateľstva  

rasy ,národy, národnosti  

etnické skupiny 

náboženstvá na Zemi  

funkcia náboženstiev  

kultúra, multikultúrnosť  

príčiny a dôsledky vojen  

diktátorské režimy  

terorizmus - jeho príčiny, dôsledky a 

vplyv na spoločnosť 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 pomôcť žiakovi uvedomiť si svoju osobnosť – akceptovať seba samého - pomôcť žiakovi zdokonaľovať komunikačné 
zručnosti, napr. pri ochrane a presadzovaní svojich spotrebiteľských práv - naučiť žiaka niesť zodpovednosť za svoje činy  

 naučiť ho pochopiť, že k právu patrí aj povinnosť 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných 

životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

 vedieť nájsť, roztriediť a použiť podstatné informácie z rôznych zdrojov – noviny, časopisy, webové stránky 
 vedieť si vyhľadať a vedieť sa orientovať v informáciách a dokumentoch, kt. sa týkajú ekonomiky, podnikania, 

spotrebiteľských práv, podnikateľských aktivít v obci,... 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

 vychovávať ľudí, ktorí pochopia a akceptujú rôzne kultúry  
 podporovať znášanlivosť, toleranciu a spoluprácu medzi národmi EÚ 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
1. Človek vo sfére peňazí Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, 
zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybranie 
a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb 
Č.k.2: Pochopiť vzťah ľudská práca - peniaze a etickú súvislosť medzi 
bohatstvom a chudobou 
Č.k.3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne 

 
 vysvetliť vzťah ľudská práca - peniaze 
 demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí) 

 prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností 

 
 
 
 
 



  

10 

UČEBNÉ OSNOVY - OBČIANSKA NÁUKA 8. ročník ZŠ 
 

Školský rok: 2018/2019 
Ročník: ôsmy 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodiny týždenne - 33 hodín ročne 
 

8. ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

21 Občiansky život ako 
proces formovania 
demokracie 

Občan, občianska spoločnosť a štát  
Historický pohľad na občiansku 
spoločnosť  
Vznik štátu  
Právny štát 
Ústava Slovenskej republiky  
Kto nám vládne (Štátna moc)  
Demokracia, jej vznik a vývoj  
Princípy demokracie  
Čo je a nie je demokracia  
Voľby, volebné právo  
Parlamentné, komunálne voľby 
Štátna správa, samospráva  
Čo sú ľudské práva a slobody  
Základné dokumenty ľudských práv  
Patria aj deťom ľudské práva?  
Niet práv bez povinnosti a 
zodpovednosti  
Záujmové a občianske aktivity, činnosť 
mimovládnych  
organizácií  
Dobrovoľnícka a charitatívna činnosť  
Triedny žiacky a školský parlament 
Obvodný žiacky parlament  
Občianska participácia v širšom 
prostredí - v obci 

 vedieť vysvetliť vzťah medzi občanom a štátom   
 poznať vznik a vývoj občianstva 
 vymenovať znaky štátu 
 poznať korene občianskej spoločnosti 
 porovnať postavenie občanov v Aténskej demokracii a Rímskej republike 
 Vie použiť poznatky z dejepisu o vzniku štátov 
 vysvetliť pojem štát, vymenovať znaky štátu 
 poznať korene právneho štátu v antickej spoločnosti, vymenovať znaky 

právneho štátu  
 vedieť v konkrétnych situáciách rozlišovať , či ide o právny štát 
 chápať význam ústavy pre riadenie štátu, poznať obsah ústavy Slovenskej 

republiky 
 vedieť  vymenovať orgány štátnej moci 
 vedieť  zdôvodniť, prečo je II. Hlava Ústavy SR pre občanov najdôležitejšia  
 vysvetliť, ako a prečo vzniká štátna moc  
 vymenovať orgány štátnej moci, úlohy parlamentu 
 vymenovať, kto a ako vykonáva  moc v štáte, poznať základné právomoci 

prezidenta  
 poznať význam súdov 
 vedieť  vysvetliť význam slova demokracia,  priamu a nepriamu 
 demokraciu 
 vedieť posúdiť stav demokracie v krajine  
 vedieť, ako môžu občania ovplyvňovať riadenie štátu 
 vysvetliť, čo znamená všeobecné a rovné volebné právo, význam slobodných 

volieb v demokratickej spoločnosti 
 poznať rozdiel medzi parlamentnými a komunálnymi voľbami  
 rozlíšiť orgány štátnej moci od samosprávnych orgánov 

občan, občianstvo, štát  
občania v starovekom Grécku  
občianska spoločnosť v rímskej 
republike  
vývoj občianskej spoločnosti  
prvé štáty na svete, ich znaky  
znaky právneho štátu 
 občan a právny štát 
Ústava SR - základný zákon štátu, 
členenie ústavy Preambula  
2. hlava Ústavy SR  
štátna moc  
zložky štátnej moci  
zákonodarná moc  
výkonná moc, prezident  
súdna moc  
dejiny demokracie  
priama a nepriama demokracia  
princípy demokracie  
občianska spoločnosť a demokratický 
štát  
volebné právo  
volebné princípy  
slobodné a čestné voľby  
voľby v demokracii  
parlamentné voľby 
komunálne voľby 
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 poznať starostu svojej obce 
 vymenovať základné ľudské práva a slobody 
  vyhľadávať v Ústave SR jednotlivé skupiny práv 
  zdôvodniť, prečo sa učíme o právach  
 poznať základné dokumenty ľudských práv, inštitúcie ochraňujúce ľudské 

práva, poznať svoje práva  
 vedieť  posúdiť situácie, kedy sú práva detí porušované, vedieť, , že na ktoré 

inštitúcie sa môže obrátiť pri porušovaní svojich práv 
 chápať spätosť práv a povinností 
 uplatňovať  zodpovednosť voči právam ostatných  
 poznať najdôležitejšie mimovládne organizácie v SR 
 angažovať sa vo svojom užšom prostredí(škola, krúžky,..)  
 poznať funkcie oboch parlamentov, zaujímať  sa o ich činnosť 
 poznať meno predsedu školského parlamentu  
 poznať fungovanie obvodného žiackeho parlamentu  
 vedieť  kto zastupuje ich školský žiacky parlament v obvodnom parlamente, 

zaujíma sa o aktivity obvodného žiac .parlamentu 
 získavať zručnosti občianskeho života 

štátna správa,  samospráva 
základné ľudské práva a slobody  
občianske práva a povinnosti  
dokumenty ľudských práv  
Všeobecná deklarácia ľudských práv  
Dohovor o ľudských právach  
Práva detí  
Deklarácia práv dieťaťa  
Dohovor o právach dieťaťa  
práva,  povinnosti 
občianske združenia mimovládne 
organizácie  
dobrovoľnícka činnosť charitatívna 
činnosť  
triedny, školský a obvodný žiacky 
parlament  
účasť na zasadnutiach  
obecného zastupiteľstva 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 chápať potrebu ochrany životného prostredia a okolia 
 získať pozitívne postoje k ochrane a k tvorbe životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných 

životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

 vedieť nájsť, roztriediť a použiť podstatné informácie z rôznych zdrojov – noviny, časopisy, webové stránky 
 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí Používanie 
spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách 
Č.k.3: Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu špinavých 
peňazí a ochrany finančných záujmov EÚ 
4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. Organizovanie osobných 
financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti 
Č.k.5: Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu. 

 
 vymedziť korupciu ako porušenie zákona (trestný čin) 
 vysvetliť pojem pranie špinavých peňazí 
 uviesť príklady podvodov súvisiacich so zneužívaním verejných zdrojov 
 
 analyzovať súvislosť filantropie s osobným rozpočtom, opísať možnosti účasti na charitatívnych aktivitách 
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Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

12 Štát a právo Štát a jeho podstata    
Čo už vieme o štáte  
-vznik štátu  
Znaky štátu - vlajka a hymna  
Funkcie štátu       
-vnútorné     
-vonkajšie  
Formy vlády  
Právne normy  
Vzťah štátu a práva  
Právne vedomie   
Právny poriadok (systém) SR 
Odvetvia práva  
Občianske právo  
Ochrana spotrebiteľov  
Rodinné právo  
Trestné právo  
Právne inštitúcie SR 
Súdne pojednávanie 
 

 vysvetliť príčiny vzniku štátu, charakterizovať  jeho znaky 
 ovládať text štátnej hymny, vedieť nakresliť vlajku SR 
 vedieť vzdať úctu štátnym symbolom 
 uviesť príklady na jednotlivé vnútorné funkcie štátu 
 vysvetliť úlohu štátu z hľadiska jeho vonkajších funkcií 
 charakterizovať vzťahy SR so susednými štátmi 
 rozlíšiť medzi absolutistickou a parlamentnou formou monarchie 
 uviesť konkrétne typy príkladov na demokratickú a nedemokratickú formu 

republiky 
 uviesť príklady na typy diktatúr z minulosti i súčasnosti  
 popísať priebeh plenárneho zasadnutia parlamentu – NR SR 
 vedieť rozlišovať medzi platnosťou zákona a účinnosťou zákona 
 definovať pojem právo, zdôvodniť spätosť štátu a práva 
 popísať prepojenosť právneho vedomia s právnym poriadkom štátu,  zdôvodniť 

praktický význam právnych poznatkov pre budovanie svojho právneho 
vedomia 

 definovať pojem právne predpisy,  hierarchizovať pojmy právneho systému SR   
 hierarchizovať pojmy právneho systému SR   
 opísať dve vybrané odvetvia verejného práva  
 definovať pojem občianske právo  
 definovať pojem spotrebiteľ poznať svoje spotrebiteľské práva 
 Zákon o rodine, manželstvo, rodina, rozvod  
 participovať na príprave a priebehu inscenácie, týkajúcej sa trestného činu, na 
 vyučovacej hodine, zdôvodniť potrebu dodržiavania zákonov SR 
 popísať funkcie jednotlivých právnych inštitúcií SR,  rozlíšiť služby advokáta a 

notára 
 participovať na príprave a priebehu inscenácie súdneho pojednávania na 

vyučovacej hodine 
 získavať zručnosť občianskeho a právneho  života 

štát,  jeho znaky, funkcie 
monarchia, republika 
diktatúra  
-parlament - NR SR  
zákonodarný proces  
Zbierka zákonov   
platnosť  a účinnosť zákona   
právna norma   
morálna norma   
náboženská norma   
estetická norma  
právo  a právny štát 
právna istota , právne vedomie   
právny systém, právny predpis 
odvetvia práva   
verejné právo   
súkromné právo  
občianske právo  
Občiansky zákonník  
spotrebiteľ, spotrebiteľské práva, tovar  
Zákon o rodine  
manželstvo, rozvod  
trestný zákon, trestný čin    
trestná zodpovednosť  prezumpcia 
neviny  
predbežné zadržanie,  obvinený, 
obžalovaný,    
odsúdený, trest  
súdy  a prokuratúra 
advokácia ,polícia, notárstvo  

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 pomôcť žiakovi uvedomiť si svoju osobnosť - akceptovať seba samého - pomôcť žiakovi zdokonaľovať komunikačné 
zručnosti, napr. pri ochrane a presadzovaní svojich spotrebiteľských práv - naučiť žiaka niesť zodpovednosť za svoje činy  

 naučiť ho pochopiť, že k právu patrí aj povinnosť 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Ochrana života a zdravia 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 
 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 
 vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc 
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 mať možnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných 
životných situáciách 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

 vedieť nájsť, roztriediť a použiť podstatné informácie z rôznych zdrojov – noviny, časopisy, webové stránky 
 vedieť si vyhľadať a vedieť sa orientovať v informáciách a dokumentoch, kt. sa týkajú ekonomiky, podnikania, 

spotrebiteľských práv, podnikateľských aktivít v obci,... 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Multikultúrna výchova 

 vychovávať ľudí, ktorí pochopia a akceptujú rôzne kultúry  
 podporovať znášanlivosť, toleranciu a spoluprácu medzi národmi EÚ 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 viesť žiakov k hrdosti na svoju obec, región - napr. pri tvorbe projektu o podnikateľských aktivitách v regióne, ponuke pre 
turistov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí Používanie 
spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách 
Č.k.3: Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu špinavých 
peňazí a ochrany finančných záujmov EÚ 
Č.k.4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov 
Č.k.6: Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov 
 
4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. Organizovanie osobných 
financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti 
Č.k.4: Vysvetliť daňový a odvodový systém 

 vymedziť korupciu ako porušenie zákona (trestný čin) 
 vysvetliť pojem pranie špinavých peňazí  
 uviesť príklady podvodov súvisiacich so zneužívaním verejných zdrojov 
 zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority  
 zhodnotiť dôsledky finančného rozhodnutia 
 stanoviť si kroky na dosiahnutie krátkodobých finančných cieľov 
 vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov vrátane nároku na reklamáciu 
 charakterizovať pojem finanční spotrebitelia 
 uviesť príklady klamlivých alebo zavádzajúcich obchodných praktík, ktoré zakazuje zákon o ochrane spotrebiteľov 
 uviesť príklady falšovaných tovarov (fejkov) 
 vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z príjmu 
 uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní  

 použiť internetovú kalkulačku na výpočet výšky čistej mzdy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

14 

 

UČEBNÉ OSNOVY - OBČIANSKA NÁUKA 9. ročník ZŠ 
 

Školský rok: 2019/2020 
Ročník: deviaty 
Počet vyučovacích hodín v školskom roku: 1 hodina týždenne - 33 hodín ročne 
 

9.ročník ZŠ 
UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVCÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET 

Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

1  Úvodná hodina - voľba povolania  správne sa rozhodnúť pri voľbe povolania 
 poznať požiadavky  spoločnosti pri voľbe povolania 

diskusia, práca s internetom, vysvetľovanie 

20 Ekonomický život 
v spoločnosti 

Ľudské potreby a statky 
Výrobný proces 
Výrobné zdroje 
Rozhodovanie 
Rozhodovací proces 
Ekonomika a ekonómia 
mikroekonomika a makroekonomika 
Základné ekonomické otázky: 
Čo, ako, pre koho vyrábať?  
Typy ekonomík  
Príkazová ekonomika Trhová 
ekonomika Zmiešaná ekonomika 
Vlastnícke práva  
Trhový mechanizmus 
Ponuka, dopyt, cena 
Základné formy podnikania  
Formy podniku, fyzická osoba, zisk, 
strata 
Výroba, výrobca  
Produktivita práce 
Konkurencieschopnosť  
Slovenskí výrobcovia  

 uviesť uvedené pojmy vo vzájomných súvislostiach 
 uvedomiť si dôsledky rozhodnutí 
 vedieť zdôvodniť potrebu osvojovania týchto pojmov z hľadiska ich uplatnenia 

v praktickom živote  
 vedieť vytipovať príklady riešenia jednotlivých ekonomických otázok 
 vedieť vy svetliť podstatu troch typov ekonomík 
  porovnať jednotlivé ekonomiky z hľadiska pozitív i negatív 
 aplikovať riešiteľnosť základnej ekonomickej otázky podľa typu ekonomiky 
  charakterizovať trhovú ekonomiku tromi znakmi 
  uviesť charakteristiku vlastníckych práv  
  vysvetliť vzťah medzi vlastníckymi právami a efektívnym využívaním zdrojov  
 vedieť na praktických príkladoch vysvetliť vzájomný vzťah medzi  
 ponukou, dopytom a cenou tovaru a služieb 
  určiť faktory, ktoré ovplyvňujú zmeny ponuky a dopytu  
 poznať základné formy podnikania 
 charakterizovať základné podmienky úspešného podnikania  
 opísať na konkrétnom príklade zo života úspešného alebo neúspešného 

podnikateľa z obce alebo regiónu 
  zdôvodniť priamu úmeru medzi produktivitou práce a množstvom tovaru 
 prostredníctvom internetu vyhľadať domáceho výrobcu a vytvoriť 

reklamu na jeho produkty 
 vedieť určiť faktory, vytvárajúce hodnotu peňazí  
  zdôvodniť opodstatnenosť finančných inštitúcií v trhovej ekonomike 

ľudské potreby a statky 
výrobný proces, výrobné zdroje 
rozhodovanie, rozhodovací proces 
ekonomika a ekonómia  
mikroekonomika  
makroekonomika 
Typy ekonomík  
príkazová ekonomika 
trhová ekonomika 
zmiešaná ekonomika 
trhová ekonomika  
vlastnícke práva  
trhový mechanizmus 
ponuka 
dopyt 
cena 
základné formy podnikania  
formy podniku 
fyzická osoba 
zisk, strata  
výroba, výrobca 
produktivita práce 
konkurencieschopnosť  
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Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej 
ekonomike  
Funkcie peňazí  
Banky, sporiteľne, poisťovne, 
nebankové subjekty 

 vedieť porovnať z hľadiska služieb jednotlivé finančné inštitúcie 
 vedieť posúdiť mieru rizika pri využití nebankového subjektu 
 ako typu finančnej inštitúcie 
  preukázať nadobudnuté poznatky a zručnosti 
 poznať niektoré bankové a nebankové subjekty 

slovenskí výrobcovia  
peniaze  
finančné inštitúcie v trhovej ekonomike  
funkcie peňazí  
banky 
sporiteľne 
poisťovne 
nebankové subjekty 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 pomôcť žiakovi uvedomiť si svoju osobnosť – akceptovať seba samého - pomôcť žiakovi zdokonaľovať komunikačné zručnosti, 
napr. pri ochrane a presadzovaní svojich spotrebiteľských práv - naučiť žiaka niesť zodpovednosť za svoje činy  

 naučiť ho pochopiť, že k právu patrí aj povinnosť 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Environmentálna výchova 

 získať pozitívny postoj  k ochrane a k tvorbe životného prostredia 
 chápať potrebu ochrany životného prostredia 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

 vedieť nájsť, roztriediť a použiť podstatné informácie z rôznych zdrojov – noviny, časopisy, webové stránky 
 vedieť si vyhľadať a vedieť sa orientovať v informáciách a dokumentoch, kt. sa týkajú ekonomiky, podnikania, spotrebiteľských 

práv, podnikateľských aktivít v obci,... 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 viesť žiakov k hrdosti na svoju obec, región - napr. pri tvorbe projektu o podnikateľských aktivitách v regióne, ponuke pre 
turistov 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 
1. Človek vo sfére peňazí Posúdenie významu trvalých životných 
hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho 
vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia 
životných potrieb 
Č.k.1: Vyhodnotiť trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia 
Č.k.3: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne 
2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí Používanie 
spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných 
financiách 
Č.k.4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov 
Č.k.5: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach   
3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a 
práca Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných 
potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného 
príjmu. 
Č.k.1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské potreby 

 vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb 
 vysvetliť na konkrétnych príkladoch funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb 
 prijímať finančné rozhodnutia na základe svojich reálnych možností 
 zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority 
 zhodnotiť dôsledky finančného rozhodnutia 
 vysvetliť možnosti úniku dôležitých osobných informácií  
 zhodnotiť dôsledky zneužitia osobných informácií 
 vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny 
 vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou) 
 opísať tvorbu ceny ako súčasť nákladov, zisku, DPH 
 zhodnotiť vplyv ponuky a dopytu na tvorbu ceny a jej zmeny 
 uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo reklamné techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť 

rozhodnutie, na čo minúť peniaze  
 opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov, kriticky zhodnotiť informácie poskytované reklamou 
 vysvetliť základný účel verejného poistenia 
 charakterizovať zdravotné poistenie, sociálne poistenie a v rámci neho predovšetkým nemocenské poistenie, dôchodkové 

poistenie, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti 
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4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. Organizovanie osobných 
financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti 
Č.k.3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní 
o nákupe. 
7. Riadenie rizika a poistenie Používanie primeraných stratégií riadenia 
rizík. 
Č.k.2 Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi 
verejným a súkromným (komerčným) poistením 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Tvorba a prezentácia projektu 2h 

 v skupine vypracovať projekt - a) návrh podnikateľskej aktivity v obci, regióne týkajúcej sa oblasti cestovného ruchu, b) brožúru 
pre turistov, čo im v oblasti cestovného ruchu ponúka náš región, aké podnikateľské aktivity už v regióne fungujú 

Počet 
hodín 

Tematický celok 
Vzdelávacia oblasť 

Téma Výkonový štandard - výstup Obsahový štandard - obsah 

10 Spotrebiteľská 
výchova - osobné 
financie 

Deti sú spotrebitelia  
Rodinný rozpočet  
Deti šetria peniaze - 
šetrenie, poistenie, banky, poisťovne  
Práca a povolanie  
Vzdelanie a odborná príprava na 
povolanie  
Deti utrácajú peniaze  
Sloboda a nezávislosť vo výbere 
spotrebiteľa  
Ako zarábame peniaze  
Plat, odmena, zisk  
Konkurencia výrobcov 

 spoznať domácnosť ako hospodársku jednotku s plánovaním, nákupmi, 
platbami  

 naučiť sa hospodárne narábať so zdrojmi, spravovať vlastné financie 
 vedieť porovnať cenu, kvalitu výrobkov a služieb 
  využívať vo svoj prospech informácie získané pri nákupoch 
 poznať spôsoby platby, sporenia, pôžičiek 
 vedieť využívať moderné informačné systémy, na zistenie informácie, ktoré sa 

týkajú ich budúcej prípravy na povolanie  
 odborne sa pripraviť na budúce povolanie 
 dokázať diskutovať o tom, čo by si kúpili za určitú sumu, napr. 25 Eur, svoj výber 

dokážu zdôvodniť  
 diskutovať o zamestnaní a o   podnikaní 
 poznať výhody a nevýhody byť zamestnaný a podnikať 

deti ako spotrebitelia  
rodinný rozpočet  
deti šetria peniaze  
šetrenie, poistenie, banky, poisťovne  
práca a povolanie  
vzdelanie, odborná príprava  na povolanie  
deti utrácajú peniaze  
sloboda a nezávislosť vo výbere 
spotrebiteľa  
ako zarábať peniaze  
 odmena 
plat, zisk 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

 pomôcť žiakovi uvedomiť si svoju osobnosť – akceptovať seba samého - pomôcť žiakovi zdokonaľovať komunikačné zručnosti, 
napr. pri ochrane a presadzovaní svojich spotrebiteľských práv - naučiť žiaka niesť zodpovednosť za svoje činy  

 naučiť ho pochopiť, že k právu patrí aj povinnosť 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Mediálna výchova 

 vedieť nájsť, roztriediť a použiť podstatné informácie z rôznych zdrojov - noviny, časopisy, webové stránky 
 vedieť si vyhľadať a vedieť sa orientovať v informáciách a dokumentoch, kt. sa týkajú ekonomiky, podnikania, spotrebiteľských 

práv, podnikateľských aktivít v obci,... 

Prierezová téma naplnená v rámci tematického celku 
Finančná gramotnosť 

 vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny 
 vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou) 
 vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá)  
 uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda (napr. dar, provízia a zisk, peňažný príjem domácnosti, štátna sociálna podpora) 
 vypracovať denník osobných príjmov a výdavkov  
 rozlíšiť pravidelné a nepravidelné príjmy a výdavky  
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3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem 
a práca  
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 
jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. 
Č.k.1: Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské potreby 
Č.k.3: Identifikovať zdroje osobných príjmov 
4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. Organizovanie osobných 
financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti 
Č.k.1: Vypracovať osobný finančný plán. 
Č.k.2: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. 
 

 opísať spôsob rozdelenia finančnej čiastky pripadajúcej na týždeň medzi jednotlivé finančné ciele - míňanie, sporenie a 
spoluúčasť 

 diskutovať o prvkoch osobného rozpočtu, (príjmy, výdavky a úspory) 
 zostaviť rozpočet domácnosti  
 poznať typy rozpočtov a ich odlišnosti (vyrovnaný, schodkový, prebytkový) na úrovni rodiny 
 vypočítať percentuálny podiel pripadajúci na hlavné kategórie výdavkov v rámci mesačného rodinného rozpočtu  
 charakterizovať hlavné prvky jednoduchého závetu 
 charakterizovať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií 
 opísať moderné spôsoby platenia 
 rozlíšiť platobné karty podľa funkcie (debetné, kreditné), podľa technológie (s magnetickým prúžkom a čipom) a podľa 

spôsobu prevedenia (embosované, neembosované, virtuálne) 
 nájsť informácie z internetu o rôznych virtuálny menách, charakterizovať funkciu elektro peňažných inštitúcií 
 uviesť príklady použitia hotovostného a bezhotovostného platobného styku, vyhľadať trendy bezhotovostných operácií   

 


