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Všeobecná charakteristika školy 

Veľkosť školy 

 
Škola má v súčasnosti 8 tried denného štúdia. Maximálny počet tried v dennej forme študia je 

17. Od šk. roku 1996/97 realizuje Súkromné gymnázium výchovno-vzdelávací proces v prenajatých  
priestoroch v budove Základnej školy na Žitavskej ul. č.1 Od školského roku 2002/03 realizuje 
výchovno-vzdelávací proces aj v prenajatých priestoroch na Vážskej ul. č. 34 a od školského roku 
2012/13 v priestoroch na Vážskej ul. číslo 32. 
V  priestoroch na Vážskej ulici č. 32  má Súkromné gymnázium 4 kmeňové triedy, počítačové 
učebne. Na športovanie žiaci využívajú 2 telocvične na Žitavskej ul. č.1, areál školského dvora, 
golfový indoor a jednu miestosť pre cvičenie. V  priestoroch budovy na Vážskej ulici č. 34 má 
Súkromného gymnázium  4 kmeňové triedy. Budova je jednopodlažná. V priestoroch sa nachádzajú 
kmeňové učebne, kancelárie, výdajná školská jedáleň, školský golfový klub, miestnosť pre vyučovanie 
golfu. 

Škola je situovaná v Mestskej časti Bratislava – Vrakuňa. Mestská časť Vrakuňa sa rozprestiera vo 
východnej časti Bratislavy, na ceste vedúcej cez Malý Dunaj na Žitný ostrov. Patrí k najmenším 
bratislavským mestským častiam. Budova školy je umiestnená v tichom prostredí sídliska.   

Jedinečnosť školy spočíva v možnosti výberu štúdijných kombinácií cudzích jazykov, rozšírenej 
športovej výuky, umeleckého smeru muzikál a zahraničných vzťahov – diplomacie. 

Súkromné gymnázium je jediná škola na Slovensku, kde sa maturuje z poľského a chorvátskeho 
jazyka.  Pre vykonávanie certifikovaných skúšok zastupuje Súkromné gymnázium Štátny inštitút 
ruského jazyka A.S.Puškina v Moskve. 

Škola má priamo v objekte golfový areál a indoor umožňujúci vyučovať hru golfu a manažment 
športu. 

Prinášame vyššiu kvalitu interaktívneho vzdelávania pre svojich študentov implementáciou nového 
e-learning vzdelávacieho programu. 

Školské kluby a extra aktivity podporujú rozvoj záujmovej činnosti študentov a otvárajú možnosti 
sebarealizácie pod vedením skúsených pedagógov a mentorov s osobitným prístupom ku každému 
študentovi. 

Včera 

Súkromné Slovanské Gymnázium bolo založené v roku 1993 PhDr. Elvírou Chadimovou. Od svojho 
vzniku rieši koncepciu poskytovania vzdelania pre čo najširšiu skupinu mládeže a dospelých a hľadá 
nové, inovatívne formy vzdelávania.  V prvých rokoch svojho vzniku škola reagovala na vysokú 
potrebu vyučovania cudzích jazykov so špecifikom na vyučovanie jazykov slovanských (poľský, 
chorvátsky, slovinský a ruský). Inovatívne metódy spočívali v zavádzaní nových metodických 
postupov,  študijnej literatúry, foriem overovania vedomostí. Alternatívny učebný plán umožňoval 
hlbšie štúdium jazykov, alebo umenia formou voliteľného obsahu vzdelávania. 

Dnes 

V súčasnosti  sa vzdelávanie na škole uskutočňuje podľa výchovno-vzdelávacieho programu pre 
dennú formu štúdia štvorročného, päťročného a osemročného vzdelávacieho programu s učebnými 
plánmi so zameraním 

7902 J 00 gymnázium – špecializácia:  cudzie jazyky, muzikál, golf, diplomacia  

7902 J 77 gymnázium - šport, špecializácia golf  

7902 J 74  gymnázium – bilingválne štúdium, špecializácia zahraničné vzťahy – diplomacia  

7902 J 00 externá forma štúdia, diaľková a dištančná forma štúdia  



 

Zajtra Súkromné gymnázium sa chce v najbližších rokoch sústrediť na profiláciu školy v uvedenej 
oblasti a nadväznosti na reformu systému pokračovať v implementácii školského vzdelávacieho 
programu. Tým dosiahnuť vyššiu kvalitu vzdelávania. 

Charakteristika pedagogického zboru 

Priemerný počet učiteľov na škole je 14. Tento počet zodpovedá potrebám vzhľadom na veľkosť a 
zameranie školy. Odborná spôsobilosť pedagogického tímu je 98%.  

 

Mgr. Zuzana Godálová. 
 V roku 1994 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave odbor 
slovenský jazyk, poľský jazyk s filologickým zameraním. Od toho istého roku 
pôsobí na Súkromnom slovanskom gymnáziu ako učiteľ aj triedny učiteľ na 
dennej i externej forme štúdia. 

V súčasnosti pracuje aj ako koordinátor dištančnej formy vzdelávania na SSG a 
spolupracuje s Národným centrom certifikovaných meraní (NÚCEM) ako 
recenzentka štátnych testov zo slovenského jazyka a literatúry. 

Vzdelávanie: Absolvovala niekoľko vzdelávaní zameraných na modernizáciu vyučovacieho procesu, 
tvorbu testových úloh a zastúpenie výchovy vo vzdelávaní. V roku 2010 na posledne menovanú tému 
zložila 1. kvalifikačnú skúšku. 

Pre študentov, pedagogických zamestnancov aj rodičov žiakov nášho gymnázia pravidelne organizuje 
účasť na divadelných predstaveniach v bratislavských divadlách za zvýhodnené vstupné. 

 

Mgr. Martin Križan 
V roku 1999 som ukončil Pedagogickú fakultu UK v odbore učiteľstvo 
všeobecnovzdelávacích predmetov: Dejepis- Občianska náuka- Etická výchova. 
Od septembra toho istého roka  pôsobí na Súkromnom gymnáziu ako učiteľ 
týchto predmetov.  V roku 2009 absolvoval rozširujúce vzdelávanie pre predmet 
Svet práce a taktiež úspešne absolvoval I. kvalifikačnú skúšku. 
Neskôr na škole okrem vyučovania začal venovať aj práci výchovného a 
karierového poradcu a tiež výchovno preventívnym činnostiam  v oblasti 
sociálnopatologických javov a výchovy k manželstvu a rodičovstvu čo trvá až 
doteraz. Pôsobil aj ako krajský koordinátor súťaže Modelový európsky 
parlament. V minulom školskom roku som spolupracoval s časopisom Slovenka 

v projekte na podporu detí zo znevýhodneného prostredia. 

Vzdelávacie aktivity a kurzy:(uvádzam len tie dlhodobejšie ukončované certifikátom) 

Street Law  

Mediácia a peer mediácia prostriedok riešenia konfliktov  

Ako vyučovať holokaust  

IKT vo vyučovacom  procese  

Modernizácia vyučovacieho procesu  

Ako tvoriť testové úlohy a maturitné  zadania v spoločenských vedách / v tejto oblasti som 
spolupracoval aj s MPC ako školiteľ pre Bratislavský kraj/  

Práca so študentmi  a iné aktivity:Organizujem pre žiakov vzdelávacie exkurzie do zahraničia i na 
Slovensku s umeleckým  a historicko – geografickým podtextom. 



 

Mgr. Katarína Dubravická  

Deti, mládež a ich postavenie v dnešnej spoločnosti sú základnou ideou 
môjho života. Trinásť ročná prax na základnej škole mi umožnila poznať 
vývojové osobitosti detí mladšej kategórie. Po ukončení štúdia politológie a 
diplomacie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda som sa rozhodla venovať 
výchove a vzdelávaniu v tomto obore v stredoškolskom prostredí. Cieľ a 
zameranie mojej práce, je umožniť súčasnej mládeži objaviť v sebe 
schopnosti, dokázať utvoriť si vlastný názor a naučiť sa ho kultivovaným 
spôsobom komunikovať vo svojom prostredí. 

Objasniť študentom fungovanie súčasnej slovenskej politickej scény, volebného systému, uplatnenie 
si svojich práv vyplývajúcich z princípov demokratického usporiadania našej spoločnosti. V súvislosti s 
ľahším upevnením si poznatkov z oblasti vnútroštátnej politiky plánujem v tomto školskom roku 
návštevu Národnej rady SR, Najvyššieho kontrolného úradu, politickej strany SMER – SD a jednej 
opozičnej politickej strany. 

Vnútorná politika úzko súvisí so zahraničnými vzťahmi, Ministerstvom zahraničných vecí SR, 
veľvyslanectvom a konzulátom. K rozlíšeniu týchto pojmov a ich konkrétnych funkcií napomôže 
Diplomatický klub v ktorom získajú vedomosti o vývoji a formovaní diplomatických misií. Študenti sa 
oboznámia s komunikačnými prvkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého rokovania. Vytvoriť 
správny dojem, dokázať odhadnúť taktiku a zámer osoby s ktorou komunikujú, zvoliť si správny 
spôsob interpretácie svojich záujmov patrí medzi základné predpoklady reprezentanta štátu, ale i 
súkromnej spoločnosti, alebo štátnej inštitúcie. Správnosť svojho spoločenského a protokolárneho 
vystupovania si môžu overiť v priebehu návštevy konkrétnych veľvyslanectiev v Bratislave. Dokázať 
sa prejaviť na spoločenských recepciách s uplatnením diplomatického protokolu nie je len výsada 
členov diplomatickej misie, ale mala by patriť medzi základné znalosti každého mladého človeka… 

Moja hlavná profesia je práca v Slovenskej informačnej tlačovej agentúre – SITA. Vzhľadom na 
uvedenú profesiu je mojim cieľom naučiť študentov zvoliť si vhodný písomný prejav a naučiť sa 
objektívne zhodnotiť dané skutočnosti. Rozšírenie vedomosti v oblasti písomnej komunikácie, jej 
historický vývoj, rozmanitosť a možnosti komparácie im umožňuje predmet Diplomatická 
korešpondencia. 

Základným obsahom celoročného plánu je pripraviť mladých ľudí na uplatnenie sa v akejkoľvek 
profesii, alebo vedeckom smerovaní… 

 

 

 

Mgr. Daniel Kuciak 

Po ukončení Vysokej školy múzických umení v Bratislave som ďalej 
pokračoval ako postgraduálny študent v nórskom Oslo, odbor hra na 
hoboji. To mi rozšírilo znalosti v oblasti orchestrálnej hry, zborového 
spevu, klavíra, teórie hudby, improvizácií, ktoré využívam dodnes. 

Od roku 2010 som riadnym učiteľom SSG, vyučujem Hud.výchovu, Dejiny 
hudby, UmK. Teším sa práci s deťmi, v riadnom kolektíve čo posúva aj 
moje vlastné hranice učiteľa. 

Vyučujem Hudobnú výchovu, Dejiny hudby, ako aj hud. krúžky na škole: hru na klavíri, muzikálový 
spev, predmet kapela. Nadobudol som pocit, že v tejto práci čo robím som sa na tejto škole doslova 

našiel.☺ 

Vo svojom živote som absolvoval viacero masterclassov zameraných na inštrumentálnu hru, spev či 
už doma, alebo v zahraničí: 
- Telč/ CZ, 
- Glognitz/ A, 
- Wien, 



 

- Praha, 
- Oslo atď. 

Ako učiteľ pôsobim v súkromnom sektore od roku 2009, predtým som hrával v domácich 
renomovaných orchestroch SND, SOSR. V súčasnosti sa popri škole teším spolupráci s rakúskymi 
orchestrami Schonbrunn Palace Orchestra, Opereta Badhall, členmi Volksoper Wien. Populárna 
hudba mi zas dala úplne iné vnímanie hudby s jej neuveriteľnými možnosťami: vlastná kompozícia, 
tvorba textov, vl. Aranžmá, súťaže Eurovízia, doprovodných kapiel finalistov súťaže Superstar, 
predskokanov legendárnej skupiny Olympic a pod. 

 

PaedDr. Ľubomíra Matejčeková  

Vzdelanie: 

Štúdium ruského a francúzskeho jazyka som ukončila na Pedagogickej 
fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Svoju pedagogickú 
činnosť som začala na Základnej škole Vazovova. Neskôr som pôsobila na 
Školskej správe Bratislava I, ako metodik pre vyučovanie cudzích jazykov. 
V tejto dobe som bola aj členkou poradného zboru pre vyučovanie cudzích 
jazykov pri ŠPÚ Bratislava .S mojou funkciou súviseli aj rôzne školenia v 
oblasti vzdelávania, porovnávanie školských systémov , zoznamovanie sa 

s alternatívnymi školami v zahraničí, ktoré postupne vznikali aj u nás na Slovensku. 

Po celý svoj profesijný život som sa venovala vzdelávaniu v cudzích jazykoch, metodike vyučovania 
cudzích jazykov na kurzoch u nás, ako aj v Ruskej federácii / Volgoglrad, Moskva, Sankt Peterburg /, 
a na Univerzite v Montpelier vo Francúzsku. 

Na Súkromnom slovanskom gymnáziu pracujem 18 rokov ako zástupkyňa riaditeľa školy a učiteľka 
francúzskeho a ruského jazyka. 

Som členkou Asociácie rusistov Slovenska, predsedníčkou Krajského kola olympiády v ruskom jazyku 
a súťaže v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku Ars poetica. 

V rámci vyučovania ruského a francúzskeho jazyka spolupracujem s Ruským centrom vedy a 
kultúry a s Francúzskym inštitútom. Uvedené inštitúcie ponúkajú pre žiakov vzdelávacie a kultúrne 
podujatia, ktorých sa chcem so žiakmi zúčastniť. 

 

Mgr. Vladimír Michalka   

je učiteľ angličtiny a telesnej výchovy. Pre súkromné gymnázium pracuje od 
roku 1999. V priebehu týchto rokov pre školu pripravil niekoľko zaujímavých 
akcií aj s medzinárodným charakterom. 

 

Športy, ktorým sa na hodinách telesnej výchovy venuje sú hlavne: volejbal, 
basketbal, flórbal, futbal, atletika a gymnastika. Neskoršie k nim pribudol aj 
golf, v ktorom  trénoval začiatočníkov a asistoval na golfovom tábore 
v Rajeckej lesnej. 

Nakoľko je jeho obľúbený šport, plávanie, začal na škole realizovať plavecký výcvik  so žiakmi nižších 
ročníkov a následne zapojil aj starších žiakov. Zámerom bolo naučiť žiakov plávať štýly prsia, kraul 
a znak, ale aj hrať vodné pólo a zdokonaliť sa v potápaní pod vodou. 

K zimným aktivitám patria lyžiarske výcvikové kurzy, ktoré absolvoval alebo aj organizoval so 
zameraním naučiť nelyžiarov základy lyžovania a pre pokročilých pripraviť zaujímavé cvičenia na 
rozvoj svojich zručností. Lyžiarske výcviky začal organizovať v slovenských rezortoch vo Vysokých 
Tatrách, ale pripravil aj výcviky v Rakúsku, ako medzi prvými to bol známi rezort Semmering 
a následne Seewiesen. 

V znamení športu sa niesol aj prvý medzinárodný projekt ktorý organizoval medzi žiakmi 
súkromného gymnázia a žiakmi strednej školy v belgickom meste Aarschot. Žiaci sa prostredníctvom 



 

športu snažili hľadať spoločnú reč a vzájomne sa spoznať, venovali sa lyžovaniu vo Vysokých  

Tatrách, orientačnému behu a raftovaniu v belgických Ardenách.  

Na hodinách angličtiny sa snaží, aby žiaci využívali svoje vedomosti hlavne v rozprávaní a považuje 
angličtinu za komunikačný nástroj,  ktorým si žiaci otvárajú dvere do sveta. 

Dvere do sveta otvoril žiakom tejto školy medzinárodnými projektmi Comenius ako ich koordinátor ako 
aj organizátor  jazykových študijných pobytov v Anglicku. 

Prvý Comenius projekt bol venovaný hľadaniu pochopenia prítomnosti cez minulosť, v rámci 
trojročného projektu mali žiaci zameranie na moderné dejiny Slovenska, literatúru a folkové piesne. 
V týchto oblastiach žiaci pripravovali projekty a krátke videá a následne cestovali do partnerských škôl 
v Portugalsku, Španielsku, Taliansku, Poľsku a Čiech.  Žiaci okrem prezentácií spoznávali svojich 
rovesníkov v škole a reálie danej krajiny. 

Druhý Comenius projekt bol zameraný na životné prostredie a obzvlášť na globálne oteplenie, 
ekosystémy, biodiverzitu a aktivity na zlepšenie nášho prostredia. Žiaci v predmetoch biológia, chémia 
a zemepis pripravovali prezentácie v anglickom jazyku, s ktorými vycestovali do Francúzska, 
Nemecka, Španielska, Talianska a Fínska. 

Prostredníctvom jazykových študijných pobytov mali žiaci možnosť navštíviť samotné Anglicko už 
viackrát. V mestách Bournemoth, Worthig či Barnstaple si mohli žiaci vyskúšať svoje jazykové 
zručnosti v reálnom živote a spoznať anglické reálie ako aj zažiť veľa užitočných skúseností. 

Mgr. Jaroslav Pecen  

Od ukončenia štúdia na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v učiteľskom 
odbore matematika – matematická informatika sa venujem pedagogickej 
a lektorskej činnosti najmä v odbore informatika. Pracoval som na 
gymnáziach na ulici Bilíkova a Ul. Ladislava Sáru a tiež ako lektor 
v rôznych spoločnostiach. Od roku 2000 pracujem na Súkromnom 
gymnáziu. 

Má na starosti: 

 správu počítačovej siete,  

 správu programu ASC agenda (elektronická databáza školy),  

 správu elektronickej žiackej knižky (edupage)  

 Na škole koordinujem projekt Infovek.  

 V súčasnosti spolupracujem aj Metodicko-pedagogickým centrom ako koordinátor aktivít 
projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov, ktoré sa uskutočňuje 
v našich priestoroch.  

 

  

RNDr. Pavel Spišiak 
Email: spisiak@ssg.sk 
Tel: (+421) 903 318 843 
Míestnosť: v budove Vážska 32 
821 07 Bratislava 

Profesijný životopis 

 1982-1987 – Matematicko – fyzikálna fakulta Univerzity 
Komenského, Bratislava  



 

 1990 – rigorózna skúška z fyziky, Matematicko – fyzikálna fakulta Univerzity Komenského, 
Bratislava  

Aktivity v občianskych združeniach 

 2004 – 2008 – Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej 
Pozícia: prezident nadácie  

 2005 – 2008 – Asociácia juniorských golfistov Slovenska 
Pozícia: viceprezident  

Pedagogická činnosť 

 1988 – 1992 Stredné odborné učilište, Bratislava 
Pracovná pozícia: učiteľ matematiky, fyziky a informatiky  

 1992 – 1994 Gymnázium na ul. L. Sáru, Bratislava 
Pracovná pozícia: učiteľ matematiky, fyziky a informatiky  

 1994 –  Súkromné gymnázium, Bratislava 
Pracovná pozícia: riaditeľ školy  

 

 

PaedDr. Darina Šulanová 

Po absolvovaní Pedagogickej fakulty UK som nastúpila ako učiteľka 
slovenského jazyka a literatúry a občianskej náuky na ZŠ. Okrem týchto 
predmetov som sa venovala žiakom aj vo voľnom čase. V roku 1995 som 
si rozšírila aprobáciu o predmet etická výchova dvojročným 
špecializačným kvalifikačným štúdiom. 

Od roku 1998 som začala externe pracovať ako učiteľka slovenského 
jazyka a literatúry a náuky o spoločnosti na SSG. Od roku 2008 som sa 
stala riadnou učiteľkou SSG. 

Popri práci učiteľky som sa venovala študentom inej národnosti, ktorým som pomáhala preklenúť 
jazykovú bariéru. Bola to študentka maďarskej národnosti, ktorá zmaturovala na našej škole s veľmi 
dobrým prospechom a študenti čínskej národnosti, ktorí k nám prichádzajú každým rokom, na základe 
odporučenia predchádzajúcich študentov. 

Rada sa venujem žiakom so špeciálnymi potrebami, ktorí na našej škole študujú a aj v tejto oblasti 
mám veľmi dobré výsledky. Aj keď mám 35 rokov praxe za sebou, rada sa vo svojej oblasti vzdelávam 
a získavam nové skúsenosti. 

Absolvovala som rôzne vzdelávania a školenia, za najdôležitejšie považujem: 

 absolvovanie II. kvalifikačnej skúšky so záverečnou prácou na tému: Tvorba testov so 
zameraním na čítanie s porozumením a možnosti ich využitia vo vyučovaní slovenského 
jazyka a literatúry,  

 pribežné vzdelávanie : Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry v rámci nových 
dokumentov,  

 priebežné vzdelávanie: Realizácia učebného procesu podľa novej koncepcie predmetu 
slovenský jazyk a literatúra,  

 priebežné vzdelávanie: Čítanie s porozumením na hodinách slovenského jazyka a literatúry,  

 Vzdelávanie učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov v oblasti ukončovania štúdia na 
stredných školách,  

 priebežné vzdelávanie: Využitie IKT vo vyučovacích predmetoch,  

 priebežné vzdelávanie: Lexikológia v školskej praxi,  

 priebežné vzdelávanie: Hodnotiace kritériá na opravu slohových prác,  

 priebežné vzdelávanie: Inovačné metódy v predmete slovenský jazyk a literatúra.  



 

 

Okrem práce sa rada venujem aj svojim záľubám: čítaniu kníh, akčným filmom, vareniu…všetkému, 
čo ma môže akýmkoľvek spôsobom obohatiť. So žiakmi som založila krúžok GURMÁN, na ktorom 
sme sa venovali vareniu a zdravej výžive, ktorý toho času nepracuje, lebo žiaci sa venujú iným 
aktivitám, čo však nebráni tomu, aby sme ho v budúcnosti neobnovili. 

Moje životné kréda sa občas menia, lebo život sám je sústavná zmena. Momentálne je medzi 
aktuálnymi, ktoré vystihujú moju povahu: Život je krátky na to, aby sme sa zaoberali hlúposťami, ktoré 
nedokážeme ovplyvniť. 

 

Mgr. Beata Vasinová 

Po ukončení štúdia v roku 1997 na Rostovskej štátnej univerzite v Rostove 
na Done /Ruská Federácia / na Filologickej fakulte, aprobácia ruský jazyk 
a literatúra, som pôsobila jeden školský rok ako učiteľka ruského jazyka na 
SPTŠ v Holíči. Na Strednej pedagogickej škole v Bratislave som učila 13 
rokov. 

Keďže obdobie po nežnej revolúcii neprialo učiteľom ruštiny, musela som 
si v rokoch1991-1994 na FF UK rozšíriť aprobáciu o predmet estetická 
výchova.V roku 1995 som absolvovala akreditačnú skúšku z jazyka 

nemeckého. Na ZŠ Vlastenecké námestie v Bratislave som učila 8 rokov predmety nemecký jazyk a 
výtvarná výchova. 

Na Súkromnom gymnáziu učím od roku 2002 predmety ruský jazyk, dejiny umenia a umenie a kultúra. 

Počas svojej 32-ročnej praxe som absolvovala zahraničné a domáce jazykové kurzy ruského jazyka a 
rôzne iné školenia, vzdelávania a špecializačné inovačné štúdium. 

 

Mgr. Marína Zvereva 

Lektorka ruského jazyka 

Vzdelanie Štátna Petrohradská univerzita, Ruská Federácia Petrohrad 

odbor: ruský jazyk a literatúra, ruský jazyk pre cudzincov 

 

Na súkromnom gymnáziu začala pracovať v 2005 roku. Pripravujem 
žiakov školy na Olympiády v ruskom jazyku, na skúšku na získanie 
medzinárodného certifikátu z ruského jazyka. Počas školského roka 

aktívne spolupracujeme s ruským centrom vedy a kultúry, so žiakmi navštevujeme rôzne kultúrne 
podujatia v rámci vyučovania RJ, organizujem stretnutia žiakov gymnázia s ruskými umelcami, 
spisovateľmi atd. 

 

RNDr. Emília Srnová 

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (magisterské štúdium) 

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, 
doktor prírodných vied („RNDr.“) –  študijný odbor biológia 

Doplnkové vzdelanieŠtátna jazyková škola v Žiline, Intenzívny kurz jazyka 
nemeckého, základná štátna jazyková skúška 

Špecializačné vzdelávanie, Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou 
IKT, ukončené obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou 

skúškou v predmete GEOGRAFIA. 

 

PraxPo úspešnom ukončení vysokoškolského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UK som pokračovala 
v prehlbovaní si svojich vedomostí. Absolvovala doktorandské štúdium na Geologickom ústave SAV. 



 

V septembri 2006 som úspešne absolvovala rigoróznu skúšku v študijnom odbore biológia a bol mi 
udelený akademický titul doktor prírodných vied „RNDr.“ 

V súčasnosti som učiteľkou geografie a biológie na Súkromnom gymnáziu v Bratislave. Aktívne sa 
zaujímam o prírodu a jednotlivé zložky prírodného prostredia. Na vyučovacích hodinách sa snažím 
viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu prírode, starostlivosti o ŽP. Žiaci sa venujú riešeniu úloh a projektov 
v rámci environmentálnej geografie zamerané na ochranu a tvorbu ŽP. Na utvrdenie a prehlbovanie si 
teoretických vedomostí nadobudnutých na hodinách biológie a geografie pripravujem pre žiakov 
exkurzie, vychádzky, pravidelné Návštevy podujatí Vedecká cukráreň. 

 

 

Martin Mikulášek 

Vzdelanie Absolvent Štátneho Konzervatória v Bratislave. 

 

Profesionálny muzikálový herec. Môžete, alebo mohli ste ho vidieť 
účinkovať v rôznych inscenáciách v Divadle Nová scéna, Slovenskom 
národnom divadle, či Městskom divadle Brno. 

 

Študentov vyučuje základy hereckých techník, hereckého myslenia, 
javiskovú reč a spev. Ja zástancom toho, že študenti môžu svoje nadobudnuté zručnosti, schopnosti a 
komunikatívnosť využiť aj pri iných povolaniach, ako je herectvo. Ako pedagóg pôsobí na SSG od 
roku 2008. 

Organizácia prijímacieho konania  

Prijímanie žiakov v školskom roku 2013/14 

štvorročná forma 

Žiaci sú prijímaní na štúdiu na základe úspešného vykonania prijímacích pohovorov. 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa 

tieto podmienky: 

 - nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre 

druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku 

ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako 2,0, 

- splnil podmienky prijímacieho konania, 

Postup pre prihlásenie: 

1. Uchádzač vyplní kontaktnú prihlášku na webovej stránke školy 

2. Do termínu 10. apríl 2014 prostredníctvom základnej školy podá prihlášku na štúdium na Súkromnom 

gymnáziu 

3. Zúčastní saprijímacích pohovorov dňa: 13.5.2014 

4. Na základe úspešného výsledku podpíše Zmluvu o štúdiu 

5. Zúčastní sa zápisu v termíne od 27. mája do 31. mája 2014. Zápis sa vykoná do zápisného lístka, ktorý vydá 



 

základná škola. 

- vyberie si zameranie školského vzdelávacieho programu 

- prihlási sa na voľno časové aktivity školy (krúžky) 

Prijímanie žiakov v školskom roku 2014/15 

päťročná forma 

Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe úspešného vykonania prijímacích pohovorov. 

Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, 

ktorý spĺňa tieto podmienky: 

a) úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a 

nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý 

stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku 

siedmeho ročníka a na konci prvého polroku ôsmeho ročníka horší ako 2,0, 

b) úspešne ukončil deviaty ročník vzdelávacieho programu základnej školy a 

nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý 

stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku 

ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako 2,0, 

splnil podmienky prijímacieho konania, 

Postup pre prihlásenie: 

1. Uchádzač vyplní kontaktnú prihlášku na webovej stránke školy 

2. Do termínu 10. apríl 2014 prostredníctvom základnej školy podá prihlášku na štúdium na Súkromnom 

gymnáziu 

3. Zúčastni sa prijímacích pohovorov dňa: 04.04.2014 

4. Na základe úspešného výsledku podpíše Zmluvu o štúdiu 

5. Zúčastní sa zápisu v termíne od 27. mája do 31. mája 2014. Zápis sa vykoná do zápisného lístka, ktorý vám 

vydá základná škola. 

- vyberie si zameranie školského vzdelávacieho programu 

- prihlási sa na voľno časové aktivity školy (krúžky)  

osemročná forma štúdia 

 

Žiaci sú prijímaní na štúdium na základe úspešného vykonania porovnávacích testov. Za úspešné vykonanie prijímacích 

testov požadujeme výsledok úspešnosti minimálne 60%.  

Žiaci, ktorých výsledok v porovnávacích testoch je vyšší, ako 90% majú možnosť študovať na Súkromnom gymnáziu bez 

platenia školného v prvom roku štúdia. 

 Postup pre prihlásenie: 

1.      Uchádzač vyplní kontaktnú prihlášku na webovej stránke školy 



 

2.      Zúčastni sa najbližšieho termínu vykonania porovnávacieho testu 

3.      Na základe úspešného výsledku podpíše Zmluvu o štúdiu  

4.      Do termínu 10. apríl 2014 prostredníctvom základnej školy, ktorú navštevuje dieťa podá prihlášku na štúdium na 

Súkromnom gymnáziu 

5.      Zúčastní sa zápisu v termíne od 27. mája do 31. mája 2014. Zápis sa vykoná do zápisného lístka, ktorý vydá základná 

škola, ktorú navštevuje dieťa. 

-          vyberie si zameranie školského vzdelávacieho programu.  

-          prihlási sa na voľno časové aktivity školy (krúžky) 

-          v prípade záujmu podpíše zmluvu o poskytovanie dopravy do školy 

Dlhodobé projekty 

Tretie milénium v škole 

 

1. Ciele projektu 

Využitím inovovaných foriem a metód výučby 
pripraviť absolventa pre potreby vedomostnej 
spoločnosti a nadväzujúce vzdelávanie systému 
VŠ a ďalšieho vzdelávania 

Inovovať obsah a metódy, skvalitniť výstupy 
vzdelávania pre potreby trhu práce vo 
vedomostnej spoločnosti 

 

Špecifické ciele projektu (max. 160 znakov pre 
každý špecifický cieľ) (vrátane medzier) 

Väzba na príslušné aktivity opatrenia
1
 (oprávnené 

aktivity, uvedené vo  výzve na predkladanie 
žiadostí o NFP  

Inovácia školského vzdelávacieho programu 
(obsah, metódy).  Zvýšenie atraktívnosti 
využívaním inovovaných didaktických 
prostriedkov 

- tvorba a implementácia školského 
vzdelávacieho programu strednej školy 
podporujúceho kľúčové kompetencie žiakov s 
využitím nových učebných materiálov v rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
a pripravujúceho žiakov pre vedomostnú 
spoločnosť 

- inovácia didaktických prostriedkov 
rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
na získanie a rozvoj kompetencií potrebných na 
premenu tradičnej školy na modernú 

- tvorba a implementácia školského 
vzdelávacieho programu strednej školy 
podporujúceho kľúčové kompetencie žiakov s 
využitím nových učebných materiálov v rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
a pripravujúceho žiakov pre vedomostnú 
spoločnosť 

                                                 
1 Názov aktivity opatrenia, na ktorú sa špecifický cieľ projektu viaže v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. 



 

- inovácia didaktických prostriedkov 
rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov 

Skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu 
práce. Vytvorenie kvalitatívne nových podmienok 
celoživotného vzdelávania 

- tvorba a implementácia školského 
vzdelávacieho programu strednej školy 
podporujúceho kľúčové kompetencie žiakov s 
využitím nových učebných materiálov v rámci 
výchovno-vzdelávacieho procesu 
a pripravujúceho žiakov pre vedomostnú 
spoločnosť 

- inovácia didaktických prostriedkov 
rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov 

 

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Priestorové a materiálne vybavenie školy zodpovedá potrebám a požiadavkám žiakov a učiteľov 
z hľadiska plnenia učebného plánu. Škola využíva pre svoju činnosť prenajaté priestory na Žitavskej 
ul. č.1 a Vážskej ul. č.32 a Vážskej ul. č.34. Kmeňové učebne a učebne pre delené skupiny žiakov sú 
vybavené novým nábytkom a spĺňajú všetky hygienické kritériá. Na informatiku máme zriadenú 
odbornú učebňu. Pre vyučovacie predmety chémia a fyzika využívame laboratória spolu so Základnou 
školou na Žitavskej ulici. V budove na Vážskej ul. sú zariadené kmeňové učebne a oddelenie pre 
výtvarnú výchovu a klubovú činnosť. 
Škola využíva tieto odborné učebne: veľkú a malú telocvičňu, odborné učebne pre vyučovanie fyziky a 
chémie, učebňu výpočtovej techniky. 
Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.  
Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za 
modernejšie. 
Škola má vybudované golfové indoorové centrum a cvičné golfové ihrisko. 
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LEGENDA MIESTNOSTÍ

Vážska 32 a 34

ČÍSLO NÁZOV ČÍSLO NÁZOV 

MIESTNOSTI MIESTNOSTI MIESTNOSTI MIESTNOSTI

001. Výdajňa stravy 054. Upratovačka

002. Finalizácia stravy 055. učebňa hudby

003. Predsieň 056. Predsieň

004. Sprcha 057. Sklad

005. WC 058. Sklad

006. Predsieň 059. Sklad

007. kancelária 060. Chodba

008. Kúpelňa a WC 061. Rozvádzač

009. Chodba 062. Sklad

010. Sklad 063. Kancelária jedáleň

011. Jedáleň 064. Golfový trenažér

012. odborná učebňa - LDV a muzikál 065. Hala

013. Chodba 066. Upratovačka

014. Umývadlá 067. Kúpelňa

015. Upratovačka 068. Kancelária

016. WC 069. WC

017. WC 070. Umývadlo

018. WC 071. Sklad

019. Šatňa 072. Predsieň

020. Vtup 073. Byt

021. kabinet cudzie jazyky 074. učebňa informatiky I

022. Predsieň 075. učebňa

023. Šatňa 076. učebňa

024. odborná učebňa - golfový klub 077. učebňa

025. Učebňa 078. učebňa

026. Predsieň 079. učebňa informatiky II

027. Kabinet slovenský jazyk 080. kabinet učiteľov prírodovedných predmetov

028. Chodba 081. riaditeľ školy

029. Kúpelňa 082. tajomníčka školy

030. sklad 083. wc

031. Vtup 084. sklad

032. Šatňa 085. kuchynka

033. Umývadlá 086. výlevka

034. WC 087. serverovňa

035. WC 088. wc dievčatá

036. WC 089. výchovný poradca

037. WC 090. zástupkyňa riaditeľa

038. Učebňa 091. kabinet učiteľov cudzích jazykov

039. Učebňa 092. miestnosť pre návštevy

040. Chodba 093. wc chlapci

041. Chodba 094. umývadlá

042. Kúpelňa 095. chodba

043. kabinet golf 096. šatňa TV

044. Vtup 097. wc učitelia

045. Šatňa 098. wc TV

046. Umývadlá 099. skladové priestory

047. WC 100. byt

048. WC 101. správca budovy záhradník

049. WC 102. výmenník tepla

050. Upratovačka 103. učebňa pre delené vyučovanie

051. Učebňa 104. skladové priestory

052. Chodba 105. šatňa 

053. Práčovňa 106. telocvičňa  



 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

výchove a vzdelávaní  

Bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie, poučenie žiakov 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pravidelné školenia zamestnancov školy o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru, pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia 
a odstraňovanie nedostatkov podľa výsledkov revízií. Všetky tieto činnosti zabezpečujeme 
prostredníctvom externej firmy.  

Organizácia maturitnej skúšky 

Organizácia maturitnej skúšky je realizovaná v súlade so školským zákonom. Termíny externej časti 
a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určuje Ministerstvo školstva SR a konajú sa 
v mesiaci marci a. Termíny ústnej formy internej časti určuje Obvodný úrad Bratislava, odbor školstva, 
tak ako aj predsedu školskej maturitnej komisie a predsedov predmetových maturitných komisií. 
Žiaci externej formy štúdia maturujú v tom istom týždni, ako žiaci dennej formy štúdia. 
 
Maturitnú skúšku tvoria štyri predmety – slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny 
predmetov cudzí jazyk, volitelný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločensko-vedných 
alebo ostatných predmetov a další voliteľný predmet. 
Maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk pozostáva z externej a internej 
časti a matematika z externej časti. 
Externú časť maturitnej skúšky tvorí písomný test zadávaný a vyhodnocovaný Národným ústavom 
certifikovaných meraní vzdelávania, ktorý sa koná v rovnakom čase na celom území Slovenska. 
Interná časť formy maturitnej skúšky sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. 
Písomná forma internej časti maturitnej skúšky je písomný slohový útvar zadávaný Národným 
ústavom certifikovaných meraní a vyhodnocovaný na škole. 
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná a vykonáva sa pred maturitnou komisiou. 
Maturitné zadania schvaľuje riaditeľ na návrh predmetovej komisie a nezverejňujú sa. 
Ústna forma maturitnej skúšky môže trvať najviac 5 dní a v jednom dni môže žiak maturovať najviac z 
troch maturitných predmetov. 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Keďže nám záleží na vzájomnej spokojnosti medzi rodičmi, žiakmi a učiteľmi, vedenie školy prijíma 
pripomienky, požiadavky a návrhy na skvalitnenie vzájomnej komunikácie, zlepšenie klímy školy 
a dosiahnutie lepších výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. Na škole je Rada školy, ktorú tvoria 
zástupcovia rodičov každej triedy . Rada školy zasadá s vedením školy dvakrát do roka a to v júni, 
kedy hodnotí výsledky uplynulého školského roka a v septembri , kedy schvaľuje plánované aktivity na 
nový školský rok , rozpočet, výšku školného. V priebehu školského roka sa uskutočňujú  4 rodičovské 
združenia / triedne aktívy a konzultačné rodičovské združenia /. 
Škola má výchovného poradcu, a koordinátora prevencie drogovej závislosti. Okrem iného 
zabezpečuje prezentácie našich i zahraničných vysokých škôl našim žiakom. 
Škola spolupracuje s veľvyslanectvami a kultúrnymi centrami. Žiaci s pedagógmi sa zúčastňujú ich  
kultúrnych podujatí, filmových predstavení, vernisáží ,výstav, koncertov, besied. 
V zahraničí máme partnerské školy / Nemecko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rusko, Česko/,s 
ktorými realizujeme výmenné študijné pobyty, rôzne spoločenské a športové podujatia. 
 
5.4.2011 na TREND CSR Fóre na tému “Ako zintenzívniť spoluprácu firiem a škôl” udelil týždenník 
TREND ceny za aktívnu spoluprácu medzi školami a firmami. 



 

 
V kategórii Súkromné školy cenu získalo Súkromné Gymnázium za spoluprácu s firmami pri rozvoji 
vzdelávacích aktivít  
 
Udelením týchto cien vyzdvihuje TREND inovatívne a udržateľné prepájanie výučby s praxou, oceňuje 
rozsah a dopad spolupráce školy s firmami pri rozvoji vzdelávania a tiež schopnosť školy dlhodobo 
získavať vlastných súkromných sponzorov, ktorí škole umožňujú technicky aj materiálne napredovať. 
Kritériá, na základe ktorých boli ceny udelenú sú: počet spolupracujúcich firiem, oblasti spolupráce, 
typ spolupráce, rozsah realizovaných projektov a kvalita komunikácie realizovaných projektov a 
výsledkov na internete. 
 

Škola ako životný priestor žiakov a zamestnancov 

Aby sa žiaci a učitelia v škole dobre cítili, je potrebné  klásť dôraz na upravené, príjemné 
a estetické prostredie tried, chodieb, dvora. Informácie o aktivitách školy sú zverejňované na 
nástenkách, informačných tabuliach, prostredníctvom školskej televízie a na webovej stránke našej 
školy. Veľkou výhodou školy je golfové ihrisko pri budove školy, časť ktorého žiaci využívajú aj ako 
zónu relaxu a oddychu a sami si ho zveľaďujú. Priestory golfového klubu slúžia okrem golfových 
aktivít aj na spoločenské posedenia, besedy. Veľký dôraz kladieme na budovanie dobrých, otvorených 
vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi.  
 Oáza zelene a pokoja. Učebné priestory sú priamo prepojené so školským dvorom a areálom 
golfového ihriska. V prípade dobrého počasia prebieha pod holým nebom vyučovanie niektorých 
predmetov. 

Prestávky a voľný čas majú možnosť študenti tráviť na čerstvom vzduchu alebo priestoroch 
klubhasu, kde majú možnosť pripravovať sa na ďalšie vyučovanie, sledovať filmy, alebo sa hrať 
spoločenské hry. 

Bezpečnosť areálu zvyšuje Inteligentný školský identifikačný systém. Zároveň zprehľadňuje 
dochádzku študentov.  
 Priestory školy, ktorá je umiestnená v parku a jej súčasťou je tréningové golfové ihrisko 
vytvára dokonalé podmienky pre organizovanie kultúrno spoločenských a športových podujatí. 
Nechceme, aby bol golf iba povyrazením privilegovaných. Sme presvedčení, že zdravý golf je 
prístupný i menej favorizovaným skupinám obyvateľov. Podporujeme  
MULTIGENERAČNÝ GOLF 

Aktivity pre nastupujúcu generáciu, deti a juniorov na vzdelávacej báze  a zároveň miesto pre 
celú rodinu poskytuje Súkromné gymnázium na Žitavskej ulici v Bratislave. Jednoduché a príjemné 
prostredie so zrozumiteľným posolstvom: vzdelávanie, pohyb, relax, zábava, zdravie. 
Golfový klub SSG je v oblasti golfu komunikačným a organizačným strediskom pre Súkromné 
gymnázium, ako aj širokú verejnosť. 
Poslaním klubu je zabezbpečovať operácie spojené s glc a zkvalitňovať služby pre žiakov gymnázia, 
svojich členov, účastníkov golfového záujmového krúžku ako aj pre širokú verejnosť. Našim cieľom je 
vybudovať si širokú členskú základňu, ktorá poskytne všetkým vekovým ako aj výkonnostným 
kategóriam čo najlepšie podmienky pre ich napredovanie v golfe. 
Operácie Golfového klubu SSG:  

- Komunikácia s verejnosťou a médiami (pr)  
- Interná komunikácia s členmi gk ssg  
- Vedenie výkonnostnej agendy a rebríčka členov  
- Zabezpečovanie služieb v glc  
- (admin, akadémia, predaj, catering, poradenstvo)  
- Hosťovanie kvalifikovaných trénerov,  
- špecialistov a ich asistentov  
- Prezentácia klubových aktivít (marketing)  
- Partnerstvo a spolupráca s inými golfovými  
- klubmi, partnermi klubu a športovými zariadeniami 

 



 

Z iniciatívy študentov a rodičov Súkromného gymnázia bol v roku 2010 založený nový školský klub. 
Klub združuje študentov, rodičov, pedagógov, politikov, diplomatov, odborných pracovníkov a 
aktivistov práce s mládežou. 
 
Program a aktivity: Svoj program chce zameriavať na aktivity v rámci SSG, aktivity organizované 
mimo školy a tradičné podujatia organizované pravidelne každý rok. 
 
Podujatia v škole – zamerané na témy: diplomacia, bezpečnosť a armáda, kultúra, práca na 
projektoch, spolupráca so záujmovými krúžkami na škole… 
 
Podujatia mimo školy – prezentácia školy, návštevy zastupiteľských úradov, ministerstiev, vysokých 
škôl s výučbou zahraničných vzťahov… 
 
Tradičné podujatia – golfové turnaje organizované MZV, Open air akcia na tému – bitka pri Viedni, 
výstavy, prednášky… 

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov je poskytnúť spätnú väzbu žiakom a rodičom 
o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, rezervy, aké sú jeho pokroky. 
Súčasťou je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako má postupovať pri odstraňovaní 
nedostatkov. Žiaci majú možnosť využiť konzultácie, ktoré poskytujú vyučujúci zdarma a rozpis 
konzultácií je zverejnený v rozvrhu konzultácií, ktorí si jednotliví vyučujúci určili sami. Umožnené majú 
tiež platené konzultácie vo väčšom rozsahu, na základe objednávky a cenníka školy. 
Internetová žiacka knižka umožňuje informovanosť rodičov o vzdelávacích výsledkoch žiaka, o jeho 
absenciách, plánovaných písomných prácach, ako aj bežnej komunikácii medzi rodičmi a učiteľmi. Pri 
hodnotení a klasifikácii žiaka vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 
V prvom až štvrtom rocníku 4-ročného a 8-ročného štúdia sú všetky predmety hodnotené známkou 
okrem etickej, náboženskej výchovy, telesnej a športovej výchovy v 8-ročnom štúdiu. 
Pri hodnotení a klasifikácii žiakov budeme vychádzat z Metodického pokynu MŠ SR c. 21/2011-R na 
hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl. 
 
Popri sumatívnom hodnotení na konci klasifikačných období sa sústredíme na posilnenie 
formatívneho hodnotenia žiakov. Zameriame sa na to, aby sa žiaci naučili objektívne sami hodnotiť 
svoju prácu a odstrániť nedostatky.Hodnotenie a klasifikácia žiakov Súkromného gymnázia, Žitavská 1 
Bratislava.  
 
Dokument vypracovaný na základe Metodického pokynu č. 8/2009-R zo 14. mája 2009 
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl - č. CD 2009-20327/4882-1:192. 
 
Hodnotenie a klasifikácia žiakov je súčasťou ich výchovy a vzdelávania. Účelom hodnotenia a 
klasifikácie je prispievať k zodpovednému vzťahu žiaka k výchove a vzdelávaniu v súlade so 
školskými predpismi. Výsledky hodnotenia a klasifikácie uvedie škola na vysvedčení. 
 
Pravidlá hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 
1. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje klasifikácia priebežná a súhrnná. 
Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov prejavov žiakov v jednotlivých 
vyučovacích predmetoch. Súhrnná klasifikácia žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa 
uskutočňuje na konci prvého a druhého klasifikačného obdobia, teda na konci prvého a druhého 
polroku. 
2. Prospech žiaka sa určuje podľa pravidiel hodnotenia a klasifikácie žiakov. 



 

Hodnotenie a klasifikácia žiakov 
 
1. Hodnotenie žiaka sa v rámci vzdelávania vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov 
klasifikáciou. 
2. Riaditeľ gymnázia (ďalej len „riaditeľ“) oznámi v deň začiatku príslušného školského roka, 
ktoré predmety sa klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú v súlade so školským vzdelávacím programom. 
3. V predmetoch, ktoré sa neklasifikujú, sa v katalógovom liste žiaka a na vysvedčení žiaka   
uvedie „absolvoval/absolvovala“ alebo „neabsolvoval/neabsolvovala“ v súlade so školským 
vzdelávacím programom. 
4. Zákonných zástupcov žiaka informuje priebežne o prospechu a správaní žiaka triedny učiteľ, 
prípadne učitelia jednotlivých predmetov. V prípade výrazného zhoršenia prospechu alebo správania 
informuje zákonných zástupcov žiaka triedny učiteľ písomne, spravidla po ukončení priebežnej 
klasifikácie za dané obdobie. 
5. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 1 – 
výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný a 5 – nedostatočný. 
6. Stupeň prospechu žiaka určuje učiteľ, ktorý vyučuje príslušný vyučovací predmet. Vo 
vyučovacom predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, sa určí stupeň prospechu žiaka za klasifikačné 
obdobie po vzájomnej dohode vyučujúcich. Pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých vyučovacích 
predmetoch sa na konci klasifikačného obdobia stupeň prospechu neurčuje len na základe priemeru 
vypočítaného zo známok priebežnej klasifikácie za príslušné obdobie, ale aj za prácu a aktivitu na 
hodinách aj v domácej príprave za dané klasifikačné obdobie. 
7. Na konci klasifikačného obdobia, v termíne, ktorý určí riaditeľ školy, najneskôr však 48 hodín 
pred rokovaním pedagogickej rady o klasifikácii, oznámia učitelia jednotlivých vyučovacích predmetov 
triednemu učiteľovi (prostredníctvom zápisu známok do systému ASC agenda) výsledky celkovej 
klasifikácie. Triedny učitelia zapíšu známku slovom do katalógu triedy, resp. katalógového listu žiaka 
najneskôr do 24 hodín po oznámení výsledkov klasifikačnej porady. 

Všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov 
1. Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na strednej škole je systematické hodnotenie 
žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností podľa platných učebných 
osnov a vzdelávacích štandardov. ) Hodnotenie a klasifikácia preukázaného výkonu žiaka v 
príslušnom predmete nemôžu byť znížené na základe správania žiaka. 
2. Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, 
informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. 
3. Žiak má právo 
a, vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, 
b, dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, 
c, na objektívne hodnotenie. 
4. V hodnotení žiakov sú uplatňované okrem klasických spôsobov hodnotenia prostredníctvom 
priebežného ústneho skúšania a skúšania pomocou didaktických testov a písomných prác aj 
progresívne moderné spôsoby diagnostikovania vedomostí, schopností a zručností žiakov. V snahe 
dosiahnuť čo najobjektívnejšiu, najspravodlivejšiu a v konečnom dôsledku relevantnú klasifikáciu 
žiaka, je nevyhnutné približovať sa v hodnotení a klasifikácii ku komplexnému poznaniu žiakov. 
Znamená to presadzovanie prirodzenej snahy o rešpektovanie osobnosti žiaka a tým citlivé zváženie, 
výber a voľbu prostriedkov na pre jeho hodnotenie a klasifikáciu. Klasické metódy hodnotenia  - 
priebežné, záverečné, formálne, neformálne, formatívne, sumatívne, ústne, písomné , praktické a iné, 
sú doplnené o moderné spôsoby diagnostikovania žiakov, ako zapájanie žiakov do procesu 
hodnotenia, sebahodnotenie žiakov a ich hodnotenie ostatnými žiakmi. Individuálny prístup v 
hodnotení žiaka spočíva hlavne v rešpektovaní osobnosti žiaka, jeho osobných fyzických a duševných 
daností, pričom výsledné hodnotenie aktivít žiaka vychádza z posudzovania jeho schopností a 
možností , založenom na porovnávaní so sebou samým v čase. Dôležitou sa stáva komplexnosť 
hodnotenia žiaka, čiže diagnostika, hodnotenie a klasifikácia všetkých stránok rozvoja jeho osobnosti. 
Do popredia sa kladie pozitívne hodnotenie žiaka, ktoré vychádza z presvedčenia, že každý žiak na 
základe vlastných individuálnych schopností a zručností môže byť v určitej oblasti 
výchovnovzdelávacieho procesu úspešný. Učiteľ tak v prvom rade hodnotí to, čo žiak ovláda, dokáže 
a prezentuje, pričom, prirodzene, aj nedostatky a negatíva sú súčasťou hodnotenia prejavu žiaka. 
Pozitívny prístup sa stáva deklarovaním dôvery v možnosti a schopnosti žiaka a hlavne v ich progres. 
Žiaci budú postupne vedení k sebahodnoteniu a k objektivizovaniu pohľadu  na seba samého. 



 

Hodnotenie žiaka musí byť otvorené – žiak nemôže byť natrvalo zaradený do kategórie „slabý“ alebo 
„vynikajúci“. V popredí tak stojí zámer uvedomovať si, že aj žiak so slabším prospechom sa môže 
vypracovať na nadpriemerného žiaka ale aj naopak.  
5. Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony 
sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho 
ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho 
podporovania zdravého sebavedomia žiaka. 
6. Pri hodnotení a klasifikácii žiakov so zdravotným znevýhodnením je potrebné zohľadňovať 
zdravotné postihnutie týchto žiakov ) a vychádzať zo záverov a odporúčaní k hodnoteniu a klasifikácii 
školských poradenských zariadení. 
7. V záujme poskytnutia objektívnej spätnej väzby a poukázania na rozvojové možnosti žiaka v 
danej oblasti učiteľ pri písomných prácach môže pri klasifikácií známkou uviesť slovný komentár, v 
ktorom vysvetlí nedostatky a zdôrazní pozitíva písomnej práce. 

Získavanie podkladov na hodnotenie a klasifikáciu 
1. Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka   
       získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 
a) sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a talentu, 
b) sústavným sledovaním výkonov žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 
c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové, didaktické testy), 
d) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby aj s výchovným 
poradcom, školským psychológom, alebo odbornými zamestnancami zariadení výchovného, 
psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie, 
e) rozhovormi so žiakom. 
2. Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka podľa vnútorných predpisov školy. V 
priebehu školského roka zaznamenáva výsledky žiaka a jeho prejavy najmä preto, aby mohol žiakovi 
poskytovať spätnú väzbu a usmerňovať výchovno-vzdelávací proces žiaka v zmysle jeho možností 
rozvoja a informovať zákonných zástupcov žiaka.  
3. O každej priebežnej klasifikácii a hodnotení žiaka sa vedie evidencia v klasifikačnom hárku 
daného učiteľa a zároveň v systéme ASC agenda, prostredníctvom ktorého je o klasifikácii 
informovaný žiak aj jeho rodič, resp. zákonný zástupca 
4. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu 
polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou jedna hodina týždenne vyskúšaný 
minimálne dvakrát. Z vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina 
týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. (Záväzné podmienky 
klasifikácie z jednotlivých vyučovacích predmetov sú súčasťou prílohy č. 1 tohto dokumentu.) 
5. Počet kontrolných prác a praktických skúšok, ich podobu, úroveň a kritériá hodnotenia 
stanovujú pravidlá prerokované a schválené na zasadnutí jednotlivých predmetových komisií. 
6. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom 
vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác aj 
praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní. 
7. Učiteľ  na vyučovacej hodine analyzuje hodnotenú písomnú prácu, pričom žiak dopredu pozná 
kritériá hodnotenia. Každý žiak má právo si ohodnotenú písomnú prácu prezrieť, prípadné nejasnosti 
konzultovať priamo s vyučujúcim. 
8. Jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby sa 
nadmerne nehromadili v určitých obdobiach. Termín písomnej práce, ktorá trvá viac ako 25 minút, 
učiteľ konzultuje s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môžu žiaci písať 
len jednu skúšku uvedeného charakteru. 
9. Termín predpísanej kontrolnej písomnej práce dohaduje učiteľ spolu so žiakmi, aby nedošlo k 
nečakanej kolízii termínov. 

 



 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 

Cieľom vnútornej kontroly školy je získavanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch práce 
pedagogických a ostatných zamestnancov školy a pri zistení nedostatkov prijatie opatrení, ktoré vedú 
k ich odstráneniu. Podkladom tohto plánu je plán kontrolnej činnosti. 
Plán je zameraný na kontrolu práce vedúceho PK prírodovedných predmetov (matematika, 
informatika, fyzika, chémia, biológia, telesná výchova), PK spoločenskovedných a umeleckých  
predmetov / geografie, dejepis, NOS, dejiny umenia, estetická výchova, občianska výchova, výtvarná 
výchova, hudobná výchova, etická výchova, náboženská výchova hra na klavíri, hra na gitare, LDV, 
muzikál / PK slovenského jazyka a cudzích jazykov slovenský jazyk, chorvátsky jazyk, ruský jazyk  
anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk/, koordinátora pre prevenciu 
drogových závislostí,   pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, triednych učiteľov, kontrola práce 
výchovného poradcu. 
 
Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly.   
 
1. Priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách 
2. Kontrola pedagogickej dokumentácie (triedne knihy, katalógy, klasifikačné záznamy) 
3. Kontrola práce predmetových komisií 
4. Kontrola pedagogického dozoru nad žiakmi 
5. Kontrola časovo-tematických plánov 
6. Kontrola klasifikácie a hodnotenia žiakov 
7. Kontrola práce triedneho učiteľa 
8. Kontrola práce koordinátora pre environmentálnu výchovu 
9. Kontrola práce koordinátora pre prevenciu drogových závislostí, pre výchovu k manželstvu a 
rodičovstvu 
10. Kontrola práce výchovného poradcu 
11. Kontrola dodržiavania pracovného poriadku pre zamestnancov školy – pracovná disciplína 
12. Kontrola priestorov školy - triedy, chodby, sociálne zariadenia, šatne, telocvičňa 
13. Kontrola dodržiavania vnútorného poriadku školy učiteľmi a žiakmi 
14. Rozhovory 
15. Testy 
16. Ústne, písomné a praktické previerky 
17. Rozbor prác žiakov 
18. Účasť na zasadnutiach MO 
19. Účasť na podujatiach školy 
20. Výsledky kontrol analyzovať a využívať v ďalšej činnosti  
 
1. Priama hospitačná činnosť 
 
Bude zameraná hlavne na začínajúcich učiteľov a na učiteľov, ktorých prax je kratšia ako 3 roky. U 
ostatných jedenkrát za školský rok. 
Počas hospitácií na vyučovacích hodinách sa budú sledovať nasledovné činnosti učiteľa: 
motivácia a  aktivizácia žiakov, podpora tvorivosti a samostatnosti žiakov, hodnotenie školského 
výkonu a úrovne vedomostí žiakov,  pochvala a kritika, dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa - 
hlavne vzťah učiteľa k žiakovi a jeho správanie,  používanie učebných pomôcok, spätná väzba a 
fixácia poznatkov. 
Kontrolované a prediskutované budú aj prípravy na vyučovaciu hodinu. V spolupráci s vedúcim PK 
zvyšovať počítačovú gramotnosť a efektívne využívanie IKT. 
 
2. Kontrola pedagogickej dokumentácie  
 
Úroveň jej vedenia, včasnosť, presnosť, správnosť a vecnosť zápisov.  
 
3. Kontrola práce PK  
    Sledovať plnenie učebných osnov a vzdelávacích štandardov v jednotlivých predmetoch. Kontrola 
plánu PK a záznamov zo zasadnutí PK. Pozorovanie práce PK prostredníctvom účasti na ich 
zasadnutiach .  



 

 
4. Kontrola práce koordinátora pre environmentálnu výchovu, práce koordinátora pre prevenciu 
drogových závislostí, práce koordinátora pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, kontrola práce 
výchovného poradcu. 
     Sledovanie plnenia plánu prácu koordinátora pre environmentálnu výchovu, plánu práce 
koordinátora pre prevenciu drogových závislostí a pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu, kontrola 
plánu práce výchovného poradcu. Sledovať spoluprácu s TU a rodičovským združením. 
 
 
5.  Kontrola pedagogického dozoru nad žiakmi 
 
Včasný nástup na pedagogický dozor na chodbách školy a v školskej jedálni a jeho dôsledné 
vykonávanie podľa interne prijatých pokynov. 
 
6.  Tematické plány 
 
V spolupráci s vedúcim PK – musia byť vypracované podľa platných učebných osnov a vzdelávacích 
štandardov a školského vzdelávacieho programu pre jednotlivé predmety. Tematické plány musia 
korešpondovať so zápismi v triednych knihách. Dodržiavanie predpísaného počtu vyučovacích hodín v 
jednotlivých predmetoch. 
 
7.  Kontrola klasifikácie 
 
Dodržiavanie interného predpisu o počte známok pri danej týždennej hodinovej dotácii v jednotlivých 
predmetoch – kontrola klasifikačných záznamov hlavne pred rodičovskými združeniami a 
zasadnutiami pedagogickej rady. 
Pravidelné zapisovanie známok do Asc agendy 
Kontrola dodržiavania plánu písomných prác a nepreťažovania žiakov nárazovým skúšaním pred 
polročnou a koncoročnou klasifikáciou. 
 
 8.  Práca triedneho učiteľa 
 
Kontrola dokumentácie triedneho učiteľa, plánov práce a plánov triednických hodín. Sledovanie 
plnenia plánov práce triednych učiteľov a dodržiavania tém triednických hodín. Konzultácie s triednymi 
učiteľmi I. ročníka štvorročnej a osemročnej formy štúdia o adaptácii sa žiakov na nové školské 
prostredie. Konzultácie s  triednymi učiteľmi o problémoch žiakov – správanie, prospech, preťažovanie 
žiakov, súkromné problémy žiakov a pod. Usmernenie k užšej spolupráci s výchovným poradcom. 
Kontrola príprav na triedne a mimoškolské aktivity. 
 
9.  Dodržiavanie pracovnej disciplíny  
 
Kontrola včasného nástupu do zamestnania, včasného nástupu na vyučovaciu hodinu, dodržiavania 
trvania vyučovacej hodiny – 45 minút, neskracovanie a nepredlžovanie hodiny, dodržiavanie 
prestávok pre žiakov, neodbiehanie z vyučovacej hodiny. 
 
10.  Kontrola priestorov školy 
 
Kontrola pripravenosti priestorov školy na nový školský rok, úprava tried pred a po každej vyučovacej 
hodine, za ktorú je zodpovedný vyučujúci a týždenníci. 
 
11.  Dodržiavanie vnútorného poriadku školy 
 
V spolupráci s TU kontrolovať a evidovať negatívne prejavy správania u žiakov, napr. porušovanie 
zákazu fajčenia, prejavy šikanovania a psychického nátlaku zo strany žiakov.  Dbať na povinnosť 
školy a jej zamestnancov rešpektovať základné ľudské práva žiakov, zabezpečiť, aby správanie sa 
učiteľov k žiakom bolo zlučiteľné s ich ľudskou dôstojnosťou a  bolo im umožnené vysloviť svoj názor. 
 



 

Charakteristiky študijných zameraní 

 

 študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium  

 forma štúdia: denná, osemročná a štvorročná 

pre absolventov piatych ročníkov základných škôl  

 vyučovací jazyk: slovenský 

 

umenie a kultúra: 

Zameriava sa na rozvoj kompetencií vnímania a chápania kultúry. Je určený študenotom so záujmom o 

syntetické divadlo. Súčasťou štúdia sú aj dejiny výtvarného umenia a architektúry a hudby. Žiak získava: 

 umelecké vzdelávanie, schopnosť rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať a verbalizovať svoje 

estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam umenie v živote jednotlivca a 

spoločnosti,  

 javiskovú prax, pocit bezprostredného hereckého prejavu, istotu, suverenitu a sebadôveru, čo 

napomáha rozvoj ich talentu,  

 základ pre ďalší rast umelecký a/alebo akademický na vysokých školách umeleckého zamerania, 

 povedomie o vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné kultúrno-historické vedomie, rozvíja schopnosť 

rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr.  

Povinne volitelné predmety. 

Literárno-dramatická výchova 

Všestranne formuje mladého človeka, umožňuje mu presadiť sa v spoločnosti na základe vlastných umeleckých 

schopností, podporuje kultivovaný prejav a komunikatívnosť s ľuďmi. 

Sólový spev  

Ako jeden z predmetov umelecko-estetického zamerania sleduje celkový rozvoj hlasovej dispozície žiaka. 

Podstatou výučby sólového spevu je klasická spevácka príprava, ktorá pozostáva z dychovej a hlasovej techniky. 

Tanec  

Muzikál ako divadelný žáner je syntetické dielo. Jednou z jeho dôležitých zložiek je aj tanec, ktorý je zložený z 

niekoľkých tanečných štýlov (jazzový, súčasný, klasický). Študentom pomôže rozvíjať motoriku, rytmus a 

pohybovú pamäť. 

Muzikálové štúdio 

Cieľom Muzikálového štúdia je príprava projektu a naštudovanie muzikálu z organizačného, hereckého, 

speváckeho a pohybového hľadiska. Žiaci získavajú prácou v muzikálovom štúdiu javiskovú prax, pocit 

bezprostredného hereckého prejavu, istotu, suverenitu a sebadôveru, čo napomáha rozvoj ich talentu, ďalší 

umelecký vývin a reálny predpoklad študovať na vysokých školách umeleckého zamerania. 

 



 

Žáner muzikálu zahŕňa tzv. Ensamble čo je speváckym odvetvím, v ktorom je pre interpreta dôležité harmonické 

cítenie. Je to viacmenej výučba intervalového myslenia. Spievanie vo viacerých hlasoch so sólovými pasážami. 

Cibrí sa pri ňom intonačná čistota a vzájomné počúvanie sa. Prispôsobovanie sa ďalším spevákom v rámci jednej 

harmónie či už v unisona horizontálnom speve, alebo v polyfonickom rozpise. 

Profil absolventa v študijnom zameraní - umenie a kultúra 

Žiaci, ktorí si vybrali zameranie umenie majú v rámci uvedeného vzdelávacieho programu možnosť od 1. ročníka 

študovať hru na hudobnom nástroji / klavír, flauta, gitara /, alebo sólový spev, alebo výtvarnú výchovu, alebo 

literárno- dramatickú výchovu. Súčasťou tohto zamerania sú hodiny dejín výtvarného  umenia a architektúry a 

dejiny hudby. 

Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné kultúrno-historické vedomie, 

rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr, rozvíja kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a 

pohybovú gramotnosť. 

Žiak sa učí rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať a verbalizovať svoje estetické zážitky z vnímania 

umeleckých diel, chápať význam umenie v živote jednotlivca a spoločnosti. Získava vedomosti a rozvíja si 

porozumenie k umeleckej a kultúrnej tvorbe. 

Pri realizácii tejto oblasti vzdelávania sa využíva metóda kombinácie skúsenosti postavená na osobnom zážitku, 

cez reflexiu skúsenosti, aktívnu aplikáciu poznatkov, až po ďalší rozvoj v tejto oblasti. 

cudzie jazyky. 

Vzdelávacia oblasť Cudzie jazyky rozvíja cudzojazyčnú komunikatívnu kompetenciu. Nadväzuje na ovládanie 

materinského jazyka a zvyšuje zručnosti žiaka používať jazyk ako nástroj abstraktného, logického a tvorivého 

myslenia a osvojovania si komunikačných zručností. 

 

19 rocna tradicia vyucby cudzích jazykov 

Súkromné slovankské gymnázium v roku 1993 ako prvé na slovensku zahájilo výučbu slovanských jazykov. 

Tradícia výučby cudzích jazykov sa osvedčila a nadobudnuté skúsenosti uplatňujeme nie len v metódach 

výučby ale už pri výbere pedagógov. 

 

Kombinácia západných a slovanských jazykov  

Výučba cudzieho jazyka je už štandardnou súčasťou učebných plánov škôl. SSG navyše ponúka, súčasne s 

aktívnym zvládnutím dvoch západných svetových jazykov, aktívne komunikovať aj jedným zo slovanských 

jazykov. Kombinácia jazykov predstavuje pre absolventov komparatívnu výhodu pri uplatnení sa na trhu 

práce, v domácej a zahraničnej podnikateľskej sfére, ako aj v inštitúciách EÚ. 

 

Široká ponuka vyučovaných jazykov 

 anglický jazyk  

 francúzsky jazyk  

 španielsky jazyk  

 nemecký jazyk  

 chorvátsky jazyk  

http://ssg.sk/studium/jazyky/
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 ruský jazyk  

 poľský jazyk  

Zameranie na prax 

Štúdium jazyka vnímame ako prípravu pre potreby reálneho použitia v praxi obchodu a turistického ruchu. 

 Okrem aktívneho zvládnutia jazyka získava absolvent kultúrno-spoločenský prehľad o súčasnosti a histórii 

príslušnej krajiny. 

 

chápať cudzí jazyk ako znak národnej a individuálnej identity,  

 využiť cudzojazyčné texty ako pramene pre neho potrebných informácií,  

 viesť komunikáciu na primeranej jazykovej úrovni so zreteľom na cieľ prejavu a adresáta,  

 vyjadriť svoj názor,  

 poznať kultúru vlastnej krajiny prostredníctvom iných kultúr a civilizácií,  

 osvojiť si normy správania sa a spoločenské konvencie krajiny, jazyk, ktorej sa učí  

Priprava na studium na VS  

Absolvent je jazykovo vybavený na to, aby sa mohol uchádzať o nadväzujúce magisterské štúdium 

spoločenskovedných oborov na niektorej z domácich alebo zahraničných univerzít v krajine, ktorej jazyk si zvolili 

v rámci modulárneho systému. 

Certifikaty a studium v zahraničí  

Súčasťou štúdia je príprava na úspešné vykonanie skúšok medzinárodných certifikátov na úrovni B1 a B2 

spoločného európskeho referenčného rámca. 

V priebehu štúdia študent absolvuje aspoň jeden študijný pobyt na zahraničnej strednej škole, 

zodpovedajúcej jazykovo zvolenému hlavnému štúdijnému jazyku. 

Moderne vyucovacie metody  

Vďaka implementácii pilotného projektu EÚ je tradičný vyučovací proces obohatený o možnosti využívania E-

learningového systému Claroline. Systém okrem zefektívnenia komunikácie učiteľa, študentov a rodičov, 

prináša obsah výučby v interaktívnej elektronickej forme a to kedykoľvek aj mimo vymedzený rozvrh hodín. 

Študijný program definuje kategórie 

1. cudzí jazyk je Anglický jazyk (povinný pre všetkých) 2. a 3. cudzí jazyk sú voliteľné z aktuálneho portfólia 

vyučovaných jazykov (nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, poľský, chorvátsky). 

Okrem jazykov si žiaci vyberajú nepovinné a povinne voliteľné predmety zo širokej ponuky predmetov 

umeleckého zamerania, informatika a športy. 

 
Profil absolventa v študijnom zameraní – cudzie jazyky 
Vzdelávacia oblasť sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi 

ľuďmi. Kvalitná úroveň jazykovej kultúry je základným znakom všeobecnej vyspelosti absolventa 

http://ssg.sk/studium/jazyky/
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školy. 

Základnou charakteristikou uvedenej vzdelávacej oblasti je nielen súhrn jazykových kompetencií, ale 

rozvíja aj kľúčové kompetencie tak, aby jazyková príprava žiakov efektívne zodpovedala 

požiadavkám moderného európskeho občana, pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa 

jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom, umožňuje štúdium a prácu v zahraničí. Orientácia 

jazykového vzdelania na kompetencie vytvára v nemalej miere podmienky pre nadpredmetové 

a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami 

okolia a sveta v ktorom existujú. 

V prvom a druhom cudzom jazyku učiaci sa aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na 

hodinách cudzieho jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií, v zhode so svojimi 

osobnými záujmami a profesijnou orientáciou. 

V treťom cudzom jazyku učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať 

každodenné situácie, predvídateľného rozsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede 

 obmedziť a hľadať slová. 

 

 

šport - golf. 

Umožňuje aktívne trénovať golf a zapájanie sa do všetkých športových aktivít súvisiacich s golfom. Príprava pre 

štúdium na vysokej škole je zabezpečená kvalitným učebným plánom a vysoko profesionálnym kolektívom 

trénerov a pedagogických pracovníkov. 

Golf v učebných osnovách 

Tréning golfu prebieha podľa učebného plánu pre rozšírené vyučovanie telesnej výchovy. Popri technickom 

zameraní, majú žiaci v rámci predmetu golf možnosť absolvovať golfové kondičné tréningy, teóriu s pravidlami 

golfu a všeobecnou etikou. Taktická časť pripravuje hráčov na obtiažne situácie a herný manažment. 

Golfové ihrisko na školskom dvore 

 
Priamo v priestoroch školy sa nachádza outdoorove aj indoorove ihrisko. Viac o priestoroch na stránke Golfového 
klubu SSG. 

Výučba pozostáva z modulov: 

výučba golfovej hry  

športový (golfový) manažment  

príprava a organizovanie športových (golfových) podujatí  

šport (golf) v cestovnom ruchu  

greenkeepig 

 

Profil absolventa v študijnom zameraní – šport – golf 

Absolvovaním štúdia sú pripravení pre činnosti a aktivity profesionálneho golfového hráča. Štúdium 

golfu im dáva vysoké predpoklady študovať golf na vysokých školách. Uplatniť sa ako tréneri alebo 

učitelia golfu. Ich vedomosti, skúsenosti a zručnosti ich predurčujú pre pôsobenie v golfovom rezorte 

– obchod, cestovný ruch.  

Žiaci v triedach s vyučovaním golfu sa učia podľa upraveného učebného plánu pre rozšírené 

vyučovanie telesnej výchovy. Popri technickom zameraní, majú žiaci v rámci predmetu golf možnosť 

absolvovať golfové kondičné tréningy, teóriu s pravidlami golfu a všeobecnou etikou. Taktická časť 



 

pripravuje hráčov na obtiažne situácie a herný manažment.  

Vyučovanie golfu zabezpečuje tím profesionálnych trénerov, učiteľov golfu a telesnej výchovy. 

Technické vybavenie gymnázia je viac ako postačujúce. Vonkajšie priestory golfového areálu sú 

navrhnuté tak, aby s prehľadom mohol trénovať  väčší počet žiakov. Členité jamkovisko, čipovací 

green pre nácvik krátkej hry aj s postrannými pieskovými prekážkami a odpaľovacími kójami pre 

odpaly driverom, alebo dlhými železami. Priestory klubovne s indoorovým simulátorom 
 

 

Zahraničná služba - diplomacia. 

Študijný program Zahraničná služba – diplomacia je konštruovaný tak, aby poskytol študentom 

gymnázia vedomosti z rôznych oblastí spoločenskovedných disciplín dotýkajúcich sa medzinárodných 

vzťahov v integrovanej forme. V rámci štúdia získajú študenti špecializované vedomosti z oblasti 

 teórie medzinárodnej politiky,  

 medzinárodných bezpečnostných vzťahov,  

 dejín diplomacie,  

 diplomatického protokolu,  

 komunikácie a vyjednávania v medzinárodných vzťahoch,  

 prehľad zahraničnej politiky a diplomatickej praxe Slovenskej republiky. 

Štúdium zamerané na uplatnenie v praxi  

Študijný program pripravuje absolventov pre potreby kvalifikovaného výkonu práce v inštitúciách 

zahraničnopolitického zamerania, vo vnútroštátnych a zahraničných orgánoch Slovenskej republiky pre 

medzinárodné vzťahy, v zahraničnoobchodných inštitúciách a tiež pre potreby štátnej správy a samosprávy, 

predovšetkým v pohraničných regiónoch. 

V každom školskom roku absolvujú žiaci prax na slovenských a zahraničných zastupiteľských úradoch a 

kultúrnych strediskách na Slovensku a v zahraničí. Prax je v nižších ročníkoch zameraná na rozvoj jazykových 

a komunikačných zručností. Vo vyšších ročníkoch na odbornú prax. 

 
Profil absolventa 

Absolvent študijného odboru je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným 

vzdelaním nutným na vykonávanie činností potrebných pre zaistenie dobrej organizácie zázemia 

jednotlivých druhov zastupiteľských orgánov a v zázemí útvarov štátnej správy. 

Vie sa kultivovane a jazykovo správne vyjadrovať v ústnej a písomnej forme, uplatňuje spoločenskú 

a rečovú etiketu. Je schopný získavať a podávať informácie a je schopný sa vyjadrovať o bežných 

veciach, kultúrnych zážitkoch  i odbornej problematike. Má kultúrny prehľad, kladný vzťah 

k estetickým hodnotám, je tolerantný  ku vkusu iných..Je spôsobilý vystupovať na verejnosti, schopný 

v interpersonálnej oblasti používať poznatky zo psychológie.Chápe princípy demokracie a vie ich 

uplatňovať v spoločenskej a pracovnej realite. Historicko-geografické vedomosti vie uplatniť pri 

analýze spoločenských javov v rámci SR a v globálnom meradle. Ovláda základné pravidlá a techniky 

administratívnej práce. Má znalosti  v oblasti diplomatického protokolu, organizácie a riadenia štátnej 

správy.  
 

 

 



 

Charakteristiky študijných zameraní 

Školský vzdelávací program - osemročné štúdium: zameranie: umenie a kultúra 
vzdelávacia oblasť predmet / ročník 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. spolu spolu SPOLU 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 4   4   5   5   3   3   3   3   30 0 30 

literárny seminár                           1   2 0 3 3 

prvý cudzí jazyk 3 1 3 1 3 1 3 1 4   4   4   4   28 4 32 

druhý cudzí jazyk 1 3 1 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2   2   12 16 28 

             70 23 93 

človek a príroda 

fyzika 1   1   2   1   2   2   1   0   10 0 10 

chémia 0,5   0,5   1   2   2   2   1   0   9 0 9 

biológia 1   1,5   1   1   2   3   1   0   10,5 0 10,5 

         29,5 0 29,5 

človek a spoločnosť 

dejepis 1   1   1   2   2   2   2   0   11 0 11 

geografia 1   1   1   1   1   2   1   0   8 0 8 

občianska náuka 1   1   0,5   0,5   0   0   2   1   6 0 6 

         25 0 25 

človek a hodnoty 
etická výchova /náboženská výchova 1   1   0,5   0,5   1   1   0   0   5 0 5 

psychosociálny tréning                             1 1 1 1 2 

         6 1 7 

matematika a práca s 
informáciami 

matematika 4   3,5   4   4   4   3   3   1   26,5 0 26,5 

informatika 0,5   0,5   0,5   0,5   1   1   1   0 1 5 1 6 

         31,5 0 31,5 

človek a svet práce technika 0   1   1   0   0   0   0   0   2 0 2 

                  2 0 2 

umenie a kultúra 

výtvarná výchova 1   1                           2 0 2 

hudobná výchova 1   1                           2 0 2 

dejiny umenia         0,5   0,5   1   1   1 1 1 1 5 2 7 

umelecké činnosti   2   2   2   2   2   2   1   2 0 15 15 

umelecká tvorba                               1 0 1 1 

         9 18 27 

zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2   2   2   2   2   2   2   2   16 0 16 

         16 0 16 

 voliteľné predmety                           4   7 0 11 11 

spolu povinná časť   23 6 24 6 24 6 24 6 27 4 28 4 24 7 15 15 189 54 243 

   6  6  6  6  4  4  7  15  54  



 

Školský vzdelávací program - štvorročné štúdium, zameranie: umenie a kultúra 
vzdelávacia oblasť predmet / ročník 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. spolu spolu SPOLU 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 3   3   3   3   12 0 12 

literárny seminár               2   2 2 

prvý cudzí jazyk 4   4   4   4   16 0 16 

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 2 1 2   8 5 13 

     36 7 43 

človek a príroda 

fyzika 2   2   1       5 0 5 

chémia 2   2   1       5 0 5 

biológia 2   3   1     1 6 1 7 

 16 1 17 

človek a spoločnosť 

dejepis 2   2   2       6 0 6 

geografia 1   2   1     1 4 1 5 

náuka o spoločnosti         2   1 1 3 1 4 

 13 2 15 

človek a hodnoty 
etická výchova /náboženská výchova 1               1 0 1 

psychosociálny tréning             1   1 0 1 

 2 0 2 

matematika a práca s informáciami 
matematika 4   3   3   1 1 11 1 12 

informatika 1   1   1     1 3 1 4 

 14 2 16 

umenie a kultúra 

umenie a kultúra 1   1   1   1   4 0 4 

dejiny umenia           1   1 0 2 2 

umelecké činnosti   2   2   1   1 0 6 6 

                  0 0 0 

 4   12 

zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2   2   2   2   8 0 8 

  8 0 8 

  voliteľné predmety           4   6 0 10 10 

spolu povinná časť   27 4 27 4 24 7 15 15 93 30 123 

   4  4  7  15  30  



 

  

Školský vzdelávací program - osemročné štúdium, zameranie: cudzie jazyky 
vzdelávacia oblasť predmet / ročník 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. spolu spolu SPOLU 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 4   4   5   5   3   3   3   3   30 0 30 

literárny seminár                           1   2 0 3 3 

prvý cudzí jazyk 3 1 3 1 3 1 3 1 4   4   4   4   28 4 32 

druhý cudzí jazyk 1 3 1 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 12 19 31 

tretí cudzí jazyk   2   2   2   2   2   2   2   2 0 16 16 

              70 42 112 

človek a príroda 

fyzika 1   1   2   1   2   2   1   0   10 0 10 

chémia 0,5   0,5   1   2   2   2   1   0   9 0 9 

biológia 1   1,5   1   1   2   3   1   0   10,5 0 10,5 

         29,5 0 29,5 

človek a spoločnosť 

dejepis 1   1   1   2   2   2   2   0   11 0 11 

geografia 1   1   1   1   1   2   1   0   8 0 8 

občianska náuka 1   1   0,5   0,5   0   0   2   1   6 0 6 

spoločensko-vedný seminár                                 0 0 0 

         25 0 25 

človek a hodnoty 

etická výchova /náboženská výchova 1   1   0,5   0,5   1   1   0   0   5 0 5 

psychosociálny tréning                             1 1 1 1 2 

                                  0 0 0 

         6 1 7 

matematika a práca s 
informáciami 

matematika 4   3,5   4   4   4   3   3   1   26,5 0 26,5 

informatika 0,5   0,5   0,5   0,5   1   1   1   0 2 5 2 7 

                                  0 0 0 

         31,5 2 33,5 

človek a svet práce technika 0   1   1   0   0   0   0   0   2 0 2 

                  2 0 2 

umenie a kultúra 

výtvarná výchova 1   1                           2 0 2 

hudobná výchova 1   1                           2 0 2 

výchova umením         0,5   0,5                   1 0 1 

umenie a kultúra                 1   1   1   1   4 0 4 

         9 0 9 

zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2   2   2   2   2   2   2   2   16 0 16 



 

         16 0 16 

voliteľný predmet voliteľný predmet                           3   6 0 9 9 

         0 9 9 

spolu povinná časť   23 6 24 6 24 6 24 6 27 4 28 4 24 7 15 15 187 54 241 

   6  6  6  6  4  4  7  15  54  

 



 

Školský vzdelávací program - štvorročné štúdium, zameranie: cudzie jazyky 
vzdelávacia oblasť predmet / ročník 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. spolu spolu SPOLU 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 3   3   3   3   12 0 12 

literárny seminár               2   2 2 

prvý cudzí jazyk 4   4   4   4   16 0 16 

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 2 1 2 1 8 6 14 

tretí cudzí jazyk   2   2   3   3 0 10 10 

     36 18 54 

človek a príroda 

fyzika 2   2   1       5 0 5 

chémia 2   2   1       5 0 5 

biológia 2   3   1       6 0 6 

 16 0 16 

človek a spoločnosť 

dejepis 2   2   2       6 0 6 

geografia 1   2   1     1 4 1 5 

náuka o spoločnosti         2   1 1 3 1 4 

spoločensko-vedný seminár               0 0 0 0 

  13 2 15 

človek a hodnoty 

etická výchova /náboženská výchova 1               1 0 1 

psychosociálny tréning             1   1 0 1 

                  0 0 0 

  2 0 2 

matematika a práca s informáciami 

matematika 4   3   3   1 1 11 1 12 

informatika 1   1   1     1 3 1 4 

                  0 0 0 

  14 2 16 

umenie a kultúra umenie a kultúra 1   1   1   1   4 0 4 

  4   4 

zdravie a pohyb telesná a športová výchova 2   2   2   2   8 0 8 

  8 0 8 

  voliteľné predmety           3   5 0 8 8 

  0 8 8 

spolu povinná časť   27 4 27 4 24 7 15 15 93 30 123 

   4  4  7  15  30  

 



 

  

Školský vzdelávací program – osemročnéštúdium, zameranie: šport - golf 
vzdelávacia oblasť predmet / ročník 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. spolu spolu SPOLU 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 4   4   5   5   3   3   3   3   30 0 30 

literárny seminár                           1   2 0 3 3 

prvý cudzí jazyk 3 1 3 1 3 1 3 1 4   4   4   4   28 4 32 

druhý cudzí jazyk 1 3 1 3 1 3 1 3 2 2 2 2 2   2   12 16 28 

             70 23 93 

človek a príroda 

fyzika 1   1   2   1   2   2   1   0   10 0 10 

chémia 0,5   0,5   1   2   2   2   1   0   9 0 9 

biológia 1   1,5   1   1   2   3   1   0   10,5 0 10,5 

         29,5 0 29,5 

človek a spoločnosť 

dejepis 1   1   1   2   2   2   2   0   11 0 11 

geografia 1   1   1   1   1   2   1   0   8 0 8 

občianska náuka 1   1   0,5   0,5   0   0   2   1   6 0 6 

spoločensko-vedný seminár                                 0 0 0 

         25 0 25 

človek a hodnoty 
etická výchova /náboženská výchova 1   1   0,5   0,5   1   1   0   0   5 0 5 

psychosociálny tréning                             1 1 1 1 2 

         6 1 7 

matematika a práca s 
informáciami 

matematika 4   3,5   4   4   4   3   3   1   26,5 0 26,5 

informatika 0,5   0,5   0,5   0,5   1   1   1   0 1 5 1 6 

         31,5 1 32,5 

človek a svet práce technika 0   1   1   0   0   0   0   0   2 0 2 

                  2 0 2 

umenie a kultúra 

výtvarná výchova 1   1                           2 0 2 

hudobná výchova 1   1                           2 0 2 

výchova umením         0,5   0,5                   1 0 1 

umenie a kultúra                 1   1   1   1   4 0 4 

         9 0 9 

zdravie a pohyb 

telesná a športová výchova 2   2   2   2   2   2   2   2   16 0 16 

golfová hra   2   2   2   2   2   1   1   1 0 13 13 

gof v cestovnom ruchu                               1 0 1 1 

zakladanie a údržba golfových ihrísk                               1 0 1 1 



 

manžment golfových klubov                       1   1   1 0 3 3 

         16 18 34 

Voliteľné predmety                             4   7 0 11 11 

                  0 11 11 

spolu povinná časť   23 6 24 6 24 6 24 6 27 4 28 4 24 7 15 15 189 54 243 

 



 

Školský vzdelávací program – štvorročné štúdium, zameranie: šport - golf 
vzdelávacia oblasť predmet / ročník 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. spolu spolu SPOLU 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 3   3   3   3   12 0 12 

literárny seminár               2 0 2 2 

prvý cudzí jazyk 4   4   4   4   16 0 16 

druhý cudzí jazyk 2 2 2 2 2 1 2   8 5 13 

     36 7 43 

človek a príroda 

fyzika 2   2   1       5 0 5 

chémia 2   2   1       5 0 5 

biológia 2   3   1     1 6 1 7 

 16 1 17 

človek a spoločnosť 

dejepis 2   2   2       6 0 6 

geografia 1   2   1     1 4 1 5 

náuka o spoločnosti         2   1 1 3 1 4 

spoločensko-vedný seminár                 0 0 0 

 13 2 15 

človek a hodnoty 
etická výchova /náboženská výchova 1               1 0 1 

psychosociálny tréning             1   1 0 1 

 2 0 2 

matematika a práca s informáciami 
matematika 4   3   3   1 1 11 1 12 

informatika 1   1   1     1 3 1 4 

 14 2 16 

umenie a kultúra umenie a kultúra 1   1   1   1   4 0 4 

 4 0 4 

zdravie a pohyb 

telesná a športová výchova 2   2   2   2   8 0 8 

golfová hra   2   2   1   1 0 6 6 

gof v cestovnom ruchu               1 0 1 1 

zakladanie a údržba golfových ihrísk           1     0 1 1 

manžment golfových klubov           1   1 0 2 2 

 8 10 18 

Voliteľný predmet voliteľné predmety           3   5 0 8 8 

 0 8 8 

spolu povinná časť   27 4 27 4 24 7 15 15 93 30 123 

   4  4  7  15  30  

 



 

  

Školský vzdelávací program - štvorročné štúdium, zameranie: zahraničná služba – 

diplomacia 
vzdelávacia oblasť predmet / ročník 1. 2. 3. 4. SPOLU 

  slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12 

  prvý cudzí jazyk 4 4 4 4 16 

jazyk a komunikácia druhý cudzí jazyk 4 2 2 2 10 

  kultúra osobného prejavu    1 1 

  základy rétoriky    2 2 

  fyzika 2 2 1  5 

človek a príroda chémia 2 2 1  5 

  biológia 2 3 1  6 

  dejepis 2 2 2  6 

   geografia 1 2 1  4 

  náuka o spoločnosti   2 1 3 

  diplomatická prax/ diplomatická korešpondencia 1 2 1  4 

 dejiny diplomacie/ zahraničná politika 1 1   2 

  ekonomika   2 1 3 

človek a spoločnosť účtovníctvo   1 2 3 

  základy práva  1 1 1 3 

  personálny manažment    1 1 

  verejná správa   1 1 2 

  diplomatický protokol    2 2 

  demografia a štatistika    2 2 

  aplikovaná psychológia    1 1 

  etická výchova / náboženská výchova 1 1   2 

človek a hodnoty psychosociálny tréning    1 1 

  multikultúrne spolužitie   1  1 

matematika a práca s 
informáciami 

matematika 4 3 3 1 11 

informatika 1 1 1  3 

umenie a kultúra umenie a kultúra 1 1 1 1 4 

 telesná a športová výchova  2 2 2 6 



 

 golf 2    2 

zdravie a pohyb výživa a príprava pokrmov    1 1 

spolu povinná časť   31 32 31 30 124 



 

 

Voliteľné predmety 

V tejto časti uvádzame tie predmety , ktoré si žiaci môžu vybrať v poslených dvoch rokoch štúdia tak,aby sa mohli viac profilovať k voľbe 

svojho budúceho povolania. 

Spoločensko vedný seminár (2) 

Seminár z dejepisu  (1) 

Dejiny umenia a interpretácia umeleckého diela (2) 

Seminár z biológie (1) 

Seminár z matematiky  (1) 

Seminár z fyziky (1) 

Seminár z geografie (1) 

Seminár z chémie (1) 

Ekonómia a ekonomika (1) 

Právo a právny systém (2) 

Socilna psychológia (2)  

V zátvorke je uvedená odporúčaná časová dotácia, ktorú je možne ale pružne  zmeniť tak ako aj ponuku voliteľnych predmetov v závislosti od 

požiadaviek. Voliteľný predmet sa bude realizovať prípade minimálneho počtu prihlásených študentov na daný predmet čo znamená  5 študentov 

v skupine. 



 

 

Prierezové témy 
V rámci rozpracovania jednotlivých vzdelávacích oblastí a predmetov v školskom vzdelávacom programe sa pri častiach označujúcich 

tematický celok, tam kde je to  logicky možné  bude používať aj zaužívaná skratka označujúcu príslušnú prierezovú tému. Je označením 

zaradenia a využitia prierezovej témy v príslušnom tematickom celku. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR) 

1. Osobnostný rozvoj 

1.1 Rozvoj poznávacích schopností 

1.2 Sebapoznanie a sebaprijatie 

1.3 Sebaregulácia a sebaorganizácia 

1.4 Psychohygiena 

1.5 Kreativita  

 

2. Sociálny rozvoj 

2.1 Spoznávanie ľudí 

2.2 Medziľudské vzťahy 

2.3 Komunikácia 

2.4 Kooperácia a kompetencia 

 

3. Morálny rozvoj 

3.1 Riešenie problémov a rozhodovanie 

3.2 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

 

Multikultúrna výchova (MUV) 

1. Kultúrna diferenciácia 

2. Ľudské vzťahy 

3. Etnický pôvod 

4. Multikulturalita 

5. Princíp sociálneho zmieru a solidarity 

 

 

 

 



 

 

Environmentálna výchova (ENV) 

1. Ekosystémy 

2. Základné podmienky života 

3. Ľudské aktivity a problémy životného prostredia 

4. Vzťah človeka k prostrediu 

 

 

Mediálna výchova (MDV) 

Okruhy receptívnych činností 

1. Kritické čítanie a mediálny odkaz 

2. Interpretácia vzťahu mediálneho odkazu a reality 

3. Stavba mediálnej správy/odkazu 

4. Vnímanie autora mediálnej správy 

5. Fungovanie a vplyv médií v spoločnosti 

 

Okruhy produktívnych činností 

1. Tvorba mediálneho odkazu 

2. Práca v realizačnom tíme 

 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TBZ) 
 

Výchova demokratického občana 

1. Občianska spoločnosť a škola 

2. Občan, občianska spoločnosť a štát 

3. Formy participácie občanov na politickom živote 

4. Princípy demokracie ako formy vlády a spôsobu rozhodovania 

5. Témy volené na základe zamerania predmetu 

Výchova k mysleniu v európskych a globálnych súvislostiach 
1. Európa a svet nás zaujíma 

2. Objavujeme Európu a svet 

3. Sme v Európe 

 

 

 

 



 

Ochrana života a zdravia (OZO)  

1. Zvyšovanie kondície a odolnosti organizmu 

2. Zásady prvej pomoci 

3. Prostredie pre život 

4. Orientácie v priestore na základe geografických bodov 

5. Jedy a závislosti v našom živote 

6. IT  pre našu rýchlejšiu orientáciu 



 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR) 

Charakteristika prierezovej témy 

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj v základnom vzdelávaní kladie dôraz na formatívne prvky, orientuje sa na subjekt i objekt, je 

praktická a má využitie v bežnom živote. Reflektuje osobnosť žiaka, jeho individuálne potreby a zvláštnosti. Jeho zmyslom je pomáhať každému 

žiakovi utvárať praktické životné spôsobilosti/zručnosti. 

Špecifikom prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj je, že učivom sa stáva sám žiak, stáva sa ním konkrétna žiakova skupina a stávajú sa 

ním situácie bežného života. Jej zmyslom je pomáhať každému žiakovi hľadať vlastnú cestu k životnej spokojnosti založenej na dobrých vzťahoch 

k sebe samému i k ľuďom a k svetu. 

 

Vzťah prierezovej témy k vzdelávacím oblastiam 

 

Jazyk a komunikácia - zameranie na každodennú verbálnu komunikáciu ako kľúčový nástroj jednania v rôznych životných 

situáciách 

- prehlbuje vzťah medzi verbálnou a neverbálnou zložkou komunikácie a rozširuje špecifické aplikácie 

jazyka o sociálne zručnosti 

Človek a hodnoty - prostredníctvom tém o sebapoznaní, o sebaprijatí, o sebaregulácii, o udržaní psychického zdravia –  

o psychohygiene, komunikácii a medziľudských vzťahoch 

Človek a spoločnosť - zameranie na jedinca, človeka v spoločnosti 

- ľudské vzťahy, zásady ľudského spolužitia 

Človek a príroda - evolúcia ľudského správania, komunikácia človeka s prírodou, sebaregulácia konania ako základný 

ekologický princíp 

Umenie a kultúra - rozvoj zmyslového vnímania, kreativity, vnímania a utvárania mimoumeleckého estetična: estetika 

správania v medziľudských vzťahoch a chápanie umenia ako prostriedku komunikácie /účinné využitie 

postupov dramatickej výchovy, využitie tréningových postupov sociálno-psychologickej povahy/ 

Zdravie a pohyb - v témach reflektujúcich fyzickú stránku človeka, sociálne vzťahy, komunikáciu a rozhodovanie v bežných 

aj vypätých situáciách 

 

Obsahový štandard 

Osobnostný rozvoj 

 Rozvoj poznávacích schopností 

 Sebapoznanie a sebaprijatie 

 Sebaregulácia a sebaorganizácia 

 Psychohygiena 



 

 

 Kreativita 

Sociálny rozvoj 

 Spoznávanie ľudí 

 Medziľudské vzťahy 

 Komunikácia 

 Kooperácia a kompetencia 

Morálny rozvoj 

 Riešenie problémov a rozhodovanie 

 Hodnoty, postoje, praktická etika 

 

 

Výkonový štandard 

 

V oblasti vedomostí, zručností a schopností: 

žiak sa učí  

 porozumieť sebe samému a druhým 

 zvládať vlastné správanie 

 prispievať k utváraniu dobrých medziľudských vzťahov v triede aj mimo ňu 

 rozvíjať základné schopnosti dobrej komunikácie a k tomu príslušné vedomosti 

 utvárať a rozvíjať základné zručnosti pre spoluprácu 

 získať základné sociálne zručnosti pri riešení zložitých situácií 

 osvojovať si študijné zručnosti 

 osvojovať si vedomosti týkajúce sa duševnej hygieny 

 

V oblasti postojov a hodnôt: 

žiak sa učí  

 utvárať si pozitívny /nezraňujúci/ postoj k sebe samému a k druhým 

 uvedomovať si hodnotu spolupráce 

 uvedomovať si hodnotu rôznosti ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov 

 uvedomovať si mravné rozmery rôznych spôsobov ľudského správania 

 predchádzať sociálno-patologickým javom a škodlivým spôsobom správania 

 

 

Tematické okruhy 



 

 

Tematické okruhy prierezovej témy Osobnostný a sociálny rozvoj sú členené do troch častí, ktoré sú zamerané na osobnostný, sociálny 

a mravný rozvoj. Uvedené témy sa uskutočňujú prakticky prostredníctvom hier, cvičení, modelových situácií a diskusií. 

 Vzhľadom k tomu, že ide o živé stretnutia dotýkajúce sa osobnej existencie, je potrebné počítať s tým, že na rôzne veci budú mať žiaci 

rôzne názory, že sa môže objaviť odmietanie tém, techník, ostych, prípadne, že niektoré hry tzv. „nevyjdú“. Práve tieto okamihy však bývajú pri 

osobnostnom a sociálnom rozvoji užitočné, lebo ponúkajú príležitosť k premýšľaniu o tom, čo sa deje.  

 

 

Ciele osobnostného rozvoja: 

 rozvoj poznávacích schopností – cvičiť zmyslové vnímanie, pozornosť a sústredenie, cvičiť zručnosti zapamätania, riešenia problémov, 

zručnosti potrebné k učeniu a štúdiu 

 sebapoznávanie a sebaprijatie – objavovať svoje „ja“ ako zdroj informácií o sebe, druhých vnímať ako zdroj informácií o sebe, vnímanie 

svojho tela, psychiky /objavovať temperament, postoje, hodnoty/, spoznávať, čo o sebe žiak vie a čo nie, ako sa premieta žiakovo „ja“ 

v jeho správaní, uvedomovať si svoj vzťah k sebe samému, k učeniu, analyzovať svoje vzťahy s inými ľuďmi, budovať zdravé a vyrovnané 

sebaprijatie 

 sebaregulácia a sebaorganizácia  - cvičiť sa v sebakontrole, sebaovládaní – učiť sa regulovať vlastné správanie a prežívanie, vôľu, 

organizovať vlastný čas, plánovať učenie a štúdium, stanovovať si osobné ciele a kroky k ich dosiahnutiu 

 psychohygiena – osvojovať si zručnosti pre pozitívne naladenie mysle a dobrý vzťah k sebe samému, osvojovať si zručnosti pre 

predchádzanie stresu v medziľudských vzťahoch, osvojiť  si dobrú organizáciu času, zručnosti k zvládaniu stresových situácií /učiť sa 

rozumovo spracovať problém, učiť sa relaxovať, efektívne komunikovať/, hľadať pomoc pri problémoch 

 kreativita – cvičeniami rozvíjať základné rysy kreativity /pružnosť nápadov, originality, schopnosti vidieť veci inak, citlivosti, osvojovať 

si schopnosti  

k „doťahovaniu“ nápadov do reality/, osvojovať si tvorivosť v budovaní medziľudských vzťahov 

 

 

Ciele sociálneho rozvoja: 

 poznávanie ľudí – učiť sa vzájomne spoznávať v skupine/triede, rozvíjať pozornosť voči odlišnostiam a hľadať výhody v odlišnostiach, 

vnímať chyby pri poznávaní ľudí 

 medziľudské vzťahy – učiť sa starostlivosti o dobré vzťahy, osvojiť si správanie podporujúce dobré vzťahy, učiť sa empatii a pohľadu na 

svet očami druhého, osvojovať si postoj rešpektovania, podpory, pomoci, akceptovania ľudských práv ako regúl vzťahov, vnímať vzťahy 

v skupine /vnímať triedu ako sociálnu skupinu/ 

 komunikácia – učiť sa vnímať reč tela, reč zvukov, reč predmetov a prostredia vytváraného človekom, reč ľudských skutkov, cvičiť sa 

v pozorovaní, cvičiť sa v empatickom a aktívnom načúvaní, osvojovať si zručnosti pre zdieľanie verbálne a neverbálne /vnímať techniku 

reči, výraz reči, neverbálne oznamovanie/, osvojovať si špecifické komunikačné zručnosti /monologické formy – vstup do témy – 

„rétorika“/, učiť sa viesť dialóg /osvojovať si vedenie dialógu, jeho pravidiel riadenia, typy dialógu/, zvládať komunikáciu v rôznych 

situáciách /informovanie, odmietanie, žiadosť, ospravedlnenie, pozdrav, prosba, presviedčanie, riešenie konfliktov, vyjednávanie, 



 

 

vysvetľovanie, žiadosť a pod./, osvojovanie si efektívnych stratégií, zručnosti komunikačnej obrany proti stresu a manipulácii, osvojovať si 

otvorenú a pozitívnu komunikáciu /dopad pravdy, klamstva, predstierania v komunikácii na vzťahy/ 

 kooperácia a kompetencia – rozvíjať individuálne zručnosti pre kooperáciu /sebareguláciu v situácii nesúhlasu, odporu a pod., schopnosť 

odstúpiť od vlastného nápadu, schopnosť nadväzovať na druhých a rozvíjať vlastnú líniu ich myšlienkami, pozitívne myslieť.../, rozvíjať 

sociálne zručnosti pre kooperáciu /učiť sa jasnej a rešpektujúcej komunikácii, riešeniu konfliktov, podriadeniu sa, vedeniu a organizovaniu 

skupiny/, rozvíjať individuálne a sociálne zručnosti pre etické zvládanie situácií súťaže, konkurencie 

 

Ciele morálneho rozvoja: 

 riešenie problémov a rozhodovacie zručnosti – osvojovať si zručnosti pre riešenie problémov a rozhodovania z hľadiska rôznych typov 

problémov a sociálnych rolí, učiť sa riešiť problémy v medziľudských vzťahoch, zvládať učebné problémy, zvládať problémy 

v sebaregulácii 

 hodnoty, postoje, praktická etika – analyzovať vlastné a cudzie postoje a hodnoty  a ich prejavy v správaní ľudí, vytvárať povedomie 

o kvalitách typu zodpovednosti/ spoľahlivosť, spravodlivosť, rešpektovanie, pomáhajúce a prosociálne správanie, zručnosti rozhodovania 

v eticky problematických situáciách všedného dňa./ 



 

 

Multikultúrna výchova (MUV) 

Charakteristika prierezovej témy 

Prierezová téma Multikultúrna výchova v základnom vzdelávaní umožňuje žiakom zoznamovať sa s rozmanitosťou rôznych kultúr, ich 

tradíciami a hodnotami. Na pozadí tejto rozmanitosti si potom žiaci môžu lepšie uvedomovať svoju vlastnú kultúrnu identitu, tradície a hodnoty. 

 

 Multikultúrna výchova sprostredkúva poznávanie vlastného kultúrneho zakotvenia a porozumenia odlišným kultúram. Rozvíja zmysel pre 

spravodlivosť, solidaritu, toleranciu, vedie k chápaniu a rešpektovaniu neustále sa zvyšujúcich sociokultúrnych rozmanitostí. U menšieho etnika 

rozvíja jeho kultúrne špecifiká a súčasne poznávanie kultúry celej spoločnosti, majoritnú väčšinu zoznamuje so základnými špecifikami ostatných 

národností žijúcich v spoločnom štáte, u oboch skupín pomáha nachádzať styčné body pre vzájomné rešpektovanie, spoločné aktivity 

a spoluprácu. 

 

 Multikultúrna prierezová téma sa hlboko dotýka i medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, medzi žiakmi 

navzájom, medzi školou a rodinou, medzi školou a miestnou komunitou. Škola ako prostredie, v ktorom sa stretávajú žiaci z najrôznejšieho 

sociálneho a kultúrneho zázemia, by mala zabezpečiť takú klímu, kde sa budú všetci cítiť rovnoprávne, kde budú v majoritnej kultúre úspešní 

i žiaci minorít a žiaci majority budú spoznávať kultúru svojich spolužiakov – príslušníkov minoritných skupín. Tým prispieva k vzájomnému 

spoznávaniu oboch skupín, ku vzájomnej tolerancii, k odstraňovaniu nepriateľstva a predsudkov voči „neznámemu, nepoznanému“. 

 

 Multikultúrna výchova sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami. Blízku náväznosť má zvlášť na vzdelávaciu oblasť Jazyk a jazyková 

komunikácia, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami, Umenie a kultúra, Človek a zdravie, v oblasti Človek a príroda sa dotýka 

predovšetkým predmetu zemepis. Väzba na tieto predmety je daná predovšetkým témami, ktoré sa zaoberajú vzájomným vzťahom medzi 

príslušníkmi rôznych národov a etnických skupín. Uvedené témy sa uskutočňujú prakticky prostredníctvom hier, cvičení, modelových 

situácií a diskusií. 
Vzťah prierezovej témy k vzdelávacím oblastiam 

 

Jazyk a komunikácia - zameranie na každodennú verbálnu komunikáciu ako kľúčový nástroj jednania v rôznych životných 

situáciách v kontexte uvedomovania si kultúrneho dedičstva každého jednotlivca /komunikácia v jednotlivých 

kultúrach, ich špecifiká, komunikácia medzi viacerými kultúrami na jednom území – región, štát, Európa/ 

- prehlbuje vzťah medzi verbálnou a neverbálnou zložkou komunikácie a rozširuje špecifické aplikácie jazyka 

o sociálne zručnosti pri naväzovaní a budovaní medziľudských vzťahov v multikultúrnej spoločnosti 

- zameranie na špecifiká rôznych etnických a kultúrnych skupín žijúcich v slovenskej a európskej spoločnosti 

- zameranie na dopady verbálnych i neverbálnych prejavov a pripravenosti niesť zodpovednosť za správanie 

jednotlivca a celej spoločnosti 



 

 

Človek a hodnoty - prostredníctvom tém poznania svojho pôvodu objavovať kultúrne bohatstvo svojho národa, štátu, 

náboženstva /objavovať kultúrne bohatstvo iných etník, národov, náboženstiev/ 

Človek a spoločnosť - zameranie na jedinca, človeka v spoločnosti / uplatňovanie svojich práv s rešpektovaním práva druhých, 

tolerancia odlišných záujmov, názorov i schopnosti druhých 

-ľudské vzťahy, zásady ľudského spolužitia /interkultúrne kontakty/ 

- zameranie na rozpoznanie prejavov rasovej neznášanlivosti a na prevenciu vzniku xenofóbie 

Človek a príroda - evolúcia ľudského správania, komunikácia človeka s prírodou, sebaregulácia konania ako základný 

ekologický princíp 

Umenie a kultúra - rozvoj zmyslového vnímania, kreativity, vnímania a utvárania mimoumeleckého estetična: estetika správania 

v medziľudských vzťahoch a chápanie umenia ako prostriedku komunikácie /spoznávanie a tolerovanie 

odlišnosti iných národnostných, etnickcýh, náboženských, sociálnych skupín, riešenie vzájomnej spolupráce 

a spolužitia/ 

- spoznávanie umenia vychádzajúceho z rôznych národov, náboženstiev 

Zdravie a pohyb - v témach reflektujúcich fyzickú stránku človeka, sociálne vzťahy, komunikácia a rozhodovanie v bežných aj 

vypätých situáciách 

 

Obsahový štandard 

 Kultúrna diferenciácia 

 Ľudské vzťahy 

 Etnický pôvod 

 Multikulturalita 

 Princíp sociálneho zmieru a solidarity 

 

 

Prínos prierezovej oblasti k rozvoju osobnosti žiaka 

 

Výkonový štandard 

V oblasti vedomostí, zručností a schopností: 

žiak sa učí 

 osvojiť si znalosti o rôznych etnických a kultúrnych skupinách žijúcich v slovenskej a európskej spoločnosti 

 rozvíjať zručnosti orientovania sa v pluralitnej spoločnosti a využívať interkultúrne kontakty k vzájomnému obohateniu seba i druhých 

 komunikovať a žiť v skupine s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín, uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva druhých, 

chápať a tolerovať odlišné záujmy, názory i schopnosti druhých 

 prijímať druhého ako jedinca s rovnakými právami, uvedomovať si, že všetky etnické skupiny a kultúry sú rovnocenné a žiadna nie je 

nadradená inej 



 

 

 rozvíjať schopnosť spoznávať a tolerovať odlišnosti iných národnostných, etnických, náboženských, sociálnych skupín a spolupracovať 

s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín 

 rozvíjať schopnosti rozpoznať prejavy rasovej neznášanlivosti a napomáhať prevencii vzniku xenofóbie 

 uvedomovať si možné dopady svojich verbálnych i neverbálnych prejavov a pripravenosť niesť zodpovednosť za svoje správanie 

 osvojovať si znalosť niektorých základných pojmov multikultúrnej terminológie: kultúra, etnikum, identita, diskriminácia, xenofóbia, 

rasizmus, národnosť, netolerancia... 

 

 

V oblasti postojov a hodnôt: 

žiak sa učí 

 prostredníctvom informácií vytvárať postoje a rešpekt k odlišným sociokultúrnym skupinám, reflektovať zázemie príslušníkov ostatných 

sociokultúrnych skupín a uznávať ich 

 uvedomovať si vlastnú identitu, byť sám sebou, reflektovať vlastné sociokultúrne zázemie 

 stimulovať, ovplyvňovať a korigovať svoje správanie a svoj hodnotový systém, učiť sa vnímať odlišnosti ako príležitosti k obohateniu, nie 

ako zdroj konfliktu 

 uvedomovať si nezlučiteľnosť rasovej /náboženskej alebo inej/ intolerancie s princípmi života v demokratickej spoločnosti 

 angažovať sa pri potieraní prejavov intolerancie, xenofóbie, diskriminácie, rasizmu 

 vnímať seba ako občana, ktorý sa aktívne spolupodieľa na utváraní vzťahu spoločnosti k minoritným skupinám 

 

 

Tematické okruhy prierezovej témy. 

 Tematické okruhy Multikultúrnej prierezovej témy vychádzajú z aktuálnej situácie v škole, reflektujú aktuálne dianie v mieste školy, 

súčasnú situáciu v spoločnosti. Výber a realizácia daného tematického okruhu, témy môže byť významne ovplyvnená vzájomnou dohodou 

pedagógov a žiakov, pedagógov a rodičov. Uvedené témy sa uskutočňujú prakticky prostredníctvom hier, cvičení, modelových situácií 

a diskusií. 

 

Ciele tematických okruhov 

 Kultúrna diferencia – vnímať jedinečnosť každého človeka a jeho individuálne zvláštnosti, vnímať človeka ako nedeliteľnú jednotu 

telesnej a duchovnej stránky, ale i ako súčasť etnika, spoznávať vlastné kultúrne zakotvenie, rešpektovať zvláštnosti rôznych etník /zvlášť 

cudzincov alebo príslušníkov etník žijúcich v mieste školy/, rozpoznávať problémy sociokultúrnych rozdielov v Slovenskej republike 

a v Európe 

 Ľudské vzťahy – uvedomovať si právo všetkých ľudí žiť spoločne a podieľať sa na spolupráci, udržiavať tolerantné vzťahy a rozvíjať 

spoluprácu s inými ľuďmi, bez ohľadu na ich kultúrnu, sociálnu, náboženskú, záujmovú alebo generačnú príslušnosť, vzťahy medzi 

kultúrami /objavovať vzájomné obohacovanie rôznych kultúr, ale i konfliktov vyplývajúcich z ich rozdielnosti/, konfrontovať predsudky 

a živé stereotypy majority /príčiny a dôsledky diskriminácie/, objavovať a osvojovať si dôležitosť integrácie jedinca v rodinných, 

vrstovníckych a profesijných vzťahoch, uplatňovať princípy slušného správania /základné morálne normy/, chápať význam kvality 



 

 

vzťahov na harmonický rozvoj osobnosti, prakticky si osvojovať toleranciu, empatiu, vedieť sa vžiť do role druhého človeka, prejavovať 

ľudskú solidaritu, osobne prispievať k zapojeniu spolužiakov z odlišného kultúrneho prostredia do kolektívu triedy 

 Etnický pôvod – oceniť a akceptovať rovnocennosť všetkých etnických skupín a kultúr, odlišnosť ľudí a ich vzájomnú rovnosť, 

analyzovať postavenie národnostných menšín, osvojiť si základné informácie o rôznych etnických a kultúrnych skupinách žijúcich 

v slovenskej a európskej spoločnosti, spoznávať rôzne spôsoby života, odlišné myslenie a vnímanie sveta, rozpoznávať dôvody vzniku 

rasovej neznášanlivosti 

 Multikulturalita – spoznávať multikulturalitu dnešného sveta a jej predpokladaný vývoj v budúcnosti, vnímať a ohodnotiť 

multikulturalitu ako prostriedok vzájomného obohacovania, spoznávať špecifické rysy jazykov a ich rovnocennosť, učiť sa načúvať 

druhým, komunikovať s príslušníkmi odlišných sociokultúrnych skupín, vytvárať si otvorený a ústretový postoj k odlišnostiam, chápať 

význam využívania cudzieho jazyka ako nástroja dorozumenia a celoživotného vzdelávania sa 

 Princípy sociálneho zmieru a solidarity – osvojovať si postoj zodpovednosti a vnímať potrebu aktívneho prispievania jednotlivca 

k odstráneniu predsudkov voči etnickým skupinám, osvojiť si postoj nekonfliktnosti v multikultúrnej spoločnosti, osvojiť si zručnosti 

aktívneho podieľania sa /podľa svojich možností/ na pretváraní spoločnosti, zohľadňovať potreby minoritných skupín, konfrontovať otázku 

ľudských práv so základnými dokumentmi a s ich praktickým uplatňovaním v spoločnosti 



 

 

Environmentálna výchova (ENV) 

Charakteristika prierezovej témy 

Prierezová téma Environmentálna výchova vedie jednotlivca k pochopeniu komplexnosti a zložitosti vzťahov človeka a životného prostredia, t.j. 

k pochopeniu nutnosti postupného prechodu k udržateľnému rozvoju spoločnosti a k poznaniu významu zodpovednosti za konanie spoločnosti 

a k poznávaniu významu zodpovednosti za konanie spoločnosti i každého jednotlivca. Umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa 

vyvíjajúce vzťahy medzi človekom a prostredím pri príjemnom poznávaní aktuálnych hľadísk ekologických, ekonomických, vedecko-

technických, politických, občianskych, časových hľadísk /vzťahov k budúcnosti/, priestorových /súvislosti medzi lokálnymi, regionálnymi 

a globálnymi problémami/ i možnosti rôznych variantov riešenia v záujme udržateľnosti rozvoja ľudskej civilizácie, životný štýl a hodnotovú 

orientáciu žiakov. 

 

Vzťah prierezovej témy k vzdelávacím oblastiam 

 

Človek a hodnoty - poskytuje ucelený elementárny pohľad na okolitú prírodu a životné prostredie 

- učí pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť dôsledky správania ľudí 

- prispieva k osvojovaniu základných schopností, zručností a návykov aktívneho zodpovedného prístupu k prostrediu 

v každodennom živote 

Človek a príroda - zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti základných prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od najmenej 

zložitých ekosystémov až po biosféru ako celok, postavenie človeka v prírode a komplexné funkcie ekosystémov vo 

vzťahu k ľudskej spoločnosti /t.j. pre zachovanie základných podmienok života/, pre získanie obnoviteľných zdrojov 

surovín a energie a pre mimoprodukčné hodnoty /inšpiráciu a odpočinok/ 

- kladie základy systémového prístupu zvýrazňujúceho väzby medzi prvkami systémov, ich hierarchické usporiadanie 

a vzťahy k okoliu 

Človek a spoločnosť - odkrýva súvislosti medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálne javmi s dôrazom na význam preventívnej 

obozretnosti v konaní a ďalšie princípy udržateľnosti rozvoja spoločnosti 

Umenie a kultúra - poskytuje príležitosti na zamyslenie sa nad vzťahmi človeka a prostredia, vedie k uvedomovaniu si prírodného 

a sociálneho prostredia ako zdroja inšpirácie pre vytváranie kultúrnych a umeleckých hodnôt 

- prispieva k vnímaniu estetickej kvality prostredia 

Zdravie a pohyb - téma sa dotýka problematiky vplyvov prostredia na vlastné zdravie človeka a ostatných ľudí 

- v súvislosti s problémami súčasného sveta vedie k poznaniu dôležitosti starostlivosti o prírodu a životné prostredie pri 

organizovaní masových športových podujatí 

 

 



 

 

Obsahový štandard 

 Ekosystémy 

 Základné podmienky života 

 Ľudské aktivity a problémy životného prostredia 

 Vzťah človeka k prostrediu 

 

 

Prínos prierezovej oblasti k rozvoju osobnosti žiaka 

 

Výkonový štandard 

V oblasti vedomostí, zručností a schopností: 

žiak sa učí 

 rozvíjať porozumenie súvislostiam v biosfére, vzťahom človeka a prostredia a dôsledkom ľudských činností na prostredie 

 uvedomiť si podmienky života a možnosti ich ohrozovania 

 poznávať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahmi k prostrediu v rôznych oblastiach sveta 

 pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahoch k prostrediu 

 osvojovať si znalosti, zručnosti a pestuje návyky potrebné pre každodenné žiadúce konanie občana voči prostrediu 

 rozpoznávať na modelových príkladoch žiadúce i nežiadúce konanie z hľadiska životného prostredia a udržateľného rozvoja 

 rozvíjať možnosti spolupráce v starostlivosť o životné prostredie na miestnej, regionálnej, európskej i medzinárodnej úrovni 

 zoznamovať sa s princípmi udržateľnosti rozvoja spoločnosti 

 hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií týkajúcich sa ekologických problémov 

 komunikovať o problémoch životného prostredia, vyjadrovať, racionálne obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská 

 

V oblasti postojov a hodnôt: 

žiak sa učí 

 prispievať k vnímaniu života ako najvyššej hodnoty 

 viesť k zodpovednosti vo vzťahu k biosfére, k ochrane prírody a prírodných zdrojov 

 pochopiť význam a nevyhnutnosť udržateľného rozvoja ako pozitívne perspektívy ďalšieho vývoja ľudskej spoločnosti 

 podnecovať aktivitu, tvorivosť, toleranciu, ústretovosť a ohľaduplnosť vo vzťahu k prostrediu 

 prispievať k utváraniu zdravého životného štýlu a k vnímaniu estetických hodnôt prostredia 

 angažovať sa v riešení problémov spojených s ochranou životného prostredia 

 vnímať a citlivo pristupovať k prírode a k prírodnému a kultúrnemu dedičstvu 

 

Tematické okruhy prierezovej témy 



 

 

 Environmentálna výchova je členená do tematických okruhov, ktoré umožňujú celistvé pochopenie problematiky vzťahov človeka 

k životnému prostrediu, k uvedomeniu si základných podmienok života a zodpovednosti súčasnej generácie za život v budúcnosti. Uvedené témy 

sa uskutočňujú prakticky prostredníctvom hier, cvičení, modelových situácií a diskusií. 

Ciele tematických okruhov: 

 Ekosystémy – spoznávať, analyzovať les /les v našom prostredí, produkčné a mimoprodukčné významy lesa/, analyzovať pole /význam, 

zmeny okolitej krajiny vplyvom človeka, spôsoby hospodárenia na nich, pole a ich okolie/, spoznávať vodné zdroje /ľudskú aktivitu 

spojenú s vodným hospodárstvom, jej dôležitosť pre krajinnú ekológiu/, vidieť more v svojej podstate /druhovú  odlišnosť, význam pre 

biosféru, morské riasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého/, spoznávať prales /porovnávanie, druhová rozmanitosť, ohrozenie, globálny 

význam a význam pre nás/, vnímať ľudské sídlo – mesto – dedinu  /umelý ekosystém, jeho funkcie a vzťahy k okoliu, aplikácie na miestne 

podmienky/, kultúrnu krajinu /pochopiť hlboké ovplyvňovanie prírody v priebehu vzniku civilizácie až po dnešok/ 

 Základné podmienky života – vnímať význam vody /spoznávať vzťahy vody a života/, objavovať, definovať význam vody pre ľudské 

aktivity, ochraňovať čistotu vody, analyzovať problém pitnej vody vo svete a u nás, nachádzať spôsoby riešenia/, analyzovať problém 

ovzdušia /definovať význam pre život na Zemi, zaoberať sa riešením otázky ohrozovania ovzdušia a klimatických zmien, prepojenosti 

sveta, čistoty ovzdušia u nás/, analyzovať otázku pôdy /spoznávať prepojenosť zložiek prostredia, zdrojov výživy, ohrozenia pôdy, 

rekultivácie a situácie v okolí, zmeny v potrebe poľnohospodárskej pôdy, nové funkcie poľnohospodárstva v krajine, ochranu biologických 

druhov, ekosystémy – biodiverzita /analyzovať funkcie ekosystémov, význam biodiverzity, jej úrovne, ohrozenie a ochrana vo svete 

a u nás/, vnímať význam energie /otázka vzťahu energie a života, vplyvu energetických zdrojov na spoločenský život, využívania energie, 

možností a spôsobov šetrenia, miestnych podmienok/, spoznávať prognózu prírodných zdrojov /osvojiť si základný náhľad na zdroje 

surovinové a energetické, ich vyčerpateľnosť, vplyv na prostredie, princípy hospodárenia s prírodnými zdrojmi, význam a spôsoby 

získavania a využívania prírodných zdrojov v okolí/ 

 Ľudské aktivity a problémy životného prostredia – osvojiť si základný náhľad na poľnohospodárstvo a životné prostredie, ekologické 

poľnohospodárstvo, dopravu a životné prostredie /analyzovať význam a vývoj, tvorivo riešiť energetické zdroje dopravy a jej vplyv na 

prostredie, druhy dopravy a ekologickú záťaž, problematiku dopravy a globalizácie/, navrhnúť tvorivé riešenia problematiky vzťahov 

priemyslu a životného prostredia /porovnávať priemyselnú revolúciu a demografický vývoj, vplyv priemyslu na prostredie, spracované 

materiály a ich pôsobenie, vplyv právnych a ekonomických nástrojov na vzťahy priemyslu k ochrane životného prostredia, priemysel 

a udržateľný rozvoj spoločnosti/, na modelových situáciách riešiť otázku odpadov a hospodárenia s odpadmi /analyzovať dopad odpadov 

na prírodu, princípy a spôsoby hospodárenia s odpadmi, druhotné suroviny/, získať základný náhľad na ochranu prírody a kultúrnych 

pamiatok /objavovať súvislosti medzi významom ochrany prírody  a ochranou kultúrnych pamiatok, spoznávať problematiku právneho 

riešenia u nás, v EU a vo svete, objavovať príklady z okolia, formulovať zásady predbežných opatrení, ochrany prírody pri masových 

športových podujatiach/, objavovať zmeny v krajine /rozlišovať krajinu v minulosti a dnes, vplyv ľudských aktivít v minulosti a dnes, ich 

reflexie a perspektívy/, hľadať dlhodobé programy zamerané na rast ekologického vedomia verejnosti, navrhovať aktivity na Deň 

životného prostredia OSN, Deň Zeme... 

 Vzťah človeka k prostrediu – prispievať k utváraniu mesta/obce /mapovať prírodné zdroje, ich pôvod, spôsoby využívania a riešenia 

odpadového hospodárstva, prírodu a kultúru obce a jej ochrany, zabezpečovanie ochrany životného prostredia v meste, obci – z pohľadu 

inštitúcií, neziskových organizácií, občanov/, na modelových situáciách analyzovať životný štýl /spotrebu vecí, energií, produkciu 

odpadov, spôsobov správania a vplyvov na životné prostredie/, osvojiť si základný náhľad na aktuálny /lokálny/ ekologický problém 



 

 

/mapovať príklady problému, ich príčiny, dôsledky, súvislosti, možnosti a spôsoby riešenia, hodnotenia, vlastný názor, ich komplexné 

a synergické pôsobenie, možnosti a spôsoby ochrany zdravia/, vnímať nerovnomernosť života na Zemi /rozdielne podmienky prostredia 

a rozdielny vývoj na Zemi, príčiny a dôsledky zvyšovania rozdielov globalizácie a princípov udržateľnosti rozvoja, príklady ich 

uplatňovania vo svete a u nás/ 



 

 

Mediálna výchova (MDV) 

Charakteristika prierezovej témy 

Prierezová téma Mediálna výchova v základnom vzdelávaní ponúka elementárne poznatky a zručnosti týkajúce sa mediálnej komunikácie a práce 

s médiami. Médiá a komunikácia predstavujú veľmi významný zdroj skúseností, zážitkov a poznatkov pre stále väčší okruh príjemcov. Pre 

uplatnenie jednotlivca v spoločnosti je potrebné spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety, ktoré prichádzajú z okolitého sveta, čo si vyžaduje stále 

väčšiu schopnosť spracovať, vyhodnotiť a využiť podnety prichádzajúce z médií. Médiá sa stávajú dôležitým socializačným faktorom, majú 

výrazný vplyv na správanie jedinca a spoločnosti, na utváranie životného štýlu a na kvalitu života vôbec. Pritom informácie, ktoré sú médiami 

ponúkané, majú rôznorodý charakter, vyznačujú sa svojbytným vzťahom k prírodnej i sociálnej realite a sú vytvárané s rôznymi /nepriznanými 

a teda potencionálne manipulatívnymi/ zámermi. Správne vyhodnotenie týchto informácií /správ/ z hľadiska zámeru ich vzniku /informovať, 

presvedčiť, manipulovať, zabávať/ a z hľadiska ich vzťahu k realite /vecná správnosť, logická argumentačná skladba, hodnotová platnosť/ 

vyžaduje značnú prípravu. 

 

Mediálna výchova má vybaviť žiaka základnou úrovňou mediálnej gramotnosti. Tá zahŕňa osvojenie si niektorých základných poznatkov 

o fungovaní a spoločenskej role súčasných médií /o ich histórii, štruktúre fungovania/, získavanie zručností podporujúcich poučených, aktívnych 

a nezávislých zapojení jednotlivca do mediálnej komunikácie. Predovšetkým ide o schopnosť analyzovať ponuky správ, posúdiť ich vierohodnosť 

a vyhodnotiť ich komunikačný zámer, poprípade ho asociovať s inými správami /informáciami/. Ďalej podporuje orientáciu v medializovaných 

obsahoch a schopnosť voľby zodpovedajúceho média ako prostriedku pre naplnenie najrôznejších potrieb – od získavania informácií cez 

vzdelávanie až po naplnenie voľného času. 

 

 

Vzťah prierezovej témy k vzdelávacím oblastiam 

 

Jazyk a komunikácia - zaoberá sa vnímaním hovoreného i písaného prejavu, jeho stavbou, najrôznejšími typmi obsahov a uplatňovaním 

zodpovedajúcej škály výrazových prostriedkov 

- podporuje osvojovanie základných pravidiel verejnej komunikácie, dialógu a argumentácie 

Človek a spoločnosť - podieľa sa na utváraní podôb a hodnôt modernej doby, umožňuje hľadať paralely medzi minulými a súčasnými 

udalosťami a porovnávať javy a procesy v európskom a v celosvetovom meradle 

- je zameraná na systematické vytváranie kritického odstupu od medializovaných správ a na schopnosť interpretovať 

mediálne správy z hľadiska ich informačnej kvality /spravodajstvo z hľadiska významu a vierohodnosti správy 

a udalosti, reklamu z hľadiska účelnosti ponúkanej informácie.../ 

Umenie a kultúra - poukazuje na vnímanie špecifickej „reči“ znakových kódov, ktoré médiá používajú, ich kombinácie, nielen 

prostredníctvom jazyka, ale i obrazmi a zvykmi 



 

 

- prispieva k schopnosti vnímať, interpretovať a kriticky hodnotiť artefakty umeleckej i bežnej mediálnej produkcie 

Matematika  

a práca  

s informáciami 

- zaoberá sa využívaním tlačených i digitálnych dokumentov ako zdrojov informácií 

- pozornosť obracia k vecnej správnosti a presnosti správy, a to ako kritickou analýzou existujúcich textov, tak 

vlastnou produkciou a utváraním návyku overovať si čo najdôkladnejšie všetky údaje 

 

 

Obsahový štandard 

Okruhy receptívnych činností 

 Kritické čítanie a mediálny odkaz 

 Interpretácia vzťahu mediálneho odkazu a reality 

 Stavba mediálnej správy/odkazu 

 Vnímanie autora mediálnej správy 

 Fungovanie a vplyv médií v spoločnosti 

 

Okruhy produktívnych činností 

 Tvorba mediálneho odkazu 

 Práca v realizačnom tíme 

 

 

Prínos prierezovej oblasti k rozvoju osobnosti žiaka 

 

Výkonový štandard 

V oblasti vedomostí, zručností a schopností: 

žiak sa učí 

 osvojovať si schopnosti úspešne a samostatne sa zapojiť do mediálnej komunikácie 

 rozvíjať schopnosť analytického prístupu k mediálnym obsahom a kritického odstupu od nich 

 využívať potenciál médií ako zdrojov informácií, kvalitnej zábavy i naplnenia voľného času 

 pochopiť ciele a stratégie vybraných mediálnych obsahov 

 osvojovať si základné princípy vzniku významných mediálnych obsahov /zvlášť spravodajských/ 

 získať predstavy o role médií v kľúčových spoločenských situáciách a v demokratickej spoločnosti vôbec /vrátane právneho kontextu/ 

 vytvárať predstavu o úlohe médií v každodennom živote v regióne /v lokalite/ 

 viesť k rozoznávaniu platnosti a významu argumentov vo verejnej komunikácií 

 rozvíjať komunikačnú schopnosť, zvlášť pri verejnom vystupovaní a štylizácii písaného a hovoreného textu 

 využívať vlastné schopnosti v tímovej práci i v redakčnom kolektíve 

 prispôsobiť vlastnú činnosť potrebám a cieľom tímu 



 

 

 

V oblasti postojov a hodnôt: 

žiak sa učí 

 rozvíjať citlivosť voči stereotypom v obsahu médií i spôsobom spracovania mediálnych správ 

 viesť k uvedomovaniu si hodnoty vlastného života /zvlášť voľného času/ a zodpovednosti za jeho naplnenie 

 rozvíjať citlivosť voči predsudkom a zjednodušujúcim súdom o spoločnosti /zvlášť o menšinách/, o jednotlivcovi 

 uvedomiť si možnosti slobodného vyjadrenia vlastných postojov a zodpovednosti za spôsob jeho formovania a prezentácie 

 

 

Tematické okruhy prierezovej témy 

 Mediálna výchova na úrovni základného vzdelávania obsahuje základné poznatky a zručnosti týkajúce sa médií a mediálnej komunikácie. 

Tematické okruhy mediálnej výchovy sa členia na tematické okruhy receptívnych činností a tematické okruhy produktívnych činností. Uvedené 

témy sa uskutočňujú prakticky prostredníctvom hier, cvičení, modelových situácií a diskusií. 
 

Ciele tematických okruhov receptívnych činností: 

 Kritické čítanie a vnímanie mediálnych správ – pestovať kritický prístup ku spravodajstvu a reklame, rozlišovať zábavné /bulvárne/ 

prvky v oznamovaní od informatívnych a spoločensky významných prvkov, hodnotiť prvky v oznamovaní /výber slov a záberov/, hľadať 

rozdiely medzi informatívnym, zábavným a reklamným oznámením, chápať podstatu mediálnej správy, objasňovať ciele a pravidlá 

mediálnej správy, identifikovať základné orientačné prvky v texte 

 Interpretácia vzťahu mediálnej správy a reality – rozlišovať typy správ a ich funkcie, formulovať rozdiely medzi reklamou a správou 

a medzi „faktickými“  

a „fiktívnymi“ obsahmi, pozorovať hlavné rysy reprezentatívnosti /rozlišovať realitu od médiami zapracovaných stereotypov ako 

reprezentantov reality/, pochopiť vzťah medzi mediálnou správou a sociálnou skúsenosťou /rozlíšiť správu potvrdzujúcu predsudky 

a predstavy od správ vychádzajúcich zo znalosti problematiky a nezaujatého postoja/, identifikovať spoločensky významné hodnoty 

v texte, prvky signalizujúce hodnoty, o ktorú sa správa opiera, identifikovať medializovanú správu, opakované užívanie prostriedkov /v 

spravodajstve, reklame i zábave/ 

 Stavba mediálnej správy – na príkladoch spoznať pravidelnosť v usporiadaní medializovaných správ, zvlášť v spravodajstve 

/spravodajstvo ako rozprávanie, zostavovanie príspevkov podľa kritérií/, pochopiť princípy zostavovania spravodajstva a ich identifikáciu, 

pozitívne princípy /význam a užitočnosť/, „zozábavňujúce“ princípy /negatíva, blízkosť, jednoduchosť, prítomnosť/, poznať príklady 

stavby a usporiadania správ /porovnávanie titulných strán rôznych denníkov/ a ďalších mediálnych správ /napríklad sklad a výber správy 

v časopisoch pre dospievajúcich/ 

 Vnímanie autora mediálnych správ – identifikovať postoje a názory autora v mediálnej správe, výrazové prostriedky a ich uplatnenie pre 

vyjadrenie či zastrešenie názoru,  postoje pre zámernú manipuláciu, prvky signalizujúce explicitné či implicitné vyjadrenie hodnotenia, 

výber a kombináciu slov, obrazov a zvukov z hľadiska zámeru a hodnotového významu 

 Fungovanie a vplyv médií v spoločnosti – mať základný náhľad na organizáciu a postavenie médií v spoločnosti, poznať faktory 

ovplyvňujúce médiá, interpretovať vplyvy pôsobenia na ich správanie, pochopiť spôsoby financovania médií a ich dopady, analyzovať 



 

 

vplyv médií na každodenný život, spoločnosť, politický život a kultúru z hľadiska súčasnej a historickej perspektívy, analyzovať rolu médií 

v každodennom živote jednotlivca, vplyv médií na usporiadanie dňa, na rebríček konverzačných tém, na postoje a správanie, rozlišovať 

rolu médií v politickom živote /predvolebnú kampaň a jej význam/, analyzovať vplyv médií na kultúru /úloha filmu a televízie v živote 

jednotlivca, rodiny, spoločnosti/, pochopiť rolu médií v politických zmenách 

 

Ciele tematických okruhov produktívnych činností: 

 Tvorba mediálnej správy – rozlišovať uplatnenie a výber výrazových prostriedkov a ich kombinácie pre tvorbu vecne správnych 

a komunikačne /spoločensky  i situačne/ vhodných správ, analyzovať  tvorbu mediálnej správy pre školský časopis, rozhlas, televíziu či 

internetové médium, technologické možnosti a ich ohrozenia 

 Práca v realizačnom tíme – podieľať sa na tvorbe školského časopisu, rozhlasu, televízie či internetového média, osvojovať si kritériá 

utvárania tímu, stanoviť si ciele, časový harmonogram a delegovať úlohy a zodpovednosť, pochopiť faktory ovplyvňujúce prácu v tíme, 

spravodlivosť mediálnej produkcie 



 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti (TBZ)  

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je súčasťou viacerých predmetov.  

Hlavným cieľom je, aby sa žiaci prostredníctvom vlastnej organizácie práce naučili riadiť seba, tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať 

potrebné informácie, spracovať ich, vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, overiť ju a pod. Naučia sa 

prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií.  

Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné 

písomnosti osobnej agendy, pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje IKT, identifikovať a popísať problém, podstatu javu, 

získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, vytvoriť plán prezentácie, 

naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri vhodnom výbere témy, vie aplikovať vhodnú formálnu štruktúru 

na prezentáciu výsledkov svojho výskumu.  

 

Náplň TBZ:  

Schopnosť komunikovať  

Schopnosť argumentovať  

Používanie informácií a práca s nimi  

Riešenie problémov  

Spolupráca v skupine  

Prezentácia samého seba  

Prezentácia práce v skupine  

Riadenie seba  

Riadenie tímu  

Vypracovanie harmonogramu svojich prác  

Získavanie potrebných informácií  

Spracovanie informácií  

Vyhľadanie a pomenovanie problémov  

Utvorenie hypotézy  

Overenie hypotézy  



 

 

Ochrana života a zdravia (OZO)  

Ochrana života človeka a jeho zdravia rozvíja postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách 

ako sú napr. priemyselné a ekologické havárie, dopravné nehody, živelné pohromy a prírodné katastrofy Podobne nepredvídané udalosti môžu vzniknúť 

pri pobyte a pohybe v prírode.  

Žiaci si v priebehu výchovného a vzdelávacieho procesu osvojujú potrebné vedomosti, zručnosti, návyky a schopnosti. Základným znakom učiva OZO 

je, že hoci nemá vyučovací predmet, je učivo pre žiakov prvej a druhej zdravotnej skupiny povinné a výsledky sa neklasifikujú.  

Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia 

mimoriadnej situácie. Učivo obsahuje opatrenia a popis činností pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri odstraňovaní následkov 

mimoriadnych udalostí. Mimoriadna udalosť môže vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať okamžité poskytnutie 

pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností chrániť svoje zdravie a poskytnúť pomoc iným osobám.  

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie 

prírodného prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, 

dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami.  


