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Na úvod 
 
 ŠkVP, ktorý je prejavom pedagogickej autonómie školy, demokratickým vyjadrením potrieb 
a možností školy, no súčasne je však záväzným pedagogických dokumentom.   
Pri tvorbe ŠkVP  SOŠ študijných odborov sme mali na zreteli potreby žiakov stredných škôl, ich 
záujmy, záľuby a predsavzatia, ktoré si dali vtedy, keď sa rozhodli študovať  ekonomickú 
problematike, obzvlášť oblasť účtovníctva,a pre študentov nadstavbového štúdia v oblasti služieb t. j. 
pokračovať v nadstavbovom štúdiu vyššie uvedeného zamerania. 
 

Pri tejto tvorbe sme kládli dôraz na vyučovanie novými metódami a organizačnými formami, 
premyslené a obsahovo inovované učivo, učivo zamerané na rozvoj komunikačných, ale 
predovšetkým praktických zručností, na väzby a vzťahy medzi vzdelávacími oblasťami, učebnými 
predmetmi a preberanými témami s prepojenosťou na reálnu prax. 
 

Zámerom tohto školského vzdelávacieho programu je: 

 

 neučiť všetkých žiakov všetko, 

 vnímať študenta ako vzdelávajúci sa subjekt, 

 upraviť obsah vzdelávania tak, aby si študenti rozvíjali kľúčové kompetencie, ale predovšetkým 

praktické zručnosti,  

 vybaviť absolventa strednej školy  odborným vzdelaním, predovšetkým v oblasti ekonomiky 

a účtovníctva,služieb zameranú na hotelierstvo, vlasovú kozmetiku,dopravu 

 naučiť absolventa aplikovať získané vedomosti v praxi, logicky myslieť, pracovať samostatne aj 

v tíme, 

 pripraviť ho na ďalšie vysokoškolské štúdium príslušného zamerania zamerania. 

 

Prajem si, aby tento dokument bol tou správnou voľbou pri rozhodovaní sa žiakov stredných škôl 

o ďalšom štúdiu. 

 

 

Snina 1. September 2013 

 
 
 
 
  Ing.Štefan Ivan 
    riaditeľ školy 
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1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 
 

 

Názov a adresa školy 
Stredná odborná škola  

Sládkovičova 2723/120, Snina 

Názov školského vzdelávacieho programu DAŇOVÉ SLUŽBY 

Kód a názov ŠVP 
63 Ekonomika a organizácia,  

obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q  daňové služby 

Stupeň vzdelávania 
Úplné stredné odborné vzdelanie  
– ISCED 5B 

Spôsob ukončenia štúdia Absolventská skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní 
Absolventský diplom s právom používať           
titul „diplomovaný špecialista = DiS“ 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia 
Denné pomaturitné špecializačné štúdium pre 
absolventov SOŠ s ekonomickým zameraním 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Druh školy Štátna 

Dátum schválenia ŠkVP 1. september 2013 

Miesto vydania 
Stredná odborná škola  

Sládkovičova 2723/120, Snina 

Platnosť ŠkVP 1. september 2013 začínajúc prvým ročníkom 
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1.1 Kontakty pre komunikáciu so školou: 

 
Názov:  Stredná odborná škola 

Adresa Sládkovičova 2723/120 Snina 

Tel.: 057 762 2495, 057 762 2493, 

Fax:  057 758 0391 

Mobi 0907 996 915 

 0903 623  330  

E-mail: soup stonline.sk 

Web. stránka: zsssnina.edupage.sk 

IČO: 37878247 

 

Kontaktné osoby: Ing. Štefan Ivan ,riaditeľ školy 

 Mgr. Ľudmila Janáková, zástupca riaditeľa 

 Ing. Stanislav Baumgartner  - zástupca riaditeľa   

 Ing. Viera Suchaničová - výchovný poradca 

 Mgr. Ľudmila Malyšová - vedúci vychovávateľ školského internátu, 

 p. Iveta Mariničová - vedúca školskej jedálne, 

     

 

 

Zriaďovateľ: 

Prešovský samosprávny kraj 

Odbor školstva PSK 

Namestie Mieru 2 

 Prešov 
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Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 
 

Platnosť ŠkVP 
Dátum 

Revidovanie ŠkVP 
Dátum 

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. 
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2 STRATÉGIA ŠKOLY, VYMEDZENIE CIEĽOV A POSLANIA   
ŠKOLY 

 
Strategické ciele školy vychádzajú z analýzy súčasného stavu ako aj z aktuálnych požiadaviek doby 
a absolventov stredných odborných škôl ako i z čakávaných potrieb blízkej i vzdialenej budúcnosti 
potrieb regionálnych i celospoločenckých.V modernom procese je koncepcia plánovania, súborom 
námetov ktoré je potrebné prispôsobiť rýchlo meniacej sa skutočnosti. Cieľom špecializačného 
pomaturitného štúdia daňové služby je umožniť absolventom stredných odborných škôl získať 
špecializované odborné vedomosti, zručnosti a návyky dôležité pre poradenskú odbornú činnosť 
a podnikanie v danej oblasti. Obsah štúdia sa zameriava na získanie potrebných vedomostí 
a zručností na vykonávanie činností v odbore daňové služby a na vykonávanie poradenských činností 
pre stredný a vrcholový manažment v rôznych podnikateľských subjektoch a inštitúciách. Škola sa 
bude zameriavať na modernizovanie obsahu a metód činnosti školy s dôrazom na projektové 
vyučovanie. Škálu povinne voliteľných predmetov zo záujmami študentov, koncepčne využívať 
internet na vyučovaní. 
 

Učebný plán umožňuje škole pružne reagovať na zmeny v ekonomike, vo fiškálnej politike štátu, 
v daňovej legislatíve a na vývoj dopytu po kvalifikovaných pracovníkoch na trhu práce v príslušnom 
regióne zaradením špecifických odborných predmetov. Takéto špeciálne odborné vedomosti 
neposkytuje žiadna stredná odborná škola v regióne. Časť z nich dokonca uprednostnila toto štúdium 
a až po absolvovaní absolventskej skúšky sa rozhodli pokračovať v štúdiu na vysokej škole 
s ekonomickým zameraním. Podnikateľská prax uprednostňuje týchto absolventov pri prijímaní do 
zamestnania a oceňuje ich vedomosti a predovšetkým nadobudnuté zručnosti v oblasti účtovníctva a 
daňovníctva. 

 

2.1    Ciele v oblasti výchovy a vzdelávani 

 
 Variabilita vzdelávacích programov na úrovni školy a vytvorenie konkurenčného prostredia medzi 
školami , zabezpečiť bližšie zameranie daného odboru školy vzhľadom na špecifiká regiónu. 
Prípraviť žiakov na úspešný a zmysluplný život a schopnosť prispôsobovať sa zmenám na trhu práce. 

 

2.2    Ciele v oblasti personálnej: 

 
- zvyšovať vzdelanosť všetkých pracovníkov školy zabezpečením účasti na vzdelávaní 
     kontinuálnom, adaptačnom a pod. 
-    uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe, zabezpečiť kvalifikovanosť  
    pedagogických zamestnancov v oblasti výchovno vzdelávacieho   procesu 

 

2.3   Ciele v oblasti organizačnej 

 
-vytvárať pozitívnu sociálnu klímu v škole, 
-zdokonaľovať sa v metódach pozitívneho riadenia, prehlbovať právne vedomie žiakov  
  ľudských hodnotách   , 
- neustále zdokonaľovať školský manažment, posilňovať jeho tímový charakter, 
  realizovať otvorené hodiny, metodické dni a vzájomné hospitácie  na zlepšenie výchovno-  
  vyučovacieho  procesu. 
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3 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

Stredná odborná škola  je celkom, ktorý sa skladá z troch častí.Najstaršou časťou je SOU 
poľnohospodárske, pôvodne POU, ktoré vzniklo v školskom roku 1960/1961. V tomto školskom roku 
sa na učilišti učilo 110 žiakov pod vedením deviatich pedagogických pracovníkov. Škola bola 
umiestnená v priestoroch kaštieľa, kde sa vytvorili triedy, izby pre ubytovaných žiakov aj školská 
jedáleň. V nasledujúcom období  štyridsiatich rokov prešlo učilište mnohými vývojovými zmenami. 
Postupne sa menili učebné odbory, materiálne podmienky, počet žiakov i učiteľský kolektív. Pretože 
priestory starého kaštieľa už nestačili, vznikla myšlienka vybudovania nového areálu školy, internátu 
a dielní. Vznikli projekty a stará sninská tehelňa musela uvoľniť miesto pre novú školu. V roku 1978  
bol slávnostne uložený základný kameň a v roku 1985 do novej budovy domova mládeže vstúpili noví 
žiaci. Zároveň rástla budova školy, ktorej brána sa otvorila v roku 1993. Vybudovali sa nové dielne, 
čím sa vyriešil problém s odborným výcvikom. 

3.1  Charakteristika školy 

SOŠ má 18 kmeňových učební, 12 odborných učební a 17 dielní OV. 

Škola má tri poschodia a prízemie, kde a nachádzajú zamykateľné šatne a skrinky. Ďalej sa tu 
nachádza internetová knižnica so zameraním na anglický jazyk s voľným WiFi pripojením na internet 
a školský bufet. Na prízemí sa nachádza aj moderná telocvičňa s posilňovňou. Manažment školy má 
svoje priestory na prvom poschodí, učitelia využívajú kabinety a zborovňu.  Všetky kabinety sú 
vybavené výpočtovou technikou s pripojením na internet a audiovizuálnou technikou. Na škole je 
jedna miestnosť s interaktívnou tabuľou, dataprojektorom, integrovaným televíznym systémom 
a ďalším vybavením pre realizáciu pracovných stretnutí žiakov, učiteľov a širokej verejnosti.  Škola má 
pomerne dobre vybavenú knižnicu, ktorá slúži ako informačné centrum, tropickú záhradu, malé 
múzeum zvyklostí a tradícií .  Celkovo sú na škole štyri učebne informatiky, ktoré sú pripojené na 
školský server a celkovo tri oddelené počítačové siete.  Výchovní poradcovia majú k dispozícii 
kabinet, kde sa stretávajú so žiakmi, rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. Hygienické zariadenia 
sú na každom poschodí, telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy.     

3.2 Školský internát 

Školský internát je súčasťou školy a je s ňou prepojený uzatvorenou zastrešenou chodbou, 
ktorá spája druhé poschodie školy s prvým poschodím školského internátu.  Prízemie internátu sa 
využíva ako učebne školy a tiež dielne odborného výcviku pre odbory kaderník a mechanik 
elektronických zariadení. Ľavé krídlo prvého poschodia internátu  slúži ako  učebne školy, pravé ako 
kancelárie ekonomického a hospodárskeho úseku. Druhé poschodie poskytuje ubytovanie pre viac 
než 60 žiakov. Izby sú štandardne vybavené. Spoločné hygienické zariadenia prešli rekonštrukciou 
a sú veľmi dobre vybavené. Tretie poschodie poskytuje ubytovanie a slúži k podnikateľskej činnosti 
školy. Sociálne zariadenia podobne ako na druhom pochodí sú spoločné a zrekonštruované.  Pre 
vedúcu výchovy a vychovávateľov sú vyhradené osobitné priestory (kancelárie, k Školský internát má 
vlastnú spoločenskú miestnosť, internetovú študovňu vybavenú  notebookmi, solárium a káblovú 
televíziu.  

3.3 Kvalifikovanosť pedagogického kolektívu 

 Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Výchovní poradcovia 
školy,  riaditeľ a zástupcovia majú okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom 
predpísané vzdelanie v oblasti výchovného poradenstva a školského manažmentu.  Škola má aj 
koordinátora a spoločná miestnosť na oddych.
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4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
V ŠTUDIJNOM ODBORE  6332 Q  DAŇOVÉ SLUŽBY 

 

Názov a adresa školy 
Stredná odborná škola Snina 
Sládkovičova 2723/120 Snina 

Názov školského vzdelávacieho programu Daňové služby 

Kód a názov ŠVP 
63 Ekonomika a organizácia, 
obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru 6332  Q  daňové služby 

Stupeň vzdelania 
Úplné stredné odborné vzdelanie 
- ISCED 5B 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Denné pomaturitné špecializačné štúdium 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní 
Absolventský diplom s právom používať titul 
„diplomovaný špecialista = DiS“ 

4.1 Popis školského vzdelávacieho programu 

 Kolektív učiteľov na základe požiadaviek praxe prišiel s ideou jeho zaviesť  tak od školského roku 

2013/2014  špecializačné pomaturitné štúdium daňové služby,ktoré umožňuje získať špeciálne 

vedomosti a praktické zručnosti v oblasti daňovníctva a účtovníctva, v čom medzi predmetovými 

študijnými odbormi nemá konkurenciu. Vysoká úroveň výučby je zabezpečená kvalifikovanými 

učiteľmi nosných odborných predmetov v spolupráci s odborníkmi z praxe a s najlepšími firmami 

regiónu. Kvalite vyučovacieho procesu výrazne napomáha materiálne vybavenie školy, ktoré je na 

vysokej úrovni. Svedčí o tom aj fakt, že registrujeme  záujem zo strany žiakov o tento študijný odbor 

ako aj veľký dopyt podnikateľských subjektov a inštitúcií štátnej správy a samosprávny o absolventov 

tohto študijného odboru.  

Absolvent tohto štúdia je schopný aplikovať konkrétne stanovené ciele hospodárskej politiky štátu, 

práva a daní do podnikateľskej praxe vrátane využitia vedomostí z oblasti ekonomických vied 

s dôrazom na dobrú orientáciu v oblasti daní. 

4.2    Základné údaje o štúdiu 

 

Forma výchovy a 
vzdelávania: 

Denné pomaturitné špecializačné štúdium 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Vyučovací jazyk: 
Štátny jazyk/Jazyk národnostných menšín 
a etnických skupín 
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Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: 

Úplné stredné odborné vzdelanie získané štúdiom 
odboru skupiny 63 Ekonomika a organizácia, 
obchod 
a služby I., 64 Ekonomika a organizácia, obchoda 
služby II. a splnenie podmienok prijímacieh 
konania 

Spôsob ukončenia štúdia: Absolventská skúška 

Doklad o získanom stupni 
vzdelania 

Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský 
diplom s právom používať titul „diplomovaný 
špecialista“ so skratkou „DiS 

Doklad o získanej 
kvalifikácii 

Vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský 
diplom 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: 

V profesiách a pracovných pozíciách štátnehoa 
verejného sektora, v inštitúciách 
poskytujúcichfinančné služby, vo sfére 
bankovníctva, poisťovníctva a v rôznych 
podnikateľskýchsubjektoch. 

Možnosti ďalšieho štúdia 
 

Študijné programy prvého alebo druhého stupňa 
vysokoškolského štúdia alebo ďalšie vzdelávacie 
programy zamerané na rozšírenie kvalifikácie, 
jejzvýšenie alebo zmenu kvalifikácie 

4.3   Organizácia výučby 

Príprava študenta v školskom vzdelávacom programe daňové služby zahŕňa teoretické a praktické 

vyučovanie a odbornú prax. Teoretické a praktické vyučovanie je zabezpečované v priestoroch SOŠ 

Snina v špecializovaných odborných učebniach. Základ tvoria teoretické predmety zamerané na 

oblasť ekonomiky, práva, daňovníctva a praktickej prípravy zameranej na  účtovníctvo, personalistiku, 

aplikovaný softvéru, obchodnú korešpondencie, finančnú analýzu a finančnú matematiku. Vedomosti 

z cudzieho jazyka si rozširujú v cudzojazyčnej obchodnej komunikácií. Pre záujemcov pokračovať vo 

vysokoškolskom štúdiu je určený voliteľný predmet cvičenia z matematiky, prípadne iné podľa 

záujmu žiakov a možností školy. 

Na upevnenie a rozšírenie vedomostí a zručností zodpovedajúcich špecializácii študovaného odboru 

je v učebnom pláne zaradená odborná prax v podnikateľských subjektoch, inštitúciách štátnej správy 

a samosprávy. Táto im nezriedka zabezpečí budúce zamestnanie. Je v rozsahu 4 týždňov v 1. ročníku 

a 4 týždňov v 2. ročníku. 
 

V závere štúdia žiaci vypracujú absolventskú prácu, ktorú následne obhajujú na absolventských 

skúškach. Na jej prípravu k obhajobe je určený čas v rozsahu 2 týždňov, ktorý sa zaraďuje na záver 

štúdia. 

4.4    Zdravotné požiadavky na žiaka  

 
Do študijného odboru daňové služby môžu byť prijatí žiaci, ktorí netrpia vážnymi poruchami zdravia 
a osobnosti, ktoré by ich obmedzovali pri výkone povolania.  
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4.5    Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce 

Neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
a hygiena práce. V procese výchovy a vzdelávania sa vychádza z platných právnych predpisov 
a noriem. Zameranie smeruje od všeobecného ku konkrétnemu, t. j. špecifickému pre tento odbor. 
V priestoroch určených na teoretickú a praktickú prípravu sú podľa platných predpisov vytvorené 
podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce. 
 

Základné podmienky BOZP a PO možno zhrnúť takto: 

 dôkladné oboznámenie žiakov s platnými predpismi používania technického vybavenia, 

 používanie osobných ochranných prostriedkov v zmysle platných predpisov, 

 každoročné preškolenie v danej oblasti, 

 vykonávanie stanoveného dozoru. 
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5 PROFIL  ABSOLVENTA  ŠTUDIJNÉHO  ODBORU  6332 Q    DAŇOVÉ 
SLUŽBY 

5.1    Charakteristika absolventa 

Absolventi skupiny študijných odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a službyI sú 
kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné 
činnosti v profesiách a pracovných pozíciách štátneho a verejného sektora, v hotelových 
spoločnostiach a v cestovných kanceláriách, turistických informačných kanceláriách, v inštitúciách 
poskytujúcich finančné služby,vo sfére bankovníctva, poisťovníctva a v rôznych podnikateľských 
subjektoch, prektoré je podmienkou ukončené vyššie odborné štúdium alebo 
pomaturitnéšpecializačné štúdium.Uvedené odborné činnosti si vyžadujú dosiahnutie určitého veku, 
osobnej zrelosti,skúseností, kvalifikovanú odbornú prípravu s osvojenými 
vedomosťami,nadobudnutými zručnosťami a postojmi, potrebnými pre výkon 
zodpovedajúcichprofesií, ktoré kladú vysoké nároky aj na osobnostný rozvoj absolventa. Absolventi 
vedia samostatne získavať, posudzovať, hodnotiť, spracúvaťzodpovedajúce informácie a vhodne ich 
využívať a aplikovať v odbornej praxi. Súpripravení projektovať, zorganizovať, zrealizovať aktivity, 
vyhodnotiť svoju prácu, ajprácusvojich kolegov.V príprave absolventa sa kladie dôraz na praktickú 
stránku výučby s cieľomadaptácie absolventa na meniace sa ekonomické a spoločenské 
podmienky.Neoddeliteľnou súčasťou profiluabsolventa je formovanie jeho vlastnostía osobnostných 
postojov, v ktorých má popredné miesto zodpovednosť, vytrvalosť,spoľahlivosť, presnosť, disciplína, 
diskrétnosť, komunikatívnosť a kultivovanévystupovanie.Absolventi sú pripravení pracovať 
samostatne aj v tíme, vedia využívať nové trendya metódy v danej profesii a majú predpoklady na 
ďalší odborný, profesionálny iosobnostný rozvoj.Na základe získaných vedomostí a zručností sa 
predpokladá ich schopnosťsamostatného ďalšieho rozvoja a štúdia v odbore.Po absolvovaní 
vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami 

 

5.2   Kompetencie absolventa 

5.2.1 Kľúčové kompetencie 

 
Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupnivzdelania smeruje k 

tomu, aby si žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijnépredpoklady. Kľúčové kompetencie 
chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností,postojov, hodnotovej orientácie a ďalších 
charakteristík osobnosti, ktoré každý človekpotrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne 
občianstvo, spoločenské asociálne začlenenie, k tomu, aby mohol primerane konať v rôznych 
pracovnýcha životných situáciách počas celého svojho života. Kľúčové kompetencie akovýkonové 
štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvomvýchovných a vzdelávacích 
stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovniškoly, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho 
predmetu.V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre 
celoživotnévzdelávanie36 ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie 
kľúčovýchkompetencií, ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie: 
 
Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote  
 

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností,postojov a 
hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a 
organizovanie svojho osobného,spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať 
svoju osobnúidentitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému 
prostrediu,spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správnerozhodnutia, 
voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia 
a poznávania. 
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Absolvent má: 
 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, 
  morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom  existuje, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
- definovať svoje ciele a prognózy, 
- určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 

 
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
  technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
 

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 
založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie 
a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, 
aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a 
komunikačných zručností. 
Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s 
čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť. 
 
Absolvent má:  
- správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné  zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
- kriticky hodnotiť získané informácie, 
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými   technológiami. 

 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov 
spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach,aj pri riešení problémov 
ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a 
pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine.  
Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí,sociálnych zručnosti, interkulturálnych 
kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie 
problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní 
 
Absolvent má: 
- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- pozitívne motivovať seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
- stanoviť priority cieľov, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre 
  ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú 
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  schopní určené kompetencie zvládnuť, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy 
- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 
- uzatvárať jasné dohody, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- analyzovať hranice problému, 
- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia 
 - spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve, 
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch  a osobnostnom raste, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti   posudzovať návrhy 
druhých, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať  osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe  k druhým. 

5.2.2 Odborné kompetencie 

Požadované vedomosti 
   
  Absolvent má: 
 

- používať osvojené jazykové prostriedky, 
- komunikovať v rôznych, bežných aj špecifických situáciách a spoločenských úlohách a preukázať 

osvojené jazykové prostriedky a komunikatívne  kompetencie, 
- definovať podstatu manažmentu a jeho jednotlivé pojmy, 
- definovať a vysvetliť základné manažérske funkcie, 
- uviesť zásady ekologického manažmentu, 
- uviesť príklady metód a techník hodnotenia vlastnej práce a práce iných, 
- popísať formy a techniky verbálnej komunikácie a neverbálne jazykové  prostriedky, 
- popísať a vysvetliť pravidlá pre úpravu písomností podľa platnej STN, zásady správnej štylizácie 

písomností, 
- popísať metódy získavania ekonomických informácií a spôsoby ich  kvalifikovaného využitia, 
- definovať a vysvetliť základné ekonomické pojmy a kategórie, 
- popísať zákonitosti fungovania ekonomických zákonov trhovej ekonomiky, 
- popísať súvislosti medzi makro a mikroekonomikou, 
- uviesť základy z oblasti hospodárskej politiky štátu, 
- uviesť základné princípy financovania, rozpočtu, účtovníctva, štatistiky, 
- definovať nástroje tuzemského a zahraničného styku, 
- popísať štruktúru daňovej sústavy SR, rozpočtovú, monetárnu, dôchodkovú 
  a zahranično-obchodnú politiku štátu a štruktúru národného hospodárstva, 
- definovať základné oblasti práva a popísať organizáciu právneho systému, 
- vybrať a uviesť právne normy potrebné pre bežný chod firmy, 
- definovať pravidlá podnikania a príslušné právne predpisy v sektore, 
- vybrať a popísať základné metódy a spôsoby riadenia ekonomických procesov  a možnosti ich 

využitia v podnikateľskej činnosti, 
- definovať a vysvetliť špecifiká účtovníctva rôznych podnikateľských subjektov, 
- popísať význam a nástroje marketingu, marketingové funkcie a techniky, 
- definovať hlavné charakteristiky projektu a popísať cyklus projektového  riadenia, 
- uviesť základné zásady a pravidlá spoločenského styku. 
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Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

 
- aplikovať teoretické odborné poznatky a metódy prieskumu trhu pri riešení praktických úloh, 
- plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať konkrétne pracovné postupy, 
- zadeliť si pracovné postupy podľa dôležitosti a tak dosiahnuť racionálne pracovné tempo, 
- riešiť odborné problémy a v práci uplatňovať zodpovedajúce právne predpisy a normy, 
- spracovať vecne, štylisticky i gramaticky správne dokumenty, korešpondenciu, informácie a 

písomnosti pracovného i osobného charakteru na požadovanej formálnej i obsahovej úrovni,  
-  využívať a spracúvať špeciálne druhy dokumentov, formulárov, tlačív s pomocou modernej     

kancelárskej techniky, s uplatňovaním pravidiel STN, 
-  analyzovať a kontrolovať správnosť a úplnosť písomných dokladov, 
-  vykonávať základné účtovné operácie v jednoduchom i podvojnom účtovníctvena konkrétnom 

pracovisku, 
-   analyzovať marketingové prostredie vrátanie vypracovania marketingovej   koncepcie podniku, 
-  vypracovať daňové priznanie, spracovať a viesťdokumentáciu pre platobný a zúčtovací styk s 

obchodnými partnermi a peňažnými ústavmi, 
-   spracovať podklady pre mzdovú agendu malého a stredného podniku, 
-   spracovať doklady pre registráciu a prevádzkovanie živnosti, 
-   vypracovať cenovú kalkuláciu produktu, 
-   triediť, spracúvať a hodnotiť súbory informácií s využitím najmodernejších  informačných  

technológií, pri práci s počítačom a využívať zodpovedajúce programové softwarové vybavenie, 
-   pracovať s odbornou literatúrou a ďalšími informačnými zdrojmi a využívať ich vo svojejpráci, 
-   pracovať s projektmi, 
- riešiť samostatne alebo v tíme problémové úlohy, interpretovať výsledky a  prijímať  rozhodnutia, 
-   zvládať interpersonálne vzťahy na pracovisku i s klientmi, ktorým poskytuje služby, 
- taktne komunikovať so zákazníkmi a využiť všetky nástroje verbálnej a neverbálnej komunikácie v 

bežnom spoločenskom i v odbornom kontakte, 
-  informovať domácich aj zahraničných klientov a partnerov o dôležitých  skutočnostiach, ktoré  sú 

predmetom ich záujmov, 
-   v komunikácii s klientmi využívať cudzí jazyk, 
-   poskytovať poradenské a ďalšie služby požadované v styku s klientom, 
-   pracovať v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci   a hygieny práce. 
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6 PREHĽAD ROZPRACOVANIA ŠkVP VO VZŤAHU K ŠVP  
 A DISPONIBILNÝM HODINÁM 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120 

Názov ŠkVP DAŇOVÉ SLUŽBY 

Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov študijného 
odboru 

6332 Q daňové služby    

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 5B 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Denné pomaturitné špecializačné štúdium 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Štátny vzdelávací program Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 

Minimálny počet 
týž. vyučovacích 
hodín 
celkom 

Vyučovací predmet 

Počet týž. 
vyučovacích 
hodín 
celkom 

 
Disponibilné 
hodiny 

Teoretické vzdelávanie 
a praktická príprava 

38 
   

Teoretické vzdelávanie 23 

Právo 2 1 

Cudzojazyčná obchodná 
komunikácia 

5 1 

Ekonomika podniku 5 2 

Daňovníctvo 5 3 

Účtovníctvo 5 1 

Spoločenská komunikácia 1 - 

Marketing 2 - 

Personálna práca a mzdy 1 - 

Finančná matematika 2 - 

Praktická príprava 15 

Cvičenia z daňovníctva 6 3 

Cvičenia z účtovníctva 6 3 

Aplikovaný softvér 3 2 

Obchodná korešpondencia 3 1 

Finančná analýza 2 - 

Ekon. poraden. služby v 
cvičnej firme 

6 3 

Seminár k tvorbe prác 1 - 

Odborné vzdelávanie celkom 38    

Voliteľné predmety 
 
 

 
Cvičenia z matematiky 

4 
(výber) 

4 
(výber) 

Telesná a športová výchova 
4 

(výber) 
4 

(výber) 

Finančné plánovanie 
4 

(výber) 
4 

(výber) 

Voliteľné predmety celkom 8  8 8 

SPOLU   66 28 
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7 UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6332  Q DAŇOVÉ 
SLUŽBY 

 

Škola Stredná odborná škola Snina 

Názov ŠkVP DAŃOVÉ SLUŽBY 

Kód a názov ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q daňové služby 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 5B 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. spolu 

Odborné predmety 29 29 58 

Teoretické vzdelávanie a praktická príprava    

právo 2(1+1) - 2(1) 

cudzojazyčná obchodná komunikácia 3(2+1) 2 5(1) 

ekonomika podniku 3(1+1) 2(1+1) 5(2) 

daňovníctvo 4 (2+2) 4(3+1) 8(3)  

účtovníctvo 2 3(2+1) 5(1) 

spoločenská komunikácia 1 - 1 

marketing - 2 2 

personálna práca a mzdy 1 - 1 

finančná matematika - 2 2 

Praktická príprava    

cvičenia z dańovnictva 3( 2+1) 3( 2+1) 6(3) 

cvičenia z účtovníctva 3(2+1) 3(2+1) 6(3) 

aplikovaný softvér 2(1+1) 1(0+1) 3(2) 

obchodná korešpondencia 2(1+1) 1(1+0) 3(1) 

finančná analýza - 2 2 

ekonomické poradenské služby 
 v cvičnej firme 

3(2+1) 3(1+2) 6(3) 

seminár k tvorbe prác - 1 1 

Voliteľné predmety 4 4 8 

cvičenia z matematiky 2 2 4 

finančné plánovanie 2  2 4 

telesná športová výchova 2  2 4 

Spolu 33 33 66 
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 POZNÁMKY K PLÁNU  ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6332 Q 
 
a)  Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi teoretickým a praktickým odborným 
vzdelávaním a ich záväzný minimálny rozsah je východiskom pre spracovanie konkrétnych učebných 
plánov školských vzdelávacích programov.  
b)  Výučba cudzieho jazyka sa realizuje minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v 
každom ročníku a je súčasťou teoretického vzdelávania.  
c)  Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a na návrh predmetových komisií rozhodne 
ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno spájať do 
viachodinových celkov. 
d) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je minimálne 33 hodín 
a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 66 hodín,maximálne 70 hodín. Výučba v študijných 
odboroch sa realizuje v 1. Ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v rozsahu 30 týždňov. Časová 
rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva a v poslednom ročníku na realizáciu absolventskej 
skúšky. 
e) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 
f) Vyučuje sa odborný cudzí jazyk: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,španielsky a podľa olách 
môže byť súčasťou vzdelávania predmet náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa). 
h) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných 
praktických zručností a činností formou praktických cvičení (v odborných učebniach ap.) a odbornej 
praxe. Na praktických cvičeniach a odbornej praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 
ch) Odbornú prax absolvujú žiaci počas štúdia: v 1. ročníku v rozsahu minimálne 20 
pracovných dní (7 hodín za jeden deň); v 2. ročníku v rozsahu minimálne 20 pracovných dní (7 hodín 
za jeden deň). 
i) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom 
programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej škole. O ich využití 
rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a vzdelávania podľa návrhu 
predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. Možno ich využiť na posilnenie 
hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) alebo na zaradenie ďalšieho 
rozširujúceho učiva (voliteľných a nepovinných predmetov) v učebnom pláne 
 
Prehľad využitia týždňov v školskom roku: 2013/2014 
 

Činnosť 
Počet týždňov v ročníku 

1. 2. 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Odborná prax 4 4 

Absolventská práca - 1 

Absolventská skúška - 1 

Časová rezerva 3 1 

Spolu 40 37 
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Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 
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Prehľad názvov 
predmetov 

   

    

Odborné vzdelávanie    

cudzojazyčná 
obchodná komunikácia 

   

 spoločen. komunikácia    

 právo    

ekonomika podniku    

daňovníctvo    

cvičenia z daňovníctva    

účtovníctvo    

cvičenia z účtovníctva    

aplikovaný softvér    

obchodná 
korešpondencia 

   

personálna práca 
a mzdy 

   

finančná analýza    

finančná matematika    

cvičná firma    

seminár k tvorbe prác    

Voliteľné predmety    

cvičenia z matematiky    

finančné plánovanie    

telesná a športová 
výchova 

   
 

 
Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, 
metódach a formách práce, pri organizovaní rôznych aktivít, mali by podporovať a rozvíjať aktivitu, 
tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len ,,VVS“) nie sú 
formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky žiakov, ale 
predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu alebo 
ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií. 
VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre 
vybrané kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená 
predmetovou komisiou daňové služby a vedením školy. 
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8 UČEBNÉ ZDROJE 
 

Učebné zdroje predstavujú zdroj informácií pre študentov, cestu ich motivácie, získavania, 
upevňovania a kontroly nadobudnutých vedomostí, zručností a postojov. Učebnými zdrojmi v tomto 
školskom vzdelávacom programe sú rôzne učebnice, odborná ekonomická literatúra, odborné 
časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky, internet a pod. Učebné 
zdroje sú v súlade so zákonom o výchove a vzdelávaní a štátnym vzdelávacím programom 
a zodpovedajú reálnym podmienkam. Súčasne sa inovujú podľa potrieb tak, aby zodpovedali 
meniacim sa podmienkam reálnej praxe. Potrebné učebné zdroje sú podrobne uvedené pri učebných 
osnovách jednotlivých predmetov. Predstavujú pomôcky a prostriedky vo vyučovacom procese, ktoré 
sú nositeľom učiva a uplatňujú sa v interiéroch školy, konkrétne v špecializovaných odborných 
učebniach ako aj pri domácej príprave študentov. 
 

Z hľadiska klasifikačného kritéria ich môžeme rozdeliť na: 
 

auditívne (sluchové)  CD disk, počítačové programy 

vizuálne (zrakové) 
učebnice, zošity, návody, tabuľky, fotografie, 
projekty, schémy, mapy, priesvitky, diapozitívy, 
interaktívne tabule a pod. 

taktilné (hmatové) napr. rôzne modely 

audiovizuálne (zvukovo-zrakové) 
televízor, film, audiozáznam, videozáznam, DVD 
záznam 

kombinované (multimédiá) napr. učebnica +reálie + diaprojektor 

informačné technológie napr. audiovizuálne a PC 

 
 

8.1   Učebnice 

 

Na vzdelávanie v našom školskom vzdelávacom programe používame učebnice schválené, ale 
aj odporúčané MŠ SR, ako aj iné učebné texty, ktoré sú v súlade s cieľmi a princípmi zákona 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Okrem toho sa výrazne vo vyučovacom procese používa 
odborná ekonomická literatúra, legislatívne predpisy, internet, literatúra špecializovaných inštitúcií 
zaoberajúcich sa poradenskou činnosťou v oblasti daní a účtovníctva, výučbové aplikačné programy 
a pod. Z nosnej odbornej literatúry a učebníc uvádzame napríklad: 
 
Cenigová, A: Podvojné účtovníctvo 
Spitzová, Vachová: Pomocník účtovníka, zbierka riešených príkladov 
Kabátová, B.: Jednoduché účtovníctvo 
Šastroneková, M. a kol.: Nové podvojné účtovníctvo 
Králik, P. a kol.: Praktický sprievodca účtovníctvom 
Prčová, B.: Daňová sústava pre obchodné akadémie 
Káletová, V., Turóciová, J.: Účtovné súvzťažnosti 
Daňové zákony (každoročne aktualizované) 
Daňový a účtovný poradca podnikateľa 
Dane a účtovníctvo – časopis 
Účtovné programy: ALFA, OLYMP, OMEGA 
Britvík, M.: Windows XP, Internet, MS Office 
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8.2   Didaktická technika 

 
Z používanej didaktickej techniky vo vzdelávacom procese uvádzame: 

 prenosný spätný projektor 

 PC a tlačiarne 

 kopírovacie stroje a skener 

 diaprojektor 

 video a DVD prehrávač 

 projekčné plátno 

 flipchart 

 TV, magnetofón a CD prehrávač 

 interaktívna tabuľa  
 

8.3    Materiálne výučbové prostriedky  

 CD a DVD 

 projekty, tabule, fotografie 

 počítačové a účtovnícke programy 

 odborné ekonomické časopisy, katalógy a internet 
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9 PODMIENKY NA REALIZÁCIU ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 
PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE 6332 Q  DAŇOVÉ SLUŽBY 

 

Zabezpečenie kvalitných podmienok pre výchovu a vzdelávanie považuje manažment školy za 

prvoradú prioritu svojej činnosti. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných 

právnych noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijnom 

odbore 6332 Q daňové služby. Reálne podmienky, pomocou ktorých sa poskytuje vzdelávanie 

v tomto školskom vzdelávacom programe, sú súhlasné so ŠkVP 6317 6 00 Obchodná akadémia, kde 

sú aj podrobne rozvedené.  

Obsahujú tieto časti: 

 

 základné materiálne podmienky 

 personálne podmienky 

 organizačné podmienky 

 podmienky bezpečnosti práce a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní 
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10 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM 
ZNEVÝHODNENÍM V  ŠTUDIJNOM ODBORE 6332 Q DAŇOVÉ SLUŽBY 

 
Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný lekár pre deti 
a dorast 

 
Telesné  postihnutie: 
Pre väčšinu odborov v ekonomickej oblasti, v obchodezariadenia výchovného poradenstva a 

prevencie v závislosti od a službách sa vyžaduje dobrý zdravotný stav uchádzačovs nenarušenou 

pohyblivosťou, pre výkon niektorých povolaní,špecializácií v spoločnom stravovaní sa vyžaduje 

zdravotnýpreukaz. Kontraindikáciou pre výkon týchto povolaní súdiagnózy ako autizmus, poruchy 

správania, psychiatrickédiagnózy. 

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné 

druhu a stupňa postihnutia a narušenia 

Mentálne postihnutie: 
Študijné odbory 63 nie sú vhodné pre uchádzačov s mentálnym postihnutím. 

Zrakové postihnutie: 
Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušnézariadenia výchovného poradenstva a 
prevencie v závislosti oddruhu a stupňa postihnutia a narušenia. 
Sluchové postihnutie: 
Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušnézariadenia výchovného poradenstva a 
prevencie v závislosti oddruhu a stupňa postihnutia a narušenia. 
Špecifické poruchy učenia: 
Záleží od individuálneho prípadu, od typu poruchy a úrovne jejkompenzácie. Vzhľadom na vysoké 
nároky študijných odborov63 na študijné predpoklady žiakov (čítanie podkladov,dokumentácie, 
matematická zručnosť, účtovníctvo, prácas výpočtovou technikou), treba zvážiť ich vhodnosť pre 
žiakov sdyslexiou, dysgrafiou a dyskalkúliou.Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými 
vývojovými poruchami učenia treba konzultovať so školskýmizariadeniami výchovného poradenstva 
a prevencie. 
Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 
Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do SŠ, pokiaľ sú fyzickya psychicky spôsobilí na výkon príslušných 
povolaní. Integráciamusí zahŕňať ich aktivizáciu, motiváciu, pestovanie pozitívnehovzťahu k práci, 
povolaniu, osvojenie pracovných návykov, rozvojprofesijných záujmov.V spolupráci školy s územnou 
samosprávou a ÚPSVaR možnozískať pre žiakov príspevok na školské pomôcky, na 
cestovné,ubytovanie, stravovanie. 
Mimoriadne nadaní žiaci: 
Je spoločensky prospešné, ak sa o tieto študijné odboryuchádzajú nadaní žiaci so záujmom o prácu v 
ekonomike obchode, službách. Výučba sa u nich môžeorganizovať formouindividuálnych študijných 
plánov a programov, ktoré savypracujú podľa reálnej situácie (možnosť absolvovania odboruv 
skrátenom čase, príprava na ďalšie vzdelávanie v nadväznomštudijnom odbore, prípadne príprava na 
podnikanie v relevantnej 
oblasti). 
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11 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A  HODNOTENIA ŠTUDENTOV 
ŠTUDIJNÉHO ODBORU 6332 Q  DAŇOVÉ SLUŽBY 

 

SOŠ Snina považuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov a študentov za jednu 

z najdôležitejších kategórií vzdelávacieho procesu. Jej úlohou je poskytovať študentom spätnú väzbu, 

prostredníctvom ktorej získajú informácie: 

 
• diagnostická, ktorá určuje mieru vedomostí, zručností, postojov žiakov a ich nedostatkov, 
• prognostická, ktorá identifikuje zodpovedajúce predpoklady, možnosti a potreby ďalšieho    
  vývoja žiakov, 
• motivačná, ovplyvňujúca pozitívnu motiváciu žiakov, 
• výchovná, formujúca pozitívne vlastnosti a postoje žiakov, 
• informačná, ktorá dokumentuje výsledky vzdelávania, 
• rozvíjajúca, ktorá ovplyvňuje sebakontrolu a sebahodnotenie žiakov, 
• spätnoväzbová, ktorá vplýva na revidovanie procesu výučby. 
 

Veľkú vypovedaciu schopnosť pre študenta okrem hodnotenia v škole, t. j. vo vzdelávacom 

procese, má jeho hodnotenie zo strany subjektu, respektíve inštitúcie, v ktorej vykonáva odbornú 

prax. Tu konkrétne vidí, ako dokáže aplikovať v škole nadobudnuté vedomosti a získané zručnosti 

v reálnej praxi. 

Hodnotenie je jednou z najvýznamnejších činností kontroly vyučovacieho procesu, 
ktorou sa zisťujú a posudzujú výsledky vzdelávania. Musí spĺňať tieto funkcie: 
 
1) podľa výkonu žiaka 
a) výkonové hodnotenie, v ktorom sa výkon žiaka porovnáva s výkonom iných žiakov, 
b) hodnotenie absolútneho výkonu, kde sa výkon žiaka meria na základe stanoveného kritéria 
(norma, štandard). Hodnotia sa vzdelávacie výstupy priamo na vyučovacej hodine a po ukončení 
vzdelávacieho programu maturitné témy, zadania a úlohy na záverečnej, maturitnej a absolventskej 
skúške, 
c) individuálne hodnotenie, pri ktorom sa porovnáva aktuálny výkon žiaka s jeho predchádzajúcim 
výkonom. 
 
2) podľa cieľa vzdelávania 
a) sumatívne hodnotenie na jasne definovaných kritériách pri ukončení štúdia (záverečná, maturitná 
a absolventská skúška), 
b) formatívne hodnoteniezabezpečuje spätnú väzbu medzi žiakom a učiteľom. 
Hodnotí sa ústne a využíva sa najmä pri hodnotení kľúčových kompetencií 
 
3) podľa času 
a) priebežné hodnotenie, kde sa žiak hodnotí v priebehu celého vyučovacieho obdobia na vyučovacej 
hodine, 
b) záverečné hodnotenie, pri ktorom sa žiak hodnotí jednorázovo na konci vyučovacieho obdobia 
(štvrťročne, polročne, ročne). 
 
4) podľa informovanosti 
a) formálne hodnotenie, kedy je žiak dopredu informovaný o hodnotení a môže sa naň pripraviť 
(testy, písomné práce, ap.), 
b) neformálne hodnotenie, pri ktorom sa pozoruje bežná činnosť žiaka vo vyučovacom procese 
 
5) podľa činnosti 
a) hodnotenie priebehu činnosti, napr. rôznych cvičení, úloh a pod., 
b) hodnotenie výsledku činnosti, napr. test, výkres, model, výrobok a pod. 
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6) podľa prostredia 
a) interné hodnotenie, prebieha v škole učiteľmi, 
b) externé hodnotenie prebieha v škole inými ľuďmi napr. učiteľ z inej školy, odborník z praxe, 
inšpektor 

 
Pri hodnotení dodržiavame 

 
- hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne, 
- hodnotíme podľa miery splnenia (úspešnosť) daných kritérií, 
- klasifikujeme iba prebrané a upevnené učivo, 
- používame platnú klasifikačnú stupnicu, 
- v predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie stanovený po 

vzájomnej dohode, 
- písomné práce oznamujeme žiakom vopred, 
- učíme žiakov pracovať aj s chybou, ap. 
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12 ABSOLVENTSKÁ SKÚŠKA 
 

Podmienky na vykonanie absolventskej skúšky sú takéto: 
 

 žiak môže konať absolventskú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník štúdia,  

 absolventská skúška obsahuje: 

  -   písomnú absolventskú prácu a jej obhajobu 

       -  komplexnú skúšku z odborných predmetov (v našom prípade predovšetkým 

z daňovníctva  a účtovníctva)  Absolventská skúška sa koná v riadnom skúšobnom období 

v júni. Absolventské výkony podľa ods. 2 písm. a) sa môžu konať od februára do júna. 

Absolventská skúška sa koná v mimoriadnom skúšobnom období v septembri alebo vo 

februári nasledujúceho školského roka, termín určuje riaditeľ strednej školy. 

 termín konania skúšky určuje riaditeľ školy a tento je zverejnený v pláne práce školy, 

 absolventská skúška sa koná pred skúšobnou komisiou,  

 klasifikáciu žiaka na absolventskej skúške schvaľuje na návrh skúšajúceho učiteľa skúšobná 

komisia hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie, 

 celkové hodnotenie absolventskej skúšky vrátane hodnotenia z predmetov a časti skúšky 

žiakovi oznámi predseda skúšobnej komisie v deň, v ktorom žiak skúšku ukončil, toto 

hodnotenie je konečné, 

 ak bol žiak na absolventskej skúške z jednej časti skúšky klasifikovaný stupňom 5 – 

nedostatočný, skúšobná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú skúšku z tejto časti 

skúšky, 

 žiakovi, ktorý bol na absolventskej skúške klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný z viac ako 

jednej časti skúšky alebo bol klasifikovaný stupňom 5 – nedostatočný na niektorej opravnej 

skúške, môže skúšobná komisia povoliť opakovať celú absolventskú skúšku, 

 absolventskú skúšku môže žiak na jeho žiadosť opakovať iba raz v riadnom skúšobnom 

období, najneskôr do troch rokov od ukončenia posledného ročníka, 

 žiakovi sa po úspešnom vykonaní absolventskej skúške vydá vysvedčenie o absolventskej 

skúške a absolventský diplom s právom nosiť titul   „diplomovaný špecialista = DiS“, 

 základom komplexnej skúšky z odborných predmetov absolventskej skúšky sú: 

      - daňovníctvo     

- účtovníctvo 

      - cvičenia z daňovníctva    

- cvičenia z účtovníctva 
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13 Učebné osnovy odborných predmetov 
 

 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola v Snine, Sládkovičova 
2723/120 

Názov školského vzdelávacieho programu Daňové služby 

Kód a názov ŠVP 63Ekonomika a organizácia, obchod a služby I 
Schválilo Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a 
športu Slovenskej republiky dňa 7.februára 2013 
pod číslom 2013-762/1889:23-925 s účinnosťou od 
1.septembra 2013 začínajúc 1.ročníkom 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q daňové služby 

Stupeň vzdelania Vyššie odborné 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  denná 
 

 

Názov predmetu Právo1 

Časový rozsah výučby 2 hodina týždenne,  
spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 
Charakteristika predmetu  

Predmet právo patrí k profilujúcim predmetom vo zvolenom študijnom odbore. Je civilizovaným 

prostriedkom na úpravu spoločenských vzťahov. Nadväzuje  na poznatky získané v ostatných 

odborných ekonomických predmetoch, najmä daňovníctvo, účtovníctvo, ekonomika podniku 

a obchodná  korešpondencia. Umožňuje žiakom zorientovať sa v základoch práva, získať predstavu o 

jeho štruktúre. 

Žiaci si v predmete osvoja právnu zodpovednosť, schopnosť riešiť právne aspekty každodenných 

situácií, schopnosť riešiť právne konflikty a schopnosť lokalizovať právne problémy súvisiace 

s daňovou problematikou. Ďalej tento predmet žiakom umožní stimuláciu aktívneho postoja pri 

získavaní právnych vedomostí v literatúre. 

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 

na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti tak, aby tieto mohli 

využiť pri ďalšom štúdiu alebo v zamestnaní, prípadne podnikaní. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 

V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno -  

interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti 

využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou 

súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 

a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva 

jednotlivých tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať 

poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet právo je veľmi úzko 

previazaný s predmetom ekonomika a daňovníctvo. Pri riešení problémových situácií žiaci pracujú s 

rôznymi právnymi normami, hlavne Obchodným zákonníkom. 
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Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  

Výučba bude prebiehať v bežnej triede. 

Kľúčové kompetencie 

Vo vyučovacom predmete personálna práca  a mzdy využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 
Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Žiak si musí osvojiť spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručnosti, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné 
riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a  pracovného života. Jednotlivci si 
potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a 
životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne 
rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy.  
 
Absolvent má: 
-  logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
-  porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, 

vlastné a    celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
-  identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
-  vybrať si správne rozhodnutie a ciel z rôznych možností, 
-  popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
-  zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
- motivovať pozitívne seba a iných, 
- prezentovať svoje myšlienky, názory a postoje, 
- konštruktívne diskutovať, pozorne počúvať druhých 
 
Odborné kompetencie 
 
Požadované vedomosti 
Absolvent má: 

 vysvetliť základné pojmy z teórie práva 
 rozlíšiť právne akty a právne normy 
 opísať základné pojmy a pramene obchodného práva 
 porovnať jednotlivé právne formy podnikania 
 aplikovať získané poznatky pri vypracovaní zakladateľskej zmluvy a návrhu zápisu do 

obchodného registra 
 pomenovať pramene pracovného práva 
 zdôvodniť význam pracovnej zmluvy a špecifikovať jej podstatné náležitosti 
 vysvetliť význam právnej úpravy poisťovacieho systému SR 
 porovnať zmeny pri aktualizácií právnych noriem 

 
Požadované zručnosti 
Absolvent vie: 
 

 pracovať s odbornou literatúrou, 
 aplikovať v praxi  odborné poznatky, 
 aplikovať v praxi zásady spoločenského správania a medziľudských vzťahov, 
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 aplikovať návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 
prostredia. 

 
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou, 
 komunikatívnosťou, kreativitou, 
 presnosťou, zodpovednosťou, sebadisciplínou. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu právo je snaha viesť žiakov k pochopeniu obsahu a významu právnych 
noriem, umožniť absolventovi získať špecializované odborné vedomosti, zručnosti a návyky dôležité 
pre poradenskú odbornú činnosť. Učebný plán umožňuje škole pružne  reagovať na zmeny v 
ekonomike, vo fiškálnej politike štátu, v daňovej legislatíve.  
 

Absolvent je zároveň schopný aplikovať konkrétne stanovené ciele hospodárskej politiky, práva a daní 
do podnikateľskej praxe  vrátane využitia  vedomostí z oblasti ekonomických vied, s dôrazom na dobrú 
orientáciu v oblasti daní. 

 
Výstupné všeobecné ciele predmetu: 
 

 prehĺbiť poznatky získané v predmete právo, ekonomika, účtovníctvo, 
 venovať väčší časový úsek úprave pracovnoprávnych vzťahov, 
 ovládať právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, 
 nadobudnúť schopnosť využívať poznatky z oblastí práva v praxi. 

 
Výstupné špecifické ciele predmetu: 
 

 ovládať  právne pojmy, ovládať ich súvislosti, 
 chápať podstatu právnych javov a aplikovať ich v praxi, 
 mať potrebné znalosti pre prácu s právnymi normami, 
 aplikovať získané teoretické vedomosti v priamej súvislosti s pracovnoprávnymi vzťahmi. 

 
Stratégia vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Zopakovanie a prehĺbenie pojmov 
z teórie práva 
 
 

Informačnoreceprávna - výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 Práca s právnymi normami 
 

 
Právna úprava podnikania 
jednotlivca 

Informačno receptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s právnymi normami 

 
Právna úprava spoločného 
podnikania 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s právnymi normami 

Vybrané problémy pracovného 
práva 

 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
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Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Skupinová práca žiakov 
Práca s právnymi normami 

Právna úprava poisťovacieho 
systému v SR 

 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s právnymi normami 

 
Zákon o správe daní a poplatkov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
 

Frontálna výučba 
Práca s právnymi normami 

Aktualizácia vybraných právnych 
noriem 

Reproduktívna – rozhovor 
 

Frontálna výučba 
 
Práca s právnymi normami 

 

Učebné zdroje 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Zopakovanie 
a prehĺbenie pojmov 
z teórie práva 

 
 
PC 
Tabuľa 

právne normy 
Internet,  
knižnica 

Právna úprava 
podnikania jednotlivca 

 Občiansky zákonník, 
Zákon o živnostenskom 
podnikaní 

 
PC 
Tabuľa 

 právne normy 
Internet,  
knižnica 

Právna úprava 
spoločného 
podnikania 

 Občiansky zákonník, 
Obchodný zhákonník 

 
PC 
Tabuľa 

 právne normy 
Internet,  
knižnica 

Vybrané problémy 
pracovného práva 

 Zákonník práce, Zákon o 
mzde 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 

 právne normy 
Internet,  
knižnica 

Právna úprava 
poisťovacieho 
systému v SR 

 Zákon o zdravotnom 
poistení, Zákon 
o sociálnom poistení, 
Zákon o doplnkovom 
dôchodkovom poistení, 
Zákon o dôchodkovom 
starobnom sporení 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 

 právne normy 
Internet,  
knižnica 

Zákon o správe daní a 
poplatkov 

 Zákon o správe daní a 
poplatkov 

  
PC 
Tabuľa,  
 

právna norma 
Internet,  
knižnica 

Aktualizácia 
vybraných právnych 
noriem 

jednotlivé právne normy 
 
PC 
Tabuľa 

právna norma 
Internet,  
knižnica 
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ROČNÍK: Prvý 

 

  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   PRÁVO 
 

2 hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 
 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zopakovanie a prehĺbenie pojmov 
z teórie práva 

 
7 

 Žiak má: Žiak:   

Pojem právo a jeho funkcie 2 
Ekonomika podniku   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Pochopiť základné právne 
pojmy a funkcie práva. 

 

 Bez problémov 
charakterizoval základné 
právne pojmy a funkcie 
práva. 

 

Písomné skúšanie 

 

Didaktický test 

 

Pramene práva - materiálne a formálne 1 
 Pochopiť  význam 

prameňov práva 

 

 Pochopil význam 
jednotlivých prameňov 
práva 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Právne akty a právne normy 3  Popísať právne akty a 
právne normy. Vysvetliť 
platnosť a pôsobnosť 
právnych noriem. 

 

 Popísal právne akty a 
právne normy. Vysvetlil 
platnosť a pôsobnosť 
právnych noriem. 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizova
ný didaktický test 

 

Systém právneho poriadku v SR 1  Popísať systém právneho 
poriadku v SR. 

 Popísal systém právneho 
poriadku v SR. Ústne  skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 

 

Právna úprava podnikania 
jednotlivca 

12  
Žiak má: Žiak:   

Pojem a pramene obchodného práva 1 
 
 
Ekonomika podniku 
Účtovníctvo 
 

 Vysvetliť a pochopiť pojem 
a pramene obchodného 
práva 

 

 
 Vedel vysvetliť pojem a 

pramene obchodného 
práva 

 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

Základné právne pojmy podnikania 5 
 Popísať základné právne 

pojmy podnikania- 
obchodné meno , 
obchodné imanie, 
organizačná štruktúra a 
prokúra. 

 

 Popísal základné právne 
pojmy podnikania- 
obchodné meno, 
obchodné imanie, 
organizačná štruktúra a 
prokúra. 

 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne odpovede 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
 

  Žiak má: Žiak:   

 

 Právna úprava podnikania jednotlivca 

 

 
 
 
Ekonomika podniku 
Účtovníctvo 
 

 Uviesť základnú 
charakteristiku právnej 
úpravy podnikania 
jednotlivca 

 

 Uviedol základnú 
charakteristiku právnej 
úpravy podnikania 
jednotlivca 

 

Ústne  skúšanie 

 

Ústne odpovede 

 

 Postup pri získaní živnostenského 
oprávnenia v praxi 

 

  Popísať jednotlivé živnosti 
a podmienky ich získania a 
prevádzkovania 

 

 Popísal jednotlivé živnosti 
a podmienky ich získania a 
prevádzkovania 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Didaktický test 

 

Právna úprava spoločného 
podnikania 

12 
 

    

  Podnikanie - pojem, subjekty, právne 
formy 

 

2 
 
 
Ekonomika podniku 
Účtovníctvo 
Daňovníctvo 
 

 Charakterizovať 
podnikanie - subjekty a 
právne formy 

 
 

 Charakterizoval 
podnikanie - subjekty a 
právne formy 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

Obchodné spoločnosti - založenie , vznik , 
zrušenie 

3  Popísať založenie, vznik a 
zrušenie obchodných 
spoločností 

 Zvládnuť vypracovanie 
zakladateľskej zmluvy a 
návrhu na zápis do 
obchodného registra 

 

 
 Popísal založenie, vznik a 

zrušenie obchodných 
spoločností 

 Zvládol vypracovanie 
zakladateľskej zmluvy a 
návrhu na zápis do 
obchodného registra 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 
 
Didaktický test 

 

 Obchodné spoločnosti - a.s,, s.r.o., 
k.s., v.o.s., družstvo 

 

7 
 Uviesť delenie 

obchodných spoločností a 
ich základnú 
charakteristiku 

 Charakterizovať jednotlivé 
obchodné spoločnosti a 
ich odlišnosti 

 

 Uviedol delenie 
obchodných spoločností a 
ich základnú 
charakteristiku 

 Charakterizoval jednotlivé 
obchodné spoločnosti a 
ich odlišnosti 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 
 
Didaktický test 

 

Vybrané problémy pracovného 
práva 

 

15 
   

  

 Pramene pracovného  práva  
Ekonomika podniku 
Personálna práca  a mzdy 

 Charakterizovať pramene 
pracovného práva 
 

 

 Charakterizoval pramene 
pracovného práva 
 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústna odpoveď  
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

  
 

 Žiak má: Žiak:   

 

 Pracovné právo v európskej  únii 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomika podniku 
Personálna práca  a mzdy 

 
 Charakterizovať právnu  

        úpravu pracovného práva 
       v európskej únii 

 
 Charakterizoval právnu 

úpravu pracovného práva 
v európskej únii 

 
Ústne skúšanie 

 

 
Ústna odpoveď  

 

 Pracovno-právny vzťah 

 

7 
 

 Popísať pracovno-právny  
vzťah, jeho vznik, trvanie a 
jeho  skončenie. 

 Charakterizovať a 
vypracovať pracovnú 
zmluvu  

 Popísať jednotlivé odmeny 
za prácu 

 

 Popísal pracovno-právny 
vzťah, jeho vznik, trvanie a 
jeho skončenie. 

 Charakterizoval a 
vypracoval pracovnú 
zmluvu 

 Popísal jednotlivé odmeny 
za prácu 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

Neštandardizova
ný didaktický test 

 

 Pracovný čas 
 

 Súbežné pracovné pomery 

 

 

2 

3 

 
 Vysvetliť pojem pracovný 

čas a  jeho formy.  
 Charakterizovať súbežné 

pracovné pomery a 
špecifikovať podmienky ich 

        uplatňovania 

 
 Vysvetlil pojem pracovný 

čas a jeho formy. 
 Charakterizoval súbežné 

pracovné pomery a 
špecifikoval podmienky ich 

        uplatňovania 
 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď  

 

Právna úprava poisťovacieho systému 
SR 

8 
   

  

 
 Zákon o zdravotnom a sociálnom 

poistení 

 

4 
 

 

 

Personálna práca a mzdy 

Ekonomika podniku 
 
Účtovníctvo 

 
 Charakterizovať zákon o 

zdravotnom a sociálnom 
poistení 

 

 
 Charakterizoval zákon op 

zdravotnom a sociálnom 
poistení 

Ústne frontálne 

skúšanie 

 

Ústna odpoveď  

 

 
 Zákon o doplnkovom dôchodkovo 

poistení 

 

2  Uviesť význam  
doplnkového 
dôchodkového poistenia 

 Uviedol význam 
doplnkového 
dôchodkového poistenia 

Ústne skúšanie Ústna odpoveď 

 

 Zákon o dôchodkovom starobnom 
sporení 

 

2  Popísať zákon o 
dôchodkovom starobnom 
sporení 

 Popísal zákon o 
dôchodkovom starobnom 
sporení 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Neštandardizova
ný didaktický test 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Zákon o správe daní a poplatkov 

 
8 

 Žiak má: Žiak:   

 

 
 

 
Podniková ekonomika 

 
 Vysvetliť a pochopiť  

 

 Vedel  

 

 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne odpovede 

  
  

 Charakterizovať  
 

 
 Charakterizoval 

  

Ústne  skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Aktualizácia vybraných právnych 
noriem 

5 
   

  

 

Aktualizácia vybraných právnych noriem 
5 

 
Ekonomika podniku 

 
 Vysvetliť význam 

aktualizácie vybraných 
právnych noriem 

 
 Vysvetliť význam 

 aktualizácie vybraných 
právnych noriem 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

 



36 
 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu  (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne 
medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.  

  

 Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe 
vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje 
osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí 
logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný 
a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

 Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

 Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, 
faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva 
vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

 Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 

 Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

 Výborný     100% - 85% 

Chválitebný  84,9% - 70% 

Dobrý    69,9% - 50 % 

Dostatočný  49,9 % - 30% 

Nedostatočný  29,9 % - 0 % 
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Názov predmetu 
Cudzojazyčná obchodná 
komunikácia1,2 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne 

Ročníky Prvý - 3 hodiny 
Druhý – 3 hodiny 

Kód a názov študijného odboru 6332Q daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Nové podmienky medzinárodných obchodných aktivít konaných v nových ekonomických, 
sociologických a technologických podmienkach pri zvyšovaní konkurencieschopnosti toku svetových 
výmen si vyžadujú profesionálov vynikajúcich kvalít schopných zvládnuť všetky dimenzie 
medzinárodných aktivít a zároveň schopných prevziať na seba rozsiahlu zodpovednosť, čomu 
napomáha aj štúdium predmetov v rámci daného študijného odboru.  

Úlohou predmetu cudzojazyčná obchodná komunikácia v pomaturitnom špecializačnom štúdiu pre 
absolventov stredných odborných škôl s ekonomickým zameraním, je naučiť žiakov komunikovať zo 
zahraničným obchodným partnerom, získať prehľad v oblasti podnikania v zahraničí, prieskumu trhu, 
prezentácie firmy, prezentácie produktov, služieb a reklamných aktivít v oblasti trhovej ekonomiky a 
zdravej hospodárskej súťaže. 

Predmet nadväzuje na povinné odborné predmety najmä daňovníctvo, ekonomiku podniku, 
ekonomické poradenské služby v cvičnej firme, právo a účtovníctvo. Absolvent študijného odboru 
získa prostredníctvom predmetu cudzojazyčná obchodná komunikácia schopnosť plynulej 
komunikácie v cudzom jazyku s kultivovaným vystupovaním, správnym vyjadrovaním a schopnosť 
aktívne a samostatne pripravovať a uskutočňovať rokovania v medzinárodnom styku 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu Cudzojazyčná obchodná komunikácia je poskytnúť žiakom súbor 
kľúčových a odborných kompetencií, vedomostí a zručností o  zákonitostiach a  vzťahoch v odbornej 
komunikácii v príslušnom cudzom jazyku, formovať logické myslenie a rozvíjať predovšetkým 
vedomosti, zručnosti   využiteľné aj v  ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote.   

 

Spoločenské ciele predmetu: 

- schopnosť komunikovať ústnou a písomnou formou v oblasti ekonomiky a organizácie obchodu 
a služieb v príslušnom cudzom jazyku, 

- získať správne návyky spoločenského správania  sa v styku so zahraničným partnerom z hľadiska 
spoločenských zvyklostí príslušného štátu, 

- schopnosť správne sa orientovať v odbornej ekonomickej terminológii príslušného jazyka. 

 

Inštitucionálne ciele predmetu: 

- spoznať a vysvetliť v príslušnom cudzom jazyku základné ekonomické pojmy a vzťahy medzi nimi, 

- získať a vedieť použiť základnú odbornú terminológiu z oblasti ekonomiky, starostlivosti o zákazníka, 
komunikácie so zahraničným klientom, prezentácie firmy na verejnosti a ostatných služieb 
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- získať schopnosť o určitom odbornom probléme diskutovať v príslušnom cudzom jazyku, 

-  získať schopnosť samostatne formulovať a vyhotovovať obchodné písomnosti a doklady v cudzom 
jazyku 

- formovať pracovné a komunikatívne schopnosti a charakterové vlastnosti žiakov 

 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 
 

Prehľad kľúčových kompetencií 
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Názov predmetu Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Odborný predmet  

 
Cudojazyčná obchodná 
komunikácia 

 
X 

 
X 
 

 

 
X 
 

 

Vo vyučovacom predmete  Cudzojazyčná obchodná komunikácia v súlade so Spoločným európskym 
rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie a ŠVP sú rozvíjané nasledovné kľúčové 
a odborné kompetencie: 

Kľúčové kompetencie 

1. Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a  pracovnom živote, ktoré absolventovi 
umožnia: 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti a predpisy, sociálne normy, morálne 

zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z  rôznych možností,  
- definovať svoje ciele a prognózy, 
-  zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia a potreby, práva, povinnosti a konanie 

 

2.   Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológia,   
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku: 

- správne sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
- kriticky zhodnotiť získané informácie, 
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 

 

3.  Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách: 
- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
- pozitívne motivovať seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie a presvedčovanie), 
- stanoviť priority cieľov, prezentovať svoje myšlienky návrhy a postoje, 
- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 
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- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 
- uzatvárať jasné dohody, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 

kontexte, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 
- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 

návrhy druhých, 

 

Odborné kompetencie 

1. Požadované vedomosti 

Absolvent dokáže: 
- používať osvojené jazykové prostriedky, 
- komunikovať v rôznych, bežných aj špecifických situáciách a spoločenských úlohách  

a preukázať osvojené jazykové prostriedky a komunikatívne kompetencie, 
- definovať podstatu manažmentu a jeho jednotlivé pojmy, 
- definovať a vysvetliť základné manažérske funkcie, 
- popísať formy a techniky verbálnej komunikácie a neverbálne jazykové prostriedky, 
- popísať a vysvetliť pravidlá pre úpravu písomností , zásady správnej štylizácie v cudzom 

jazyku, 
- popísať metódy získavania ekonomických informácií a spôsoby ich kvalifikovaného využitia, 
- popísať význam a nástroje marketingu, marketingové funkcie a techniky, 
- definovať hlavné charakteristiky projektu a popísať cyklous projektového riadenia, 
- uviesť základné zásady a pravidlá spoločenského styku. 

 

2. Požadované zručnosti 

Absolvent dokáže 
- aplikovať teoretické odborné poznatky a metódy prieskumu trhu pri riešení praktických úloh, 
- plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať konkrétne pracovné postupy, 
- riešiť odborné problémy a v práci uplatňovať zodpovedajúce právne predpisy a normy, 
- spracovať vecne, štylisticky i gramaticky správne dokumenty, korešpondenciu, informácie 

a písomnosti  pracovného i osobného charakteru na požadovanej formálnej a obsahovej 
úrovni, 

- pracovať s odbornou literatúrou a ďalšími informačnými zdrojmi a využívať ichvo svojej práci, 
- pracovať s projektmi, 
- zvládať interpersonálne vzťahy na pracovisku i s klientmi, ktorým poskytuje služby, 
- taktne komunikovať so zákazníkmi a využiť všetky nástroje verbálnej a neverbálnej 

komunikácie  v bežnom spoločenskom i v odbornom kontakte, v komunikácii s klientmi 
využívať cudzí jazyk, 

- poskytovať poradenské a ďalšie služby požadované v styku s klientom 
- pracovať v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce 

 

3. Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje: 
- zodpovednosťou a diskrétnosťou, 
- flexibilitou, kreativitou, tvorivosťou, 
- empatiou trpezlivosťou, sebaovládaním, 
- predvídavosťou, pohotovosťou a operatívnosťou pri rozhodovaní, 
- schopnosťou pracovať samostatne a spolupracovať s tímom, 
- komunikatívnosťou a kultivovaným vystupovaním, 
- schopnosťou pružne sa prispôsobovať zmenenej situácii a podmienkam  
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Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Pre získanie a rozvoj  kľúčových a odborných kompetencií použijeme nasledovné výchovné  
a vzdelávacie stratégie: 

Metódy:  
- prípadové metódy, (vrátane situačnej metódy), hranie rolí (demonštrácia, inscenačné 

metódy),  
- projektové metódy (projektové práce), interaktívne metódy ( IWB, ppt prezentácie)  

 
Formy práce: 
 
Skupinová práca žiakov, individuálna práca žiakov, demonštrácia a pozorovanie, prezentácia   

úlohy/projektu 
 
Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov v predmete sa využijú nasledovné učebné 
zdroje: 

  

Názov  
predmetu 

Odborná literatúra Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

 
Cudojazyčná 
obchodná 
komunikácia 

 
1)Vicki Hollett (1996): 
Business Objectives.  OUP, Oxford 
UK, pgs.191 
ISBN 0 19 451 391 2  
 
2)Gordon Cooper(2003): Angličtina 
v obchodnom styku PONS, Príroda 
s.r.o., Bratislava, 120 strán 
ISBN 80-07-01224-9 
 
3) Ashley A.(2003): Oxford 
Handbook of Commercial 
Correspondence. OUP, Oxford UK, 
pgs.304 
ISBN 0 19 457 213 7 
 
4) Beade,K., Holloway Ch., Scrivener 
J., Turner R. (2009) Business Result – 
Advanced Student´s Book(with 
additional material by Gareth 
Davies, Andrew Shoullz, Shaun 
Wilden. OUP, Oxford UK, pgs 167. 
ISBN 978 019 4768191 
 
5) Kaftan Miroslav, Horáková Libuše 
(1997) English in Economics –  
 
Angličtina v ekonomii 
a hospodářství. Karolinum, 
Nakladatelství Univerzity Karlovy, 
Praha, 277strán. 
ISBN 80-7184-278-8 

 
Dataprojektor 
Interaktívna 
tabuľa, 
DVD 
prehrávač, 
Video 
prehrávač 

 
PC, 
Písacie potreby, 
učebnice 

 
internet 



43 
 

 
           ROČNÍK: prvý  
 

  

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   Cudzojazyčná obchodná komunikácia 
 

3 hodina týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín 
 

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zákazník   12 
     

 Reklama 

- slovná zásoba 

- vlastnosti 

       -     pozitíva negatíva 

 

3 
 
Administratíva 
a korešpondencia 
Spoločenská komunikácia 

 Používať primeranú 
slovnú zásobu 

 Sformulovať 
a prezentovať klady 
a zápory zvolenej 
reklamy 

 Použil primeranú 
slovnú zásobu 

 Dokázal sformulovať 
a prezentovať klady 
a zápory zvolenej 
reklamy 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

 

 

Ústne 
odpovede 

Prezentácia 

 Prieskum trhu 

- slovná zásoba 

- metódy a ich 

vyhodnotenie 

 

2 
 
Podniková ekonomika 

 Rozlíšiť špecifické 
informácie v slovnej 
zásobe  

 Charakterizovať 
metódy prieskumu 
a ich vyhodnotenie 

 

 Identifikoval 
špecifické informácie 
v slovnej zásobe 

 Charakterizoval 
metódy prieskumu 
a ich vyhodnotenie 
 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

 

Ústne 
odpovede 

 

 Starostlivosť o zákazníka 

- slovná zásoba 

      -      metódy a formy 

3 
 

Spoločenská komunikácia 
Marketing 

 Použiť vhodné 
jazykové prostriedky 

 Charakterizovať 
metódy a formy 
starostlivosti o 
zákazníka 

 
 Použiť vhodné 

jazykové prostriedky 
 Charakterizoval 

metódy a formy 
starostlivosti o 
zákazníka 

 

Ústne  
frontálne 
skúšanie 

 

 

Ústne 
odpovede 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

  
 

 Žiak má: Žiak:   

 Ponuky v osobnom 
a telefonickom styku 

- Osobný styk-frázy 

      -     Telefonický     

           styk - frázy 

 
 

Spoločenská komunikácia 
Marketing 

 Rozlíšiť špecifické 
informácie v slovnej 
zásobe 

 Použiť osvojené 
jazykové prostriedky 

 
 Vedel rozlíšiť 

špecifické informácie 
v slovnej zásobe 

 Použil osvojené 
jazykové prostriedky 

Hranie rolí demonštrácia 

Podnikanie    jednotlivca 
a spoločné podnikanie 

  14 
   

  

 Typy spoločností v zahraničí 

   -  základné ekonomické  
       kategórie 

    2  
 

Podniková ekonomika  Definovať základné 
ekonomické 
kategórie 

 Vysvetliť základné 
ekonomické 
kategórie 

 Definoval základné 
ekonomické 
kategórie 

 Vysvetlil základné 
ekonomické 
kategórie 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

 Zakladanie firmy 

- postup /pravidlá/ 

      -     postup /realizácia/ 

 

   4 
 

Podniková ekonomika  Popísať postup pri 
zakladaní firmy 

 Prakticky simulovať 
postup pri zakladaní 
firmy 

 Popísal postup pri 
zakladaní firmy 

 Prakticky simuloval 
postup pri zakladaní 
firmy 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 
 
Simulácia 

Ústna 
odpoveď 

Praktická 
Simulácia 

 Činnosť v spoločnosti 

- zložky v spoločnosti 

- činnosť zložiek 
spoločnosti 

   4 
 
Podnikanie v cestovnom 
ruchu 

 Vymenovať zložky 
spoločnosti 

 Charakterizovalť 
činnosť 
v jednotlivých 
zložkách spoločnosti 

 Vymenoval zložky 
spoločnosti 

 Charakterizoval 
činnosť 
v jednotlivých 
zložkách spoločnosti 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

 

Ústne 
odpovede 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

  
 

 Žiak má: Žiak:   

 Komunikácia so zahraničnými 
investormi 

- formy a techniky 
verbálnej komunikácie 

- formy a techniky 
neverbálnej komunikácie 

4  
Spoločenská komunikácia 
Komunikácia s klientom 

 Definovať formy 
a techniky verbálnej 
a neverbálnej 
komunikácie 

 Prakticky predviesť 
formy a techniky 
verbálnej 
a neverbálnej 
komunikácie  

 Definoval formy 
a techniky verbálnej 
a neverbálnej 
komunikácie 

 Predviedol formy 
a techniky verbálnej 
a neverbálnej 
komunikácie 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

pozorovanie 

Ústna 
odpoveď 

 
pozorovanie 

Zahraničné pracovné cesty  

 

    
  

 Zahraničné obchodné 
a pracovné cesty 

- druhy pracovných ciest 

- postupy pri organizácii 

      zahraničnej pracovnej  
      cesty 

2 
 
Podnikanie v cestovnom 
ruchu 

 Popísať druhy 
pracovných ciest  

 Zostaviť postup pri 
organizácii 
zahraničnej 
pracovnej  alebo 
obchodnej cesty 

 

 Popísal druhy 
pracovných ciest 

 Správne zostavil 
postup pri organizácii 
zahraničnej alebo 
obchodnej cesty 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

 

Ústna 
odpoveď 

 

 Rezervovanie leteniek 

- spôsoby rezervácie 
letenky 

- postup rezervácie letenky 

 

2 
 
Podnikanie v cestovnom 
ruchu 

 Vysvetliť spôsoby 
rezervácie letenky 
ako  

 Vedieť postup ako si 
zarezervovať letenku 

 Prakticky vykonať 
rezerváciu letenky 

 Vysvetlil spôsoby 
rezervácie letenky 

 Vedel postup ako si 
zarezervovať letenku 

 Prakticky 
zarezervoval letenku 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

simulácia 

Individuálna 
práca žiakov 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

  
 

 Žiak má: Žiak:   

 Rezervácia ubytovania 

- druhy rezervácie 
ubytovania 

postup rezervácie 
ubytovania 

2 
 
Podnikanie v cestovnom 
ruchu 

 Opísať postup ako si 
zarezervovať 
ubytovanie 

 Prakticky vykonať 
rezerváciu 
ubytovania 

 

 Opísal postup ako si 
zarezervovať 
ubytovanie 

 Prakticky vykonal 
rezerváciu 
ubytovania 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

simulácia 

Individuálna 
práca žiakov 

 Predstavenie seba a svojich 
spolupracovníkov 

- postup pri predstavovaní 

- frázy pri predstavovaní 

3 
Spoločenská komunikácia 

 Popísať postup ako 
predstaviť seba 
a svojich 
spolupracovníkov 

 Naučiť sa vhodné 
frázy súvisiace 
s predstavovaním 

 Prakticky predviesť 
postup pri 
predstavovaní 

 Vedel popísať postup 
ako predstaviť seba 
a svojich 
spolupracovníkov 

 Naučil sa vhodné 
frázy súvisiace s 
predstavovaním  

 Prakticky predviedol 
postup pri 
predstavovaní 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

simulácia 

Skupinová 
práca žiakov 

 Formálna konverzácia na 
recepciách, konferenciách 
a seminároch 

- frázy formálnej 
konverzácie  

 

 
 

 Vedieť vhodné frázy 
pre formálnu 
konverzáciu na 
spoločenské udalosti 

 Demonštrovať 
príklad vhodnej 
spoločenskej 
komunikácie 

 

 Vedel vhodné frázy 
pre formálnu 
konverzáciu na 
spoločenské udalosti 

 Demonštrovať 
príklad vhodnej 
spoločenskej 
komunikácie 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Hranie rolí 

Ústna 
odpoveď 

Rozhovor vo 
dvojici 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Riešenie problémov súvisiacich s 
podnikaním 

 
14 

 Žiak má: Žiak:   

 Slovná zýsoba vz oblasti 
prieskumu trhu 

1 
Marketing 

 Vedieť slovnú zásobu 
z oblasti prieskumu 
trhu 

 Vedel slovnú zásobu 
z oblasti prieskumu 
trhu 

Ústne skúšanie Ústna 
odpoveď 

 Tvorba stratégií a plánov vo 
firme 

- pojmy strategického 
manažmentu 

- firemné stratégie a plány 

3 Podnikanie v cestovnom 
ruchu 
Marketing 

 Definovať základné 
pojmy strategického 
manažmentu 

 Popísať postup pri 
tvorbe firemných 
stratégií a plánov 
z hľadiska rôznych 
prístupov 

 

 Definoval základné 
pojmy strategického 
manažmentu 

 Popísal postup pri 
tvorbe firemných 
stratégií a plánov 
z hľadiska rôznych 
prístupov 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

 Projektová činnosť vo firme 

- druhy projektov 

- grantové schémy 

- etapy projektovej 
činnosti 

- projektová prihláška 

6   Rozlíšiť rôzne druhy 
projektov z hľadiska 
aplikácie aj 
financovania 

 Popísať jednotlivé 
etapy projektovej 
činnosti 

 Vysvetliť postup pri 
vypĺňaní jednotlivých 
častí zvolenej 
projektovej prihlášky  

 

 Rozlíšil rôzne druhy 
projektov z hľadiska 
aplikácie aj 
financovania 

 Popísal jednotlivé 
etapy projektovej 
činnosti 

 Vysvetlil postup pri 
vypĺňaní jednotlivých 
častí zvolenej 
projektovej prihlášky 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

demonštrácia 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   

 Komunikácia pri rokovaní 
s obchodným partnerom 

- zásady rokovaní 

- frázy vhodné pre 
rokovania 

4 Spoločenská komunikácia 
Komunikácia s klientom 

 Správne popísať  
zásady pri rokovaní 
s obchodným 
partnerom 

 Použiť frázy v vhodné 
pre rokovanie 
v simulovanom 
dialógu 

 Správne popísal 
zásady pri rokovaní 
s obchodným 
partnerom 

 Použil frázy vhodné 
pre rokovanie 
v simulovanom 
dialógu 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

simulácia 

Prezentácia firmy 

 

10 
 

    

 Opis histórie firmy od 
založenia až po súčasnosť 

- princípy chronológie 

- chronologický popis firmy 

3 Podnikanie v cestovnom 
ruchu  

Podniková ekonomika 

 Zostaviť faktograficky 
chronológiu firmy od 
založenia až po 
súčasnosť 

 Opísať históriu firmy 
od založenia až po 
súčasnosť 

 Zostavil správne 
faktografickú 
chronológiu firmy od 
založenia až po 
súčasnosť 

 Opísal históriu firmy 
od založenia až po 
súčasnosť 

Ústne 
frontálne a 
individuálne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

 Prezentácia firmy 

- druhy prezentácií firmy 

- pozitíva, negatíva 
firemných prezentácií 

4 Komunikácia s klientom  Získať požadované 
informácie 

 Spracovať 
požadované 
informácie 

 Poskytnúť informácie 
v požadovanom 
rozsahu a kvalite 

 Získal požadované 
informácie 

 Správne spracoval 
požadované 
informácie 

 Poskytol informácie 
v požadovanom 
rozsahu a kvalite 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   

 Poskytovanie informácií 

- získavanie informácií 

- spracovanie informácií 

- poskytovanie informácií 

3 
 
Komunikácia s klientom 

 Získať požadované 
informácie 

 Spracovať 
požadované 
informácie 

 Poskytnúť informácie 
v požadovanom 
rozsahu a kvalite 

 Získal požadované 
informácie 

 Správne spracoval 
požadované 
informácie 

 Poskytol informácie 
v požadovanom 
rozsahu a kvalite 

 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

 

  Obchodný styk 12 
 

    

 Slovná zásoba z oblasti 
obchodného styku 

 

1 Komunikácia s klientom 

Spoločenská komunikácia 

Administratíva a 
korešpondencia 

 Vedieť slovnú zásobu 
z oblasti obchodného 
styku 

 Vedel slovnú zásobu 
z oblasti obchodného 
styku 

Ústne 
frontálne a 
individuálne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 

 Komunikácia pri priamom 
styku so zákazníkom 

- spôsoby kontaktu so 
zákazníkom 

- priama komunikácia so 
zákazníkom 

3 Komunikácia s klientom 

Spoločenská komunikácia 

 Popísať pravidlá 
komunikácie pri 
priamom styku so 
zákazníkom 

 Demonštrovať 
príklad správnej 
komunikácie pri 
priamom styku so 
zákazníkom  

 

 Popísal pravidlá 
komunikácie pri 
priamom styku so 
zákazníkom 

 Demonštroval 
príklad správnej 
komunikácie pri 
priamom styku so 
zákazníkom 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Ústna 
odpoveď 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   

 Komunikácia so zákazníkom 
pri telefonickom rozhovore 

- telefonický rozhovor 
a jeho zvláštnosti 

- telefonická komunikácia  
so zákazníkom 

 

4 Komunikácia s klientom 

Spoločenská komunikácia 

 Uviesť pravidlá 
komunikácie pri 
telefonickom 
rozhovore 

 Pripraviť 
a demonštrovať 
príklad správnej 
komunikácie so 
zákazníkom pri 
telefonickom 
rozhovore 

 Uviedol pravidlá 
komunikácie pri 
telefonickom 
rozhovore 

 Pripravil 
a demonštroval 
príklad správnej 
komunikácie so 
zákazníkom pri 
telefonickom 
rozhovore 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Hranie rolí 

Ústna 
odpoveď 

Demonštrácia 

 Komunikácia so zákazníkom 
v úradnom styku cez 
telefonického operátora 

- telefonická komunikácia 
so zákazníkom cez 
operátora 

 

4 Komunikácia s klientom 

Spoločenská komunikácia 

 Rozlíšiť špecifiká 
pravidiel 
komunikácie so 
zákazníkom 
v úradnom styku cez 
telefonického 
operátora 

 Pripraviť a 
demonštrovať 
príklad správnej 
komunikácie so 
zákazníkom 
v úradnom styku pri 
telefonickom 
rozhovore cez 
telefonického 
operátora 

 Rozlíšil špecifiká 
pravidiel 
komunikácie so 
zákazníkom 
v úradnom styku cez 
telefonického 
operátora 

 Pripravil a 
demonštroval príklad 
správnej 
komunikácie so 
zákazníkom 
v úradnom styku pri 
telefonickom 
rozhovore cez 
telefonického 
operátora 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Hranie rolí 

Ústna 
odpoveď 

Demonštrácia 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Písomná komunikácia 
 s klientom 

25  Žiak má: Žiak:   

 Reklama 

 

2 Marketing  Pripraviť a 
prezentovať reklamu 
na výrobok/službu 
podľa zadania 

 Pripravil reklamu na 
výrobok/službu 
podľa vlastného 
výberu 

Interaktívne 
metódy 

Ppt-
prezentácia- 

 

 Inzerát 2 Marketing  Pripraviť inzerát na 
výrobok/službu 
podľa zadania 

 Pripravil inzerát na 
výrobok/službu 
podľa zadania 

Písomná práca  Katalóg 
firemných 
písomností 

 Firemný katalóg 5 Cvičná firma  Uviesť pravidlá 
tvorby firemného 
katalógu v cudzom 
jazyku 

 Pripraviť firemný 
katalóg v cudzom 
jazyku podľa zadania 

 Uviedol pravidlá 
tvorby firemného 
katalógu v cudzom 
jazyku 

 Pripravil firemný 
katalóg v cudzom 
jazyku podľa zadania 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomná práca 

Ústna 
odpoveď 

Katalóg 
firemných 
písomností 

 Dopyt 

 

2 Administratíva a 
korešpondencia 

 Vedieť pravidlá 
písania formálneho 
listu-dopyt v cudzom 
jazyku 

 Napísať formálny list-
dopyt v cudzom 
jazyku podľa zadania 

 Vedel pravidlá 
písania formálneho 
listu-dopyt v cudzom 
jazyku 

 Napísal formálny list-
dopyt v cudzom 
jazyku podľa zadania 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomná práca 

Ústna 
odpoveď 

Katalóg 
firemných 
písomností 

 Ponuka 2 Administratíva a 
korešpondencia 

 Vedieť pravidlá 
písania formálneho 
listu-ponuka 
v cudzom jazyku 

 Napísať formálny list-
ponuka v cudzom 
jazyku podľa zadania  

 Vedel pravidlá 
písania formálneho 
listu-ponuka 
v cudzom jazyku 

 Napísal formálny list-
ponuka  v cudzom 
jazyku podľa zadania 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomná práca 

Ústna 
odpoveď 

Katalóg 
firemných 
písomností 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   

 Odpoveď na ponuku 2 Administratíva a 
korešpondencia 

 Vedieť pravidlá 
písania formálneho 
listu-odpoveď na 
ponuku v cudzom 
jazyku 

 Napísať formálny list-
odpoveď na ponuku 
v cudzom jazyku 
podľa zadania 

 Vedel pravidlá 
formálneho listu-
odpoveď na ponuku 
v cudzom jazyku 

 Napísal formálny list-
odpoveď na ponuku 
v cudzom jazyku 
podľa zadania 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomná práca 

 

Ústna 
odpoveď 

Katalóg 
firemných 
písomností 

 Objednávka 2 Administratíva a 
korešpondencia 

 Vedieť pravidlá 
písania formálneho 
listu-objednávka 
v cudzom jazyku 

 Napísať formálny list-
objednávka 
v cudzom jazyku 
podľa zadania 

 Vedel pravidlá 
písania formálneho 
listu-objednávka 
v cudzom jazyku 

 Napísal formálny list-
objednávka 
v cudzom jazyku 
podľa zadania 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomná práca 

 

Ústna 
odpoveď 

Katalóg 
firemných 
písomností 

 Potvrdenie objednávky 2 Administratíva a 
korešpondencia 

 Vedieť pravidlá 
písania formálneho 
listu-potvrdenie 
objednávky 
v cudzom jazyku 

 Napísať formálny list-
potvrdenie ob 
jednávky v cudzom 
jazyku podľa zadania 

 Vedel pravidlá 
písania formálneho 
listu-potvrdenie 
objednávky 
v cudzom jazyku 

 Napísal formálny list-
potvrdenie ob 
jednávky v cudzom 
jazyku podľa zadania 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomná práca 

 

Ústna 
odpoveď 

Katalóg 
firemných 
písomností 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   

 Vybavenie objednávky 2 Administratíva a 
korešpondencia 

 Vedieť pravidlá 
písania formálneho 
listu-vybavenie 
objednávky  
v cudzom jazyku 

 Napísať formálny list-
vybavenie 
objednávky 
v cudzom jazyku 
podľa zadania 

 Vedel pravidlá 
písania formálneho 
listu-vybavenie 
objednávky  
v cudzom jazyku 

 Napísal formálny list-
vybavenie 
objednávky 
v cudzom jazyku 
podľa zadania 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomná práca 

 

Ústna 
odpoveď 

Katalóg 
firemných 
písomností 

 Sťažnosť 2 Administratíva a 
korešpondencia 

 Vedieť pravidlá 
písania formálneho 
listu-sťažnosť  
v cudzom jazyku 

 Napísať formálny list-
sťažnosť v cudzom 
jazyku podľa zadania 

 Vedel pravidlá 
písania formálneho 
listu-sťažnosť  
v cudzom jazyku 

 Napísal formálny list-
sťažnosť v cudzom 
jazyku podľa zadania 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomná práca 

 

Ústna 
odpoveď 

Katalóg 
firemných 
písomností 

 Vybavenie sťažnosti 2 Administratíva a 
korešpondencia 

 Vedieť pravidlá 
písania formálneho 
listu-vybavenie 
sťažnosti  v cudzom 
jazyku 

 Napísať formálny list-
vybavenie sťažnosti 
v cudzom jazyku 
podľa zadania 

 Vedieť pravidlá 
písania formálneho 
listu- vybavenie 
sťažnosti  v cudzom 
jazyku 

 Napísal formálny list-
vybavenie sťažnosti 
v cudzom jazyku 
podľa zadania 

Ústne 
frontálne 
skúšanie 

Písomná práca 

 

Ústna 
odpoveď 

Katalóg 
firemných 
písomností 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Hodnotenie v predmete Cudzojazyčná obchodná komunikácia bude vychádzať z platných všeobecno záväzných 
predpisov a metodických usmernení Ministerstva školstva Slovenskej republiky.  

Žiaci budú hodnotení podľa všeobecných kritérií a klasifikácie metódami a formami  uvedenými v  
Hodnotenie a klasifikácia vo vyučovaných cudzích jazykoch je založená na hodnotení základných všeobecných, 
sociolingvistických a komunikačných kompetencií, ktoré vychádzajú z cieľových požiadaviek na výučbu cudzích 
jazykov metódou CLIL, Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR), vzdelávacích štandardov 
ŠVP pre cudzie jazyky a odborné predmety ako aj ŠkVP. 
 
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete sú nasledovné zručnosti: 

- čítanie s porozumením 
- písanie 
- počúvanie s porozumením 
- samostatný ústny prejav a interakcia v rozhovoroch 

 
Základným všeobecnými kritériami pri hodnotení sú: 

- obsahová primeranosť 
- výber jazykových prostriedkov a slovnej zásoby 
- plynulosť vyjadrovania 
- gramatická presnosť 
- celková správnosť a štruktúra odpovede  

 
Pri hodnotení sa používajú nasledovné metódy hodnotenia: 

- známka podľa klasifikačnej stupnice – na priebežné a záverečné hodnotenie preukázaných vedomostí 
a zručností, klasifikačná stupnica 1-5 

- ústne hodnotenie – na priebežné informatívne hodnotenie a motiváciu žiakov, vyjadrené 
prostredníctvom kladného a záporného ohodnotenia   
príklady kladného ohodnotenia- vynikajúco, výborne, veľmi dobre, dobre 
príklady záporného ohodnotenia- dnešný výkon nebol dostatočný, nabudúce sa musíš snažiť viac 
 

Hodnotenie žiaka zahŕňa písomné, ústne a interaktívne formy overovania vedomostí a zručností. 
Vyučujúci dbá počas polrokov na pravidelnosť v hodnotení u každého žiaka s ohľadom na jeho konkrétny 
pokrok, kombinuje slovné hodnotenie s hodnotením známkou pri rešpektovaní individuálnej osobitosti 
žiaka.   
 
Písomné formy 
 
Katalóg firemnej korešpondencie v cudzom jazyku 
 
Je zameraný na kontrolu zručností a schopností vyjadrovať a formulovať teoretické vedomosti k zadaným 
odborným úlohám písomnou formou.  
Skladá sa z písomných  dokumentov – odbornej korešpondencie v cudzom jazyku, ktoré každý žiak samostatne 
vypracuje počas 2.polroka  školského roka, preto je súčasťou záverečného hodnotenia za 2.polrok. Požadovaný 
počet dokumentov v katalógu je 11. Katalóg je hodnotený známkou podľa klasifikačnej stupnice 1-5 na základe 
kritérií hodnotenia, ktoré zohľadňujú kompletnosť a kvalitu pripravených dokumentov. Celkové hodnotenie 
Katalógu je vyjadrené známkou za obe kritériá cez lomítko, pričom prvá známka vyjadruje známku za 
kompletnosť spracovania a druhá známka vyjadruje známku za kvalitu spracovania. 
 
Kritériá hodnotenia 
Kompletnosť    
Katalóg kompletný /11 dokumentov/ - známka 1 
Katalóg neúplný /9 dokumentov/ - známka 2 
Katalóg neúplný /7 dokumentov/ - známka 3 
Katalóg nekompletný /5 dokumentov/ - známka 4 
Katalóg nekompletný /3 dokumenty / - známka 5  
 
Kvalita pripravených dokumentov 
Známka 1 
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Kvalita pripravených dokumentov je na výbornej úrovni, dokumenty spĺňajú požadované kritériá po obsahovej 
stránke, správne sú zvolené štylistické prostriedky vyjadrovania, štruktúra dokumentov presne zodpovedá 
jednotlivým druhom písomností 
Známka 2 
Kvalita pripravených dokumentov je veľmi dobrá, dokumenty spĺňajú požadované kritériá po obsahovej 
stránke, občasné chybne zvolené štylistické prostriedky vyjadrovania nenarúšajú zrozumiteľnosť, štruktúra 
dokumentov zodpovedá jednotlivým druhom písomností s malými chybami. 
Známka 3 
Kvalita pripravených dokumentov je dobrá, občas sa vyskytujúce chyby v obsahovom spracovaní a vo zvolení 
štylistických prostriedkov mierne narúšajú zrozumiteľnosť dokumentov, v štruktúre dokumentov sa častejšie 
vyskytujú chyby. 
Známka 4 
Kvalita pripravených dokumentov je dostatočná, zrozumiteľnosť dokumentov je narušená častými chybami 
v obsahovom spracovaní ako aj častou voľbou nevhodných štylistických prostriedkov, v štruktúre dokumentov 
sa vyskytuje veľa chýb. 
Známka 5 
Kvalita pripravených dokumentov je nedostatočná, dokumenty sú po obsahovej stránke častokrát 
nezrozumiteľné, množstvo nevhodne zvolených štylistických prostriedkov narúšajú kompatibilitu dokumentov, 
štruktúra väčšiny dokumentov je nesprávna.     
 
Ústne formy – rozhovor, situačný rozhovor,                
                        - opis obrázka/dokumentu 
                        - aktivita a schopnosť komunikácie na vyučovaní,                      -  
 
Pri ústnej odpovedi sa hodnotí vhodnosť jazykových prostriedkov, ich obsahová primeranosť, bohatosť slovnej 
zásoby, plynulosť rečového prejavu, gramatická správnosť, výslovnosť ako aj schopnosť adekvátne  reagovať 
v diskusii. 
Žiak je ohodnotený známkou, ktorá mu je ihneď oznámená a zdôvodnená 

 
Kritériá hodnotenia ústneho prejavu: 

1. Plynulosť - študent vie rozprávať v cudzom jazyku plynulo, bez neprimeraného prerušovania prejavu pre 
nedostatok vhodnej odbornej slovnej zásoby a jazykových prostriedkov. Myšlienky logicky na seba nadväzujú. 
2. Správnosť - študent používa vhodné výrazové prostriedky správne s ohľadom na adresáta, obsah prejavu 
a formálny a neformálny štýl. Výslovnosť nenarušuje zrozumiteľnosť prejavu. Prejav po obsahovej stránke 
zodpovedá zadanej úlohe.   
3. Slovná zásoba - študent má požadovaný rozsah všeobecnej a odbornej slovnej zásoby. Využíva vhodne 
synonymá, opozitá, frazeologizmy. Zbytočne neopakuje rovnaké slová. 
4. Gramatické štruktúry - študent používa gramatické štruktúry a iné jazykové prostriedky v súlade s obsahom 
prejavu. Vetná stavba je pestrá (jednoduché vety i súvetia). Na základe logického myslenia správne používa 
potrebné spojky a spájacie výrazy, vrátane špecifických odborných výrazov vyplývajúcich z danej úlohy. 
 
Interaktívne formy – projektová práca, 
                                   - schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení    
                                     konkrétnych úloh, 
 
Projektová práca môže mať rôzne formy v závislosti od zadanej úlohy ( ppt, poster, model).  
Pri zvolenej forme spracovania hodnotíme nasledovné oblasti: 

- použitú slovnú zásobu 
- lingvistickú správnosť (morfológia, syntax, pravopis) 
- úprava (písomná, grafická) 
- kreativita spracovania 
- náročnosť na spracovanie 
- obsahová zreteľnosť vo vzťahu k spracovávanej téme 

Výsledkom hodnotenia je známka 
 
Žiak pripravenú prácu prezentuje pred kolektívom spolužiakov, pričom hodnotíme plynulosť jazykového 
prejavu, zrozumiteľnosť a celkovú kultúru vystupovania. Výsledkom hodnotenia je známka. 
Celkové hodnotenie projektovej práce je vyjadrené známkou za obe časti projektu cez lomítko, pričom prvá 
známka vyjadruje známku za formálne spracovanie a druhá známka vyjadruje známku za prezentáciu 
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Schopnosť uplatňovať získané vedomosti a zručnosti pri riešení konkrétnych úloh je súčasťou záverečného 
hodnotenia v prípade, ak sa žiak aktívne zúčastňuje  na školských medzinárodných projektoch (napr. 
EUROSCOLA, Comenius, Leonardo, Visegrad Fund jazyková olympiáda a pod),  pokiaľ jazykom používaným 
počas riešenia je vyučovaný cudzí jazyk, v ktorom sa žiak vzdeláva.    
 
 
Záverečné hodnotenie v predmete    
  

Hodnotenie predmetu vychádza z  Metodického pokynu č.8/2009–R zo 14. mája 2009 na hodnotenie a 
 klasifikáciu žiakov stredných škôl a z kritérií hodnotenia predmetu navrhnutých a schválených v príslušnej 
predmetovej komisii. 

 
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje 
na podnet, rozumie hlavnej myšlienke vypočutého alebo prečítaného textu. Dokáže zachytiť logickú štruktúru 
textu a vyhľadať v ňom špecifické a detailné informácie. K splneniu úlohy pristupuje aktívne a tvorivo. Používa 
správne jazykové prostriedky a slovnú zásobu týkajúcu sa bežného života v dostatočnom rozsahu na to, aby 
mohol opísať nepredvídateľné situácie, vyjadriť myšlienky či opísať problémy so značnou dávkou precíznosti. 
Vyjadruje sa plynulo a súvislo, jeho prejav je zrozumiteľný, výslovnosť a intonácia sú jasné. Žiak dokáže 
zrozumiteľne napísať súvislý prejav na témy z každodenného života, v ktorom vie vyjadriť svoje postoje, pocity 
a dojmy. Správne používa primerané lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom 
a neformálnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta písomného 
prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak primerane na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka 
reaguje na podnet a správne interpretuje zadanú úlohu, jeho odpoveď je celistvá a zámer výpovede jasný. 
V ústnom prejave reaguje na podnety v rôznych komunikačných situáciách takmer vždy jazykovo správne, 
používa primeranú slovnú zásobu. Vyjadruje sa väčšinou súvislo, vplyv materinského jazyka na intonáciu 
a výslovnosť neovplyvňuje zrozumiteľnosť prejavu. Žiak je aktívnym účastníkom komunikácie, obsah a kvalita 
prejavu (vrátane písomného) sú primerané téme. Ojedinelé gramatické chyby žiaka neovplyvňujú 
zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka reaguje na podnet, 
jeho prejav je zväčša súvislý a jasný. Používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu. Plynulosť a zrozumiteľnosť 
prejavu sťažujú častejšie krátke prestávky spôsobené jazykovými nedostatkami, žiak je schopný reagovať na 
otázky a impulzy učiteľa. Vplyv materinského jazyka čiastočne sťažuje zrozumiteľnosť prejavu. Obsah je 
väčšinou primeraný, žiak potrebuje na udržanie rozhovoru miestami pomoc učiteľa. Slovná zásoba je čiastočne 
adekvátna danej téme, žiak používa aj nesprávne výrazy a chýbajúce výrazy dokáže len sporadicky opísať. Žiak 
dokáže prezentovať a do určitej miery aj obhájiť vlastné názory a stanovisko k odlišnému názoru. Gramatické 
chyby nesťažujú zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka interpretuje 
zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, jeho prejav je zväčša nesúrodý a nesúvislý a zámer výpovede nie je celkom 
jasný. Má obmedzenú slovnú zásobu a často používa nesprávne jazykové prostriedky, čo značne sťažuje 
porozumenie. Závažné jazykové nedostatky narúšajú plynulosť a zrozumiteľnosť prejavu, žiak reaguje len 
krátkymi odpoveďami na otázky učiteľa. Chybná výslovnosť a intonácia značne ovplyvňujú zrozumiteľnosť 
prejavu. Prejav je krátky, obsahovo len miestami primeraný, žiak vie čiastočne odpovedať na otázky učiteľa. 
Slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme, žiak častejšie používa nesprávne výrazy. Žiak 
dokáže pomenovať problémy, ale neposkytne návrhy riešenia. Časté gramatické chyby čiastočne ovplyvňujú 
zrozumiteľnosť prejavu. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak na sledovanej úrovni ovládania cudzieho jazyka nie je schopný 
reagovať na podnet, svoje myšlienky nedokáže vyjadriť ani s pomocou učiteľa. Zlá výslovnosť a intonácia 
celkom narúšajú zrozumiteľnosť prejavu. Prejav je veľmi krátky, výpovede sú väčšinou nezrozumiteľné, žiak 
nevie odpovedať na otázky. Neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba, ako aj množstvo gramatických chýb, 
bránia porozumeniu. Žiak nevie rozoznať základné aspekty, na ktoré má reagovať. 
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Učebné osnovy 
 

Názov predmetu Ekonomika podniku1,2 

Časový rozsah výučby 
1. ročník 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín,  
2. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 58 hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Úlohou predmetu ekonomika podniku je získanie súboru základných teoretických poznatkov 
a praktických návykov v oblasti podnikania s komplexným chápaním a hodnotením hospodárskych 
procesov so zameraním na súčasné ekonomické problémy. Získané vedomosti, zručnosti a návyky 
dokážu žiaci aplikovať v podmienkach fungovania rôznych typov podnikateľských subjektov, ale aj 
subjektov, ktoré nie sú zriadené za účelom podnikania. Predmet akcentuje praktickú stránku výučby 
s cieľom rýchlej adaptácie absolventa v trhovo orientovanej praxi podnikateľských subjektov u nás 
i v zahraničí. 
Žiaci dokážu analyzovať a vyhodnotiť vplyv daňovej sústavy a daňovej politiky štátu na riadenie 
podnikateľských aktivít jednotlivých subjektov. Predmet ekonomika podniku je úzko prepojený 
s ostatnými odbornými predmetmi, najmä s daňovníctvom, právom, finančnou analýzou, 
účtovníctvom, obchodnou korešpondenciou, cudzojazyčnou obchodnou komunikáciou a ostatnými 
predmetmi. 
Vo vyučovacom procese sa bude riešiť množstvo praktických problémových úloh pri využití 
aktivizačných metód. Žiaci nadobudnú schopnosti získať aktuálne ekonomické informácie  z platných 
právnych noriem, odbornej tlače a literatúry. Pri ich získavaní dokážu aktívne využívať výpočtovú 
techniku. Žiaci si v predmete osvoja právnu zodpovednosť, schopnosť riešiť právne aspekty 
každodenných situácií, schopnosť riešiť právne konflikty a schopnosť lokalizovať právne problémy 
súvisiace s daňovou problematikou. Umožní žiakom stimuláciu aktívneho postoja pri získavaní 
právnych vedomostí v literatúre. 
Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 
V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie komunikatívne a sociálno 
interakčné, interpersonálne a intrapersonálne, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti 
využívať informačné technológie a spôsobilosti byť demokratickým občanom.  Preto je dôležitou 
súčasťou teoretického poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania 
a systematizácie poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva 
jednotlivých tematických celkov,  úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať 
poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Predmet ekonomika podniku je 
veľmi úzko previazaný s predmetom právo.   

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu ekonomika podniku v študijnom odbore 6332 7 00 daňové služby je 
poskytnúť žiakom podrobné informácie o činnosti obchodných spoločností, podniku jednotlivca, 
štátneho podniku, družstva, ako aj podniku nezriadeného za účelom podnikania. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete ekonomika podniku využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 
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 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (text, hovorené slovo, internet  ) tak, aby každý 
každému porozumel, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,  

 kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet, inzerát), 

 správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky. 

b) Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

 osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve, 

 hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých, rozvíjať zručnosti potrebné 
k rokovaniu, diskusii, kompromisu, obhajobe stanoviska a k akceptovaniu stanovísk druhých, 

 viesť žiakov k chápaniu práce ako príležitosti pre sebarealizáciu. 

c) Schopnosti tvorivo riešiť problémy 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich  vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného 
problému, pokiaľ doterajšie informácie  neviedli k cieľu, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 pri riešení problémových úloh ponechať aktivitu plne na žiakov. 

d) Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

e) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód 
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie 
a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku. 

f) Podnikateľské spôsobilosti 

 pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, 
administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania, 

 samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele podnikania, 

 vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku hospodárenia. 

g) Odborné kompetencie - požadované vedomosti - absolvent má: 

 prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú 
informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj 
názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor), uplatňovať verbálne 
a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie 
komunikačnej situácie, 

 vytvoriť si pozitívny vzťah k svojmu odbornému zameraniu s využitím teoreticky získaných 
vedomostí využitím v praktickej činnosti, 

 chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť 
získavania nových spôsobilostí po celý čas života. 

h) Požadované zručnosti - absolvent vie: 

 uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania pri 
obchodných rokovaniach, 

 aplikovať v praxi základné obchodno-podnikateľské aktivity a základné zásady marketingu, 

 dodržiavať základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi. 
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Stratégia vyučovania 

Ročník prvý 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Úvod do predmetu 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Podnikanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Spoločné podnikanie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna aindividuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou Práca s právnymi 
normami 

Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Akciová spoločnosť 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Ostatné formy spoločného 
podnikania 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Úvod do predmetu 
David W.P.: Macmillanuv 
slovník moderní ekonomie, 
Victoria Publishing 1992 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
  

  
Internet,  
knižnica 

Podnikanie 
Obchodný zákonník, 
Živnostenský zákon, 
Občiansky zákonník 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 
 

živnostenský list, 
podklady 
k žiadosti o úver, 
Živnostenský 
zákon, zákon o 
účtovníctve 

Internet,  
knižnica 



61 
 

Spoločné podnikanie 
 Obchodný zákonník, 
Občiansky zákonník 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 

príslušné právne 
normy 

Internet,  
knižnica 

Spoločnosť s ručením 
obmedzeným 

 Obchodný zhákonník 
Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 

Obchodný 
zákonník 

Internet,  
knižnica 

Akciová spoločnosť Obchodný zákonník 
Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 

Obchodný 
zákonník 

Internet,  
knižnica 

Ostatné formy 
spoločného podnikania 

Obchodný zákonník, 
Občiansky zákonník,Zákon 
o štátnom podniku, ostatné 
zákony 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 

Obchodný 
zákonník, zákon 
o štátnom 
podniku 

Internet,  
knižnica 

 

Stratégia vyučovania 

Ročník druhý 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Ekonomická stránka činnosti podniku 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Finančné riadenie podniku 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Medzinárodný obchod 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a s právnymi normami 

Medzinárodný platobný styk 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna aindividuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Ekonomická stránka 
činnosti podniku 

Šíbl D.: Veľká ekeonomická 
encyklopédia, Spirit 2002 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 

  
Internet,  
knižnica 
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Finančné riadenie 
podniku 

Sivák R., Mikócziová J.: Teória 
a politika kapitálovej štruktúry 
podnikateľských subjektov 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 

živnostenský list, 
podklady k žiadosti 
o úver, Živnostenský 
zákon, zákon o 
účtovníctve 

Internet,  
knižnica 

Medzinárodný obchod 
Obchodný zákonník, Colný 
zákon 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 

príslušné právne 
normy 

Internet,  
knižnica 

Medzinárodný platobný 
styk 

Obchodný zákonník 
Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 

Obchodný zákonník 
Internet,  
knižnica 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   EKONOMIKA PODNIKU 
Ročník: 1 
3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Úvod do predmetu 3  Žiak má: Žiak:   

 Prehĺbenie 
ekonomických pojmov 

 Niektoré súčasné 
ekonomické problémy 

 Analýza súčasných 
ekonomických 
problémov  

1 
 
 

1 
 
 

1 

finančná matematika  

právo 

 Prehĺbiť si ovládanie 
ekonomických pojmov 

 Poznať najčastejšie 
súčasné ekonomické 
problémy 

 Analyzovať vybrané 
súčasné ekonomické 
problémy  

 Si prehĺbil ovládanie 
ekonomických pojmov 

 Poznal najčastejšie 
súčasné ekonomické 
problémy 

 Analyzoval vybrané 
súčasné ekonomické 
problémy 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Podnikanie 26  Žiak má: Žiak:   

 Charakteristika 
podnikania jednotlivca 

 Podnik jednotlivca - 
obchodné meno, 
vlastnosti podnikateľa, 
imidž  a podnikanie    

 Podnikateľský zámer, 
podnikateľský plán   

 Organizácia podniku  

 Postup pri založení 
a vzniku podniku 
v individuálnom 
vlastníctve  

 Práca s dokladmi pri 
založení a vzniku 
podniku jednotlivca – 
živnostenský list, 
otvorenie účtu, 
podklady pre získanie 
úveru  

 

1 

4 

 
 

2 

1 

2 

 

4 

 
 

 

 

 

právo  

obchodná korešpondencia 

ekonomické poradenské 
služby v cvičnej firme 

daňovníctvo 

 

 Charakterizovať 
podnikanie jednotlivca 
a poznať podmienky dané 
obchodným zákonom  

 Popísať  a zostaviť 
podnikateľský zámer 
a podnikateľský plán 

 Ovládať organizáciu 
podniku 

 Poznať podmienky 
založenia a vzniku podniku 
a ovládať prácu s dokladmi  
pri zakladaní podniku 
jednotlivca 

 Popísať vzťah podnikateľa 
– jednotlivca voči 
daňovému úradu, sociálnej 
poisťovni, zdravotnej 
poisťovni a úradu práce 

 Poznať ekonomické 
aspekty zákona 
o účtovníctve pre 
podnikateľa 
  

 

 Charakterizoval 
podnikanie jednotlivca 
a poznať podmienky dané 
obchodným zákonom  

 Popísal  a zostaviť 
podnikateľský zámer 
a podnikateľský plán 

 Ovládal organizáciu 
podniku 

 Poznal podmienky 
založenia a vzniku podniku 
a ovládať prácu s dokladmi  
pri zakladaní podniku 
jednotlivca 

 Popísal vzťah podnikateľa 
– jednotlivca voči 
daňovému úradu, sociálnej 
poisťovni, zdravotnej 
poisťovni a úradu práce 

 Poznal ekonomické 
aspekty zákona 
o účtovníctve pre 
podnikateľa 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   

 Vzťah podnikateľa – 
jednotlivca voči 
daňovému úradu, 
sociálnej poisťovni, 
zdravotnej poisťovni a 
úradu práce  

 Ekonomické aspekty 
zákona o účtovníctve 
pre podnikateľa  

 Rizikové riadenie a 
poistenie podniku 
jednotlivca  

 Význam štatistických 
údajov o podnikaní , 
interpretácia 
konkrétnych údajov  

 Spolupodnikanie 
fyzických osôb – 
združenie 
spolupracujúce osoby, 
vypomáhajúce osoby  

 Špecifiká podnikania 
fyzických osôb 
podnikajúcich na 
základe osobitných 
predpisov (lekári, 
komerční právnici, 
daňoví poradcovia) a 
podnikanie 
v poľnohospodárskej 
výrobe  

Postup pri zrušení 
a zániku podnikania 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
2 

  Popísať rizikové 
riadenie a poistenie 
podniku jednotlivca  

 Popísať význam 
štatistických údajov o 
podnikaní , 
interpretácia 
konkrétnych údajov  

 Poznať princípy 
spolupodnikania 
fyzických osôb – 
združenie 
spolupracujúce osoby, 
vypomáhajúce osoby  

 Charakterizovať 
špecifiká podnikania 
fyzických osôb 
podnikajúcich na 
základe osobitných 
predpisov 

Ovládať postup pri 
zrušení a zániku 
podnikania 

 Popísal rizikové 
riadenie a poistenie 
podniku jednotlivca  

 Popísal význam 
štatistických údajov o 
podnikaní , 
interpretácia 
konkrétnych údajov  

 Poznal princípy 
spolupodnikania 
fyzických osôb – 
združenie 
spolupracujúce osoby, 
vypomáhajúce osoby  

 Charakterizoval 
špecifiká podnikania 
fyzických osôb 
podnikajúcich na 
základe osobitných 
predpisov 

Ovládal postup pri 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Spoločnosť s ručením 
obmedzeným 

13  Žiak má: Žiak:   

 Založenie a vznik 
spoločnosti s ručením 
obmedzeným – 
postup, orgány 
spoločnosti a vzťahy 
spoločnosti k okoliu 

 Význam spoločenskej 
zmluvy, postavenie 
spoločníka, konateľa, 
prokuristu  – práca 
s dokladmi  

 Vzťahy spoločníka 
a spoločnosti – 
vkladový vzťah medzi 
spoločnosťou 
a spoločníkom, 
kapitálový príjem 
spoločníka – podiel na 
zisku, pôžičky 
poskytnuté spoločnosti 
jej spoločníkmi, 
pôžičky poskytnuté 
spoločnosťou svojim 
spoločníkom 

 Kapitálová účasť 
spoločníka na 
podnikaní spoločnosti 
vo forme tichého 
spoločenstva 

 Spoločnosť s ručením 
obmedzeným  so 
zahraničnou  
spoluúčasťou   

 Zákonný rezervný fond 
–tvorba, použitie  

 Zmeny v základnom 
imaní spoločnosti  

 

 právo  

obchodná korešpondencia 

ekonomické poradenské 
služby v cvičnej firme 

 

 Poznať podmienky 
založenia a vzniku s.r.o. 

 Popísať význam 
spoločenskej zmluvy, 
popísať postavenie 
spoločníka, konateľa 
a prokuristu 

 Charakterizovať vzťahy 
spoločníka 
a spoločnosti 

 Popísať podmienky 
a možnosti kapitálovej 
účasti tichého 
spoločníka  

 Popísať s.r.o. so 
zahraničnou 
majetkovou účasťou 

 Popísať tvorbu 
a použitie zákonného 
rezervného fondu 

 Popísať podmienky 
a možnosti zmeny v ZI 
spoločnosti 

 Popísať zrušenie 
a zánik s.r.o. 

 Poznal podmienky 
založenia a vzniku s.r.o. 

 Popísal význam 
spoločenskej zmluvy, 
popísal postavenie 
spoločníka, konateľa 
a prokuristu 

 Charakterizoval vzťahy 
spoločníka 
a spoločnosti 

 Popísal podmienky 
a možnosti kapitálovej 
účasti tichého 
spoločníka  

 Popísal s.r.o. so 
zahraničnou 
majetkovou účasťou 

 Popísal tvorbu 
a použitie zákonného 
rezervného fondu 

 Popísal podmienky 
a možnosti zmeny v ZI 
spoločnosti 

 Popísal zrušenie 
a zánik s.r.o. 

 

Ústne  skúšanie 

Písomné 
skúšanie 

 

Ústne odpovede  

Skupinová 
písomná práca 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   

 Zrušenie a zánik   
spoločnosti s ručením 
obmedzeným 

 
 
 

2      

Akciová spoločnosť      22  Žiak má: Žiak:   

 Založenie akciovej 
spoločnosti  

 Podstata a druhy akcií, 
cena akcií 

 Emisné ážio 

 Dividendy,  kurz akcií 

 Postup založenia 
akciovej spoločnosti 

 Orgány spoločnosti a 
ich odmeňovanie 

 Rezervný fond  

 Investori a rating 
spoločnosti 

 Majetková spoluúčasť 

 Dcérske spoločnosti   

 Zmeny v základnom 
imaní akciovej 
spoločnosti – spôsoby, 
analýza dôvodov   

 Zrušenie a zánik   
akciovej spoločnosti 

2 

2 

 

1 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

1 

2 

 

 

2 

právo  

obchodná korešpondencia 

ekonomické poradenské 
služby v cvičnej firme 

 

 Ovládať podmienky 
založenia a.s. 

 Popísať podstatu, druhy  
a cenu akcií 

 Charakterizovať emisné 
ážio, dividendy a kurz akcií 

 Popísať postup založenia 
a.s. 

 Popísať orgány 
spoločnosti a spôsob 
odmeňovania 

 Charakterizovať rezervný 
fond 

 Popísať pojmy investori 
a rating spoločnosti 

 Popísať majetkovú 
spoluúčasť 

 Popísať dcérske 
spoločnosti 

 Ovládať zmeny 
v základnom imaní a.s. 

 Vedieť charakterizovať 
zrušenie a zánik a.s. 

 Ovládal podmienky 
založenia a.s. 

 Popísal podstatu, druhy  
a cenu akcií 

 Charakterizoval emisné 
ážio, dividendy a kurz akcií 

 Popísal postup založenia 
a.s. 

 Popísal orgány spoločnosti 
a spôsob odmeňovania 

 Charakterizoval rezervný 
fond 

 Popísal pojmy investori 
a rating spoločnosti 

 Popísal majetkovú 
spoluúčasť 

 Popísal dcérske 
spoločnosti 

 Ovládal zmeny 
v základnom imaní a.s. 

 Vedel charakterizovať 
zrušenie a zánik a.s 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Ostatné formy 
spoločného podnikania 20  Žiak má: Žiak:   

 Založenie a vznik podniku 

 Podnikateľský zámer, 
zakladateľský rozpočet 

 Podnikateľský plán 

 Obchodný register 

 Obchodné meno 

 Štatutárny orgán, 
splnomocnenie, prokúra 

 Zrušenie a zánik podniku 

 Konkurz 

 

 

2 
 

3 

 
3 
 

2 
2 
 

3 
 
 

2 

3 
 

 

právo  

obchodná korešpondencia 

ekonomické poradenské 
služby v cvičnej firme 

 

 Ovládať podmienky vzniku 

 Vedieť zostaviť 
podnikateľský zámer 
a zakladateľský rozpočet 

 Vedieť zostaviť 
podnikateľský plán 

 Vedieť charakterizovať 
obchodný register 
a podmienky zápisu 

 Popísať obchodné meno 

 Vedieť definovať pojmy 
štatutárny orgán, 
splnomocnenie a prokúra 

 Popísať zrušenie a zánik 
podniku 

 Popísať konkurz 

 Ovládal podmienky vzniku 

 Vedel zostaviť 
podnikateľský zámer 
a zakladateľský rozpočet 

 Vedel zostaviť 
podnikateľský plán 

 Vedel charakterizovať 
obchodný register 
a podmienky zápisu 

 Popísal obchodné meno 

 Vedel definovať pojmy 
štatutárny orgán, 
splnomocnenie a prokúra 

 Popísal zrušenie a zánik 
podniku 

 Popísal konkurz 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ústne odpovede 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 

 

Všeobecné pokyny hodnotenia 

Hodnotenie žiakov bude založené na základe referátov, práce s PC, aktívnou účasťou na diskusiách.   Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto Školského vzdelávacieho programu. 
Každý tematický celok je ukončený písomným didaktickým testom. Hodnotenie testu vypracuje učiteľ na základe všeobecných štandardov. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia 
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Názov predmetu 
Účtovníctvo1 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q  daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet účtovníctvo patrí k základným odborným  predmetom na daňových službách, vyučuje sa 

v prvom a druhom ročníku. Základnou úlohou  účtovníctva je získať hlboké vedomosti a veľmi dobré 

zručnosti  v jednoduchom a podvojnom účtovníctve s prepojením na daňovú problematiku. 

Nadväzuje na poznatky získané v ostatných odborných predmetoch. Veľmi úzko súvisí najmä s 

daňovníctvom, lebo vedomosti z účtovníctva sú základom pre dobré zvládnutie problematiky 

daňovníctva.  

V predmete účtovníctvo si žiaci prehlbujú a rozvíjajú základy získané na strednej škole tak, aby boli 

schopní v praxi samostatne riešiť aj komplikované účtovné prípady v rôznych podnikateľských 

subjektoch. 

Pri výučbe predmetu účtovníctvo treba osobitnú pozornosť venovať spájaniu teórie s praxou 

a uplatneniu priamej i nepriamej názornosti (práca s originálnymi účtovnými dokladmi a výkazmi, 

schémy účtovania a pod.). Z vyučovacích metód uplatňujeme najmä aktivizujúce vyučovacie metódy, 

väčšinou problémové a skupinové vyučovanie, ktoré stimulujú žiakov, podporujú ich cieľavedomosť, 

samostatnosť. Žiak má v procese výučby možnosť spolurozhodovať, učiteľ ho pri tom motivuje 

a povzbudzuje a vedie ho k čo najvyšším výkonom.  

Samotný obsah učiva priebežne aktualizujeme v súlade s platnými právnymi predpismi (zákon 

o účtovníctve, daňové zákony, opatrenia Ministerstva financií SR ohľadom rámcových  účtových 

osnov a postupov účtovania, účtovných závierok a ďalšie právne normy).  

Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu účtovníctvo  je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností 
a kompetencií v oblasti účtovníctva, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 
a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. 

 

 Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

- prehĺbiť poznatky získané v odborných premetoch, 
- venovať väčší časový priestor účtovaniu v jednotlivých účtových triedach, 
- nadobudnúť zručnosť pri práci s ekonomickým softvérom, 
- dokázať analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva. 
 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

- poskytnúť žiakom hlbšie vedomosti o právnej úprave účtovníctva  v nadväznosti  na Zákon 
o účtovníctve, 

- zvládnuť problematiku účtovnej dokumentácie, účtovných záznamov a účtovných zápisov 
v účtovných knihách podľa platnej právnej úpravy, 

- prehĺbiť poznatky o zásadách vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, 
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- účtovať bežné a špecifické prípady v účtovej triede 2 – Finančné účty. 

 

Kľúčové kompetencie 

 

Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 
 logicky zdôvodňovať svoje názory, konanie a rozhodnutia, 
 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vybrať si správne rozhodnutie z viacerých možností. 

 
 

Spôsobilosti interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

 ovládať operácie pri práci s počítačom, pracovať s výukovým programom na výučbu 
účtovníctva, pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými 
technológiami, 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti 
učenia sa formou on-line, 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 komunikovať elektronickou poštou. 

 
 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 pracovať v tíme a riadiť prácu v tíme, 
 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty,  
 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
 motivovať pozitívne seba a druhých, 
 diskutovať konštruktívne, aktívne a pozorne počúvať druhých, 
 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom 

kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 
 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej 

orientácie a životných podmienok, 
 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory a správanie druhých. 

 

Odborné kompetencie 

 
Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 

 viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva, 
 orientovať sa v účtovnej dokumentácii, účtovných knihách a účtovných výkazoch, 
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 vedieť využiť informácie z finančného účtovníctva pri efektívnom riadení firmy, 
 operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 
 ovládať povinnosti podnikateľa voči zamestnancom, daňovému úradu, zdravotným 

poisťovniam a Sociálnej poisťovni. 
 
Požadované zručnosti 
Absolvent vie: 

 pracovať s odbornou literatúrou, 
 aplikovať v praxi  odborné poznatky, 
 aplikovať v praxi zásady spoločenského správania a medziľudských vzťahov, 
 aplikovať návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 

prostredia. 
 
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou, 
 komunikatívnosťou, kreativitou, 
 presnosťou, zodpovednosťou, sebadisciplínou. 

 

Stratégia vyučovania  

 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Zásady účtovania v jednoduchom 
účtovníctve 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, vysvetľovanie,  
rozprávanie, rozhovor, diskusia, 
didaktické hry, práca s učebnicou, 
brainstorming  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Problémové vyučovanie 

Účtovanie  účtovných prípadov v 
jednoduchom účtovníctve 

motivačný rozhovor, vysvetľovanie,  
rozprávanie, rozhovor, diskusia, 
didaktické hry, práca s učebnicou, 
brainstorming, opakovací rozhovor  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Problémové vyučovanie 

Zásady účtovania v podvojnom 
účtovníctve 

vysvetľovanie,  rozprávanie, 
rozhovor, diskusia, didaktické hry, 
práca s učebnicou, brainstorming, 
opakovací rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Problémové vyučovanie 
Práca so zákonom 

Základné a špecifické účtovné 
prípady v účtovej triede 2 

vysvetľovanie,  rozprávanie, 
rozhovor, diskusia, didaktické hry, 
práca s učebnicou, brainstorming  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Problémové vyučovanie 

 

Učebné zdroje   

Na podporu  a aktivizáciu vyučovania sa použijú nasledujúce učebné zdroje: 
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Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Zásady účtovania  
v jednoduchom 
účtovníctve 

Šlosárová, A.: Účtovníctvo, Iura 
Edition, Bratislava, 2013 
Príručka ALFA, Kros, a. s., Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca  s.r.o., 
Žilina 

PC 
Tabuľa 
Interaktívna 
tabuľa 

Postupy účtovania 
v jednoduchom 
účtovníctve 
Účtovné knihy 
Účtovné doklady 
Odborné časopisy 
Zákon o účtovníctve 
Daňové zákony 

Internet 
 

Účtovanie účtovných 
prípadov  
v jednoduchom 
účtovníctve 

Šlosárová, A.: Účtovníctvo, Iura 
Edition, Bratislava, 2013 
Príručka ALFA, Kros, a. s., Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca  s.r.o., 
Žilina 

PC,  
Interaktívna 
tabuľa, 
Tabuľa 
 

Postupy účtovania 
v jednoduchom 
účtovníctve 
Účtovné knihy 
Účtovné doklady 
Odborné časopisy 
Zákon o účtovníctve 
Daňové zákony 
 

Internet:  
 

 
 
 
 
 
 
Zásady účtovania  
v podvojnom 
účtovníctve 
 
 
 
 

Šlosárová, A.: Účtovníctvo, Iura 
Edition, Bratislava, 2013 
Príručka OMEGA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca  s.r.o., 
Žilina 

PC,  
Tabuľa 
 

Zákon o účtovníctve 
Účtová osnova 
Postupy účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné časopisy 
Daňové zákony 

Internet:  
 

Základné a špecifické 
účtovné prípady v 
účtovej triede 2 

Šlosárová, A.: Účtovníctvo, Iura 
Edition, Bratislava, 2013 
Príručka OMEGA, Kros,      a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca  s.r.o., 
Žilina 

PC,  
Tabuľa 
 

Účtová osnova 
Postupy účtovania  
Zákon o účtovníctve 
Účtovné knihy 
Účtovné doklady 
 

Internet 
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           ROČNÍK:PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  ÚČTOVNÍCTVO 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zásady účtovania 
v jednoduchom 
účtovníctve 

 
8 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Zákon o účtovníctve 

 Zásady účtovania 
v jednoduchom 
účtovníctve 

 

3 

5 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 Charakterizovať právnu 
úpravu jednoduchého 
účtovníctva 

 Popísať zásady vedenia 
jednoduchého 
účtovníctva 

 

 Charakterizoval právnu 
úpravu jednoduchého 
účtovníctva 

 Popísal zásady vedenia 
jednoduchého 
účtovníctva 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Účtovanie účtovných 
prípadov 
v jednoduchom 
účtovníctve 

 
20 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Otvorenie účtovných 
kníh, zriadenie 
bankového účtu, osobný 
vklad podnikateľa 

 Účtovanie v peňažnom 
denníku 

 Účtovanie v pomocných 
knihách 

 Účtovná uzávierka a 
zácierka 

 

2 

 

 

12 

 

3 

3 

 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 Dokázať otvoriť účtovné 
knihy v jednoduchom 
účtovníctve 

 Popísať spôsob 
účtovania v peňažnom 
denníku 

 Popísať spôsob 
účtovania v pomocných 
knihách 

 Vysvetliť činnosti 
účtovnej uzávierky a 
závierky 

 

 Dokázal otvoriť účtovné 
knihy v jednoduchom 
účtovníctve 

 Popísal spôsob 
účtovania v peňažnom 
denníku 

 Popísal spôsob 
účtovania v pomocných 
knihách 

 Vysvetlil činnosti účtovnej 
uzávierky a závierky 

 

 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Písomná práca 
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Zásady účtovania 
v podvojnom 
účtovníctve  
 

10  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

 

 
 
 
 

 Zákon o účtovníctve 

 

 Zásady účtovania 
v podvojnom  

4 

 

4 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 Charakterizovať právnu 
úpravu podvojného 
účtovníctva 

 Popísať zásady vedenia 
podvojného účtovníctva 

 Charakterizoval právnu 
úpravu podvojného 
účtovníctva 

 Popísal zásady vedenia 
podvojného účtovníctva 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

Písomná práca 

 

Ústna odpoveď 

 Účtová osnova 

 

 

        2   Vysvetliť obsah účtovej 
osnovy pre podnikateľov 

 

 Vysvetlil obsah účtovej 
osnovy pre podnikateľov 

 

 

  

Základné a špecifické 
účtovné prípady v 
účtovej triede 2 

28  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Účtovanie v pokladnici 
a na bankovom účte 

 

 Účtovanie o kurzových 
rozdieloch 

 

 Účtovanie úverov 
 

 

 Účtovanie dlhopisov 
a finančných výpomoci 

 

 Účtovanie o cenných 
papieroch 

 

4 

 

4 

 

2 

 

 

9 

 

 

9 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 

 

 Popísať účtovanie 
v pokladnici a na 
bankovom účte 

 Vysvetliť účtovanie 
kurzových rozdielov 

 

 Analyzovať účtovanie na 
úverových účtoch 

 

 Vysvetliť  podstatu 
dlhopisov a finančných 
výpomoci a ich účtovanie  

 

 Definovať jednotlivé 
druhy cenných papierov 
a vedieť zaúčtovať 
účtovné prípady týkajúce 
sa cenných papierov 

 

 Popísal účtovanie 
v pokladnici a na 
bankovom účte 

 Vysvetlil účtovanie 
kurzových rozdielov 

 

 Analyzoval účtovanie na 
úverových účtoch 

 

 Vysvetlil  podstatu 
dlhopisov a finančných 
výpomoci a ich účtovanie  

 

 Definoval  jednotlivé 
druhy cenných papierov 
a vedieť zaúčtovať 
účtovné prípady týkajúce 
sa cenných papierov 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

 

Písomná práca 

 

 

Praktické práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne 
medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.  

Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu Účtovníctvo2 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 87 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q  daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

 Cieľom vyučovacieho predmetu účtovníctvo  je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností 
a kompetencií v  oblasti účtovníctva, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 
a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. 
 

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

 prehĺbiť poznatky získané v odborných premetoch, 
 venovať väčší časový priestor účtovaniu v jednotlivých účtových triedach, 
 nadobudnúť zručnosť pri práci s ekonomickým softvérom, 
 dokázať analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva. 

 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

 
 nadobudnúť zručnosť pri  účtovaní bežných  a špecifických prípadov v účtovej triede 1 – 

Zásoby, 
 prehĺbiť poznatky v účtovaní bežných a špecifických  prípadov v účtovej triede 0 – Dlhodobý 

majetok, 
 naučiť žiakov účtovať bežné a špecifické prípady v účtovej triede 5 – Náklady, 
 naučiť žiakov účtovať bežné a špecifické prípady v účtovej triede 6 – Výnosy, 
 dokázať samostatne vykonať účtovnú uzávierku a závierku. 

 

Ročník druhý 

Stratégia vyučovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Základné a špecifické účtovné 
prípady v účtovej triede 3 

vysvetľovanie,  rozprávanie, 
rozhovor, diskusia, didaktické hry,  
brainstorming  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Problémové vyučovanie 
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Základné a špecifické účtovné 
prípady v účtovej triede 1 
 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, problém ako motivácia, 
vysvetľovanie,  rozprávanie, 
rozhovor, diskusia, didaktické hry, 
brainstorming, opakovací rozhovor  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a odbornou 
literatúrou 
Problémové vyučovanie 

Základné a špecifické účtovné 
prípady v účtovej triede 0 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, problém ako motivácia, 
vysvetľovanie,  rozprávanie, 
rozhovor, diskusia, didaktické hry, 
brainstorming, opakovací rozhovor  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a odbornou 
literatúrou 
Problémové vyučovanie 

 
 
 
Základné a špecifické účtovné 
prípady v účtovej triede 5 a 6 
 
 
 

rozhovor, diskusia, didaktické hry, 
brainstorming, opakovací rozhovor  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a odbornou 
literatúrou 
Problémové vyučovanie 

Kapitálové účty 
 
 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, problém ako motivácia, 
vysvetľovanie,  rozprávanie, 
rozhovor, diskusia, didaktické hry, 
brainstorming  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a odbornou 
literatúrou 

Hospodársky výsledok, účtovná 
uzávierka a závierka 

motivačný rozhovor, vysvetľovanie,  
rozprávanie, rozhovor, diskusia, 
didaktické hry, brainstorming, 
opakovací rozhovor  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a odbornou 
literatúrou 
Problémové vyučovanie 

             

Učebné zdroje  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Základné a špecifické 
účtovné prípady  
v účtovej triede 3 

Šlosárová, A.: Účtovníctvo, 
Iura Edition, Bratislava, 2013 
Príručka OMEGA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca  s.r.o., 
Žilina 

PC,  
Tabuľa 
 

Účtová osnova 
Postupy účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné časopisy 
Zákon o účtovníctve 
Právne predpisy 

Internet:  
 

Základné a špecifické 
účtovné prípady  
v účtovej triede 1 
 

Šlosárová, A.: Účtovníctvo, 
Iura Edition, Bratislava, 2013 
Príručka OMEGA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca  s.r.o., 
Žilina 

PC  
Tabuľa 
 

Účtová osnova 
Postupy účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné časopisy 
Zákon o účtovníctve 
Právne predpisy 

Internet:  
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Základné a špecifické 
účtovné prípady  
v účtovej triede 0 

Šlosárová, A.: Účtovníctvo, 
Iura Edition, Bratislava, 2013 
Príručka OMEGA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca  s.r.o., 
Žilina 

PC  

Účtová osnova 
Postupy účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné časopisy 
Zákon o účtovníctve 
Právne predpisy 

Internet:  
 

Základné a špecifické 
účtovné prípady  
v účtovej triede 5 a 6 
 
 
 
 
 
 
 

Šlosárová, A.: Účtovníctvo, 
Iura Edition, Bratislava, 2013 
Príručka OMEGA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca  s.r.o., 
Žilina 

PC 
Tabuľa 
 

Účtová osnova 
Postupy účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné časopisy 
Zákon o účtovníctve 
Právne predpisy 

Internet 
 

Kapitálové účty 
 
 

 
Šlosárová, A.: Účtovníctvo, 
Iura Edition, Bratislava, 2013 
Príručka OMEGA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca  s.r.o., 
Žilina 

 
PC 
Tlačiareň 
Tabuľa 
 

Účtová osnova 
Postupy účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné časopisy 
Zákon o účtovníctve 
Právne predpisy 

Internet:  
 

Hospodársky 
výsledok, účtovná 
uzávierka a závierka 

Príručka OMEGA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca  s.r.o., 
Žilina 

PC 
 Tlačiareň 
Tabuľa 
 

Účtová osnova 
Postupy účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné časopisy 
Zákon o účtovníctve 
Právne predpisy 
Výkaz ziskov a strát 
Výkaz súvaha 
Poznámky 
 

Internet 
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            ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  ÚČTOVNÍCTVO 3 hodiny týždenne, spolu 87 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné a špecifické 
účtovné prípady  
v účtovej triede 3 

20  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Účtovanie  pohľadávok 

 Účtovanie  záväzkov 

 

10 

10 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 Vysvetliť účtovanie 
pohľadávok 

 Popísať účtovanie 
záväzkov 

 

 Vysvetlil  účtovanie 
pohľadávok 

 Popísal účtovanie 
záväzkov 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Základné a špecifické 
účtovné prípady  
v účtovej triede 1 

 

 
15 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Účtovanie  zásob – 
spôsob A 

 Účtovanie   zásob -
spôsob B 

 

8 

 

7 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 Analyzovať spôsob 
A účtovania zásob 

 Analyzovať spôsob 
B účtovania zásob 

 

 Analyzoval spôsob 
A účtovania zásob 

 Analyzoval spôsob 
B účtovania zásob 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Písomná práca 

 

Základné a špecifické 
účtovné prípady  
v účtovej triede 0 

20  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Účtovanie  dlhodobého 
hmotného  majetku 

 Účtovanie  dlhodobého 
nehmotného  majetku 

 Účtovanie  dlhodobého 
finančného  majetku 

 

7 

 

7 

 

          6 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 Vysvetliť účtovanie 
dlhodobého hmotného 
majetku 

 Popísať spôsoby 
účtovania dlhodobého 
nehmotného majetku 

 Uviesť spôsob účtovania 
finančného majetku 

 

 Vysvetlil účtovanie 
dlhodobého hmotného 
majetku 

 Popísal spôsoby 
účtovania dlhodobého 
nehmotného majetku 

 Uviedol spôsob 
účtovania finančného 
majetku 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

Písomná práca 

 

Ústna odpoveď 
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Základné a špecifické 
účtovné prípady v 
účtovej triede 5 a 6 

16  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Účtovanie  nákladov 

 

 Účtovanie  výnosov 

 

 

8 

 

8 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 

 Popísať účtovanie 
nákladov 

 Vysvetliť účtovanie 
výnosov 

 

 Popísal účtovanie 
nákladov 

 Vysvetlil  účtovanie 
výnosov 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Praktické skúšanie 

 

 

Písomná práca 

 

 

Praktické práca 

 
Kapitálové účty 

 

 

6 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Základné a špecifické 
prípady v účtovej triede 
4 – Kapitálové účty 

 

6 

 

 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 Dokázať riešiť základné 
a špecifické prípady na 
kapitálových účtoch 

 

 Dokázal riešiť základné 
a špecifické prípady na 
kapitálových účtoch 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

Písomná práca 

 

       Hospodársky 
výsledok, účtovná 
uzávierka a závierka  

 

10 

  

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Výsledok hospodárenia 

 

 Účtovná uzávierka 

 

 Účtovná závierka 

 

2 

 

4 

 

4 

 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 Uviesť spôsob vyčíslenia 
výsledku hospodárenia 

  Dokázať uzatvoriť 
účtovné knihy 

 Vytvoriť doklady účtovnej 
závierky 

 

 Uviedol spôsob 
vyčíslenia výsledku 
hospodárenia 

 Dokázal uzatvoriť 
účtovné knihy  

 Vytvoril doklady účtovnej 
závierky 

 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Písomná práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne 
medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.  

Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu 
Daňovníctvo1 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Daňovníctvo je predmet, ktorý patrí k profilujúcim predmetom vo zvolenom študijnom odbore. Dáva 
možnosť žiakom reálne preniknúť do podstaty celého komplexu daňových služieb. Orientuje ich v 
celej oblasti daňovej problematiky. Oboznamuje ich s celkovým charakterom daňového systému v SR. 

Žiaci v tomto predmete získajú odborné vedomosti a zručnosti v celom komplexe existujúcich daní a s 
nimi súvisiacich právnych noriem. Naučia sa ich používať v praktickej rovine, a to v súvislosti s 
riešením konkrétnych ekonomických problémov. Získajú schopnosť analyzovať výsledky 
ekonomických činností a využiť ich v riadiacom procese. Nadobudnú schopnosť pracovať s 
konkrétnymi právnymi normami a čerpať z nich potrebné ekonomické informácie. 

Predmet daňovníctvo v celom rozsahu nadväzuje na poznatky získané v ostatných odborných 
ekonomických predmetoch. Súbežne a v časovom slede rozvíja učivo preberané najmä v účtovníctve, 
práve a ekonomike podniku. Dáva žiakom možnosť poznatky získané v týchto predmetoch pochopiť 
aj z daňového hľadiska. 

Teoretická odborná príprava je doplnená o prehlbovanie praktických zručností v predmete cvičenie z 
daňovníctva tak, aby sa žiaci stretávali s danou problematikou v rovnakom časovom úseku, vždy z 
pozície daného predmetu a tak si vytvorili ucelený komplex poznatkov, schopností a zručností. Obsah 
tematických celkov sa sústavne inovuje v zmysle platných právnych noriem. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu daňovníctvo   je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností 
a kompetencií v oblasti daní formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. Praktický riešiť problémové 
úlohy z oblasti daní. 

 
Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

- prehĺbiť poznatky získané z odborných predmetov, 

- zvládnuť vzťahy medzi zákonom o účtovníctve a zákonom o daniach, 

- vyriešiť problémové situácie pomocou zákonných noriem, 

- ovládať odbornú terminológiu a využívať ju pri riešení úloh. 

 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

- poskytnúť žiakom hlbšie vedomosti o právnej úprave jednotlivých daní, 

- zvládnuť problematiku daní a vyplňovania daňových priznaní, 

-  aplikovať poznatky z rôznych vyučovacích predmetov pre správny výpočet dane, 

- pochopiť podstatu medzinárodného zdaňovania, 
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- venovať väčší časový priestor analyzovaniu problematiky dane z príjmov FO a PO a DPH, 

- zvládnuť význam evidencie tržieb elektronickými registračnými pokladnicami. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete daňovníctvo využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 logický a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 porovnávať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy sociálne normy 

 vyberať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 definovať svoje ciele a prognózy 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 

 

Spôsobilosti Interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v materinskom a cudzom jazyku 

 vyhľadávať, triediť a spracovať informácie a informačné zdroje, 
 posudzovať vierohodnosť informačných zdrojov, 
 hodnotiť kritický získané informácie, 
 overovať a interpretovať získané zdroje, 
 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými  a komunikačnými technológiami. 

 

Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 motivovať pozitívne seba aj druhých, 
 stanoviť priority cieľov, 
 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
 analyzovať hranice problému, 
 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce bez zaujatosti posudzovať  

návrhy druhých. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Daňová politika štátu 

Informačno – receptívna 
metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie  

Sústava územných 
finančných orgánov v SR 

Informačno – receptívna 
metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda 

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 

Základné pojmy daňovej 
teórie 

Informačno – receptívna 
Informačno – receptívna 
metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda 

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 
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Daň z príjmov fyzických 
osôb 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Daň z príjmov právnických 
osôb 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Medzinárodné zdaňovanie 
príjmov fyzických a 
právnických osôb 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Daň z pridanej hodnoty 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Evidencia tržieb pomocou 
elektronickej registračnej 
podkladnice 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Daňová politika 
štátu 

Prčová, B. : Daňová sústava pre 
OA,  SPN, 2006, Tabuľa Kniha  

Sústava územných 
finančných 
orgánov  
v SR 

Zákon o územných finančných 
orgánoch Tabuľa 

Zákon o 
územných 
finančných 
orgánoch  

 

Internet – 
www.drsr.sk 

Základné pojmy 
daňovej teorie 
 

Prčová, B. : Daňová sústava pre 
OA,  SPN, 2006, 

  
Tabuľa 

Daňové zákony 
Internet – 
www.drsr.sk 

Daň z príjmov 
fyzických osôb 

Prčová, B. : Daňová sústava pre 
OA,  SPN, 2006, 
Daňové zákony 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca,  
s.r.o., mesačník 
 

  
Tabuľa 
Počítače 
 

Zákon o dani 
z príjmov, 
Daňové 
priznania, 
Účtovné 
výkazy, 
Iné tlačivá, 
potrebné pre 
správny 
výpočet dane 
a správne 
podanie daň. 
priznania 

Internet – 
www.drsr.sk 

Daň z príjmov 
právnických osôb 

Prčová, B. : Daňová sústava pre 
OA,  SPN, 2006, 
Daňové zákony Prčová, B. : 
Daňová sústava pre OA,  SPN, 
2006, 
Daňové zákony 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca,  
s.r.o., mesačník 
 

Počítače  
Tabuľa 

Zákon o dani 
z príjmov, 
Daňové 
priznanie, 
Účtovné 
výkazy 

Internet – 
www.drsr.sk 

Medzinárodné 
Zákon o dani z príjmov 
Prčová, B. : Daňová sústava pre 

Počítače  
Tabuľa 

Zákon o dani Internet – 



86 
 

zdaňovanie 
príjmov fyzických 
a právnických 
osôb 

OA,  SPN, 2006, 
Schultzov, A. a kol. : Daňovníctvo v 
SR, SÚVAHA, spol. s r.o., 2004 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca, s.r.o., 
mesačník 
 

z príjmov, 
Daňové 
priznania, 
Medzinárodné 
zmluvy o 
zamedzení 
dvojitého 
zdanenia 

www.drsr.sk 

Daň z pridanej 
hodnoty 

Zákon o dani z príjmov 
Prčová, B. : Daňová sústava pre 
OA,  SPN, 2006, 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca, s.r.o., 
mesačník 
 

Počítače  
Tabuľa 

Zákon o dani 
z pridanej 
hodnoty, 
Daňové 
priznanie, 
Súhrnný  
výkaz k DPH, 
Evidencia 
DPH 

Internet – 
www.drsr.sk 

Evidencia tržieb 
pomocou 
elektronickej 
registračnej 
pokladnice 

Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník 
PORADCA, Poradca s.r.o., 
mesačník 
Vyhláška MFSR o vedení tržieb 
elektronickou registračnou 
pokladnicou 

Počítače  
Tabuľa 

Vyhláška 
MFSR o 
vedení tržieb 
elektronickou 
registračnou 
pokladnicou, 
Kniha ERP, 
Pásky dennej 
a mesačnej 
tržby ERP 

Internet – 
www.drsr.sk 
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           ROČNÍK:PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   DAŇOVNÍCTVO 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Daňová politiky štátu 

 
12 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 História zdaňovania 

 Daň ako nástroj 
hospodárskej politiky 
štátu 

 Úloha a postavenie daní 
v hospodárskej politike 
štátu 

 Daňové zásady 

2 

 

3 

 

3 

4 

 

Ekonomika podniku 

 

 Definovať podstatu 
a význam daňovej politiky 
štátu, postavenie daní 
a daňové zásady 

 

 Definoval podstatu 
a význam daňovej politiky 
štátu, postavenie daní 
a daňové zásady 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Sústava územných 
finančných orgánov v 
SR 

 
4 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Charakteristika, význam 
a úlohy územných 
finančných organov v 
SR 

4 Ekonomika podniku 

 

 Vysvetliť postavenie 
a úlohy územných 
finančných orgánov 

 

 Vysvetlil postavenie 
a úlohy územných 
finančných orgánov 

 
 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

Základné pojmy daňovej 
teórie 
 

4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné daňové pojmy 

 Náležitostí daní 

 Pojem klasifikácia 
a členenie daní 

 Registrácia platiteľov 
daní 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

Ekonomika podniku 

 

 Definovať základné 
daňové pojmy, náležitosti 
daní a ich členenie 

 
 

 Definoval základné 
daňové pojmy, náležitosti 
daní a ich členenie 

 
 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomná práca 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 Registrácia platiteľov 
daní 

1 

1 

 

     

Daň z príjmov fyzických 
osôb 

36  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné daňové pojmy 

 Príjmy zo závislej 
činnosti 

 Príjmy z podnikania 
a inej samostatne 
zárobkovej činnosti 

 Príjmy z kapitálového 
majetku 

 Ostatné príjmy 

 Príjmy oslobodené od 
danie 

 Výpočet príjmov 
a výdavkov 
spoluvlastníkov 
a účastníka združenia 

 Nezdaniteľné časti 
základu dane, sadzba 
danie 

 Daňové výdavky 
a odpočet straty 

 Daňové priznanie, 
platenie preddavkov, 
minimálna výška, 
zaokrúhľovanie 

 Zamestnanecká prémia, 
daňový bonus 

 Ročné zúčtovanie 
a povinnosti 
zamestnávateľ 
 

2 

2 

3 

 

2 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

9 

 

1 

 

3 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika podniku 

 

 Definovať základné 
daňové pojmy 

 

 

 Určiť jednotlivé druhy 
príjmov fyzických osôb 

 

 

 

 

 Vypočítať príjmy 
a výdavky spoluvlastníka 

 

 Vysvetliť uplatnenie 
nezdaniteľných časti  

 

 Definovať čo sú daňové 
výdavky  

 

 Vyhotoviť DP a  vypočítať 
výšku dane 

 

 Vysvetliť nárok na 
zamestnaneckú prémiu 

 

 Vymedziť povinnosti 
zamestnávateľa pri 
ročnom zúčtovaní dane 

 

 Definoval základné 
daňové pojmy 

 

 

 Určil jednotlivé druhy 
príjmov fyzických osôb 

 

 

 

 Vypočítal príjmy 
a výdavky spoluvlastníka 

 

 

 Vysvetlil uplatnenie 
nezdaniteľných časti 

 

 Definoval daňové 
výdavky 

 

 Vyhotovil  DP a  vypočítal 
výšku dane 

 

 Vysvetlil nárok na 
zamestnaneckú prémiu 

 

 Vymedzil povinnosti 
zamestnávateľa pri 
ročnom zúčtovaní dane 

 

Písomné skúšanie 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

 

 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

 

Písomná práca 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústne odpovede 

 

 

Praktické cvičenia 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomná práca 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 Daň vyberaná zrážkou 

 

 Registračná povinnosť 
 

 

 Použitie podielu 
zaplatenej dane na 
osobitné účely 

 

3 

 

1 

 

 

2 

 

 Vysvetliť vyberanie dane 
zrážkou 

 

 Vysvetliť povinnosť 
vzniku registračnej 
povinnosti 

 

 Analyzovať použitie dane 
na osobitné účely 

 

 Vysvetlil vyberanie dane 
zrážkou 

 

 Vysvetlil  registračnú 
povinnosť 

 
 

 Analyzoval použitie dane 
na osobitné účely 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 
 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 
 

Daň z príjmov 
právnických osôb 36  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Predmet dane, 
oslobodenie od dane 

 Základ dane, sadzba 
dane 

 Príjmy daňovníka 
s obmedzenou 
povinnosťou 

 

 Zisťovanie základu dane 
 

 

 Kúpa a predaj podniku 

 

 Nepeňažný vklad 

 

 Zlúčenie, splynutie 
a rozdelenie spoločnosti 

 

 

 Daňové výdavky 

 

 

2 

 

1 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika podniku 

 

 

 Definovať základné 
daňové pojmy 

 

 Vysvetliť príjmy 
s obmedzenou daňovou 
povinnosťou 

 

 Určiť  postup pri 
zisťovaní základu dane 

 

 Vysvetliť postup pri kúpe 
a predaji podniku 

 

 Vymedziť  podstatu 
nepeňažného vkladu 

 

 Vysvetliť zmeny 
v spoločnostiach 
z daňového hľadiská 
 

 

 Vysvetliť čo sú daňové 
výdavky 

 
 

 Definoval  základné 
daňové pojmy 

 

 Vysvetlil príjmy 
s obmedzenou daňovou 
povinnosťou 

 

 

 Určil  postup pri zisťovaní 
základu dane 

 Vysvetlil postup pri kúpe 
a predaji podniku 

 

 Vymedzil podstatu 
nepeňažného vkladu 

 

 Vysvetlil z daňového 
hľadiská zmeny 
v spoločnostiach 
 

 

 Vysvetlil daňové výdavky 
 

 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomná práca 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 Rezervy a opravné 
položky 

 Dlhodobý majetok 
a odpisy dlhodobého 
majetku 

 Odpočet daňovej straty, 
úľava na daní 

 

 Daňové priznanie, 
zdaňovacie obdobie, 
platenie preddavkov 

 

 

 Daň vyberaná zrážkou 

 Zabezpečenie dane, 
zamedzenie dvojitého 
zdanenia 

 

 

 Zahraničný platiteľ dane 
 

 

 Registračná povinnosť, 
použitie dane na 
osobitné účely 

 

6 

 

2 

 

           2 

 

 

1 

 

      

           
           2 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika podniku 

 

 

 Definovať podstatu 
rezerv a opravných 
položiek 

 

 Zvládnuť výpočet odpisov 
 

 Vysvetliť postup pri 
uplatňovaní daňovej 
straty 

 

 Praktický určiť 
zdaňovacie obdobie 
a vypočítať preddavky 

 
 

 Vysvetliť vyberanie dane 
zrážkou 

 

 Vysvetliť zabezpečenie 
dane a zamedzenie 
dvojitého zdanenia 

 

 Vysvetliť kto je 
zahraničný platiteľ dane 

 Vysvetliť vznik 
registračnej povinnosti 
a použitie dane na 
osobitné účely 

 

 Definoval podstatu rezerv 
a opravných položiek 

 
 

 Zvládol výpočet odpisov 
 

 Vysvetlil postup pri 
uplatnení daňovej straty 

 

 
 

 Praktický  určil 
zdaňovacie obdobie 
a vypočítal preddavky 

 

 Vysvetlil vyberanie dane 
zrážkou 

 

 Vysvetlill zabezpečenie 
danie a zamedzenie 
dvojitého zdanenia 

 

 Vysvetlil kto je 
zahraničný platiteľ dane 

 

 Správne vysvetlil vznik 
povinnosti registrácie 
a použitie dane na 
osobitné účely 

 
 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

Ústna odpoveď 

 

Praktické cvičenie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Medzinárodné 
zdaňovanie príjmov 
fyzických a právnických 
osôb 

10  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné právne normy 
a pojmy 

 

 Zdaňovanie príjmov 
fyzických osôb 

 

 

 Zdaňovanie príjmov 
právnických osôb 

2 

 

 

4 

 

 

4 

Ekonomika podniku 

 

 Definovať základné 
pojmy a vymenovať 
 platné právne normy 

 Vysvetliť zdaňovanie 
príjmov fyzických osôb 

 

 Vysvetliť zdaňovanie 
príjmov právnických osôb 

 

 Definoval základné 
pojmy a vymenoval 
 platné právne normy 

 Vysvetlil zdaňovanie 
príjmov fyzických osôb 

 

 Vysvetlill zdaňovanie 
príjmov právnických osôb 

 
 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

Daň z pridanej hodnoty 24  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné daňové pojmy 

 

 Zdaniteľné obchody 
 

 

 Miesto zdaniteľného 
plnenia 

 

 Daňová povinnosť 
 

 

 Základ dane, sadzba 
dane 

 

 Oslobodenie od dane 
 

 

 Odpočítanie dane 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Ekonomika podniku 

   

 

 Definovať základné 
daňové pojmy 

 Vysvetliť jednotlivé 
zdaniteľné obchody 

 

 Určiť miesto zdaniteľného 
plnenia 

 

 Vysvetliť vznik daňovej 
povinnosti 

 

 
 

 Vysvetliť základ dane 
a sadzbu dane 

 

 Vymenovať  činnosti 
oslobodené od dane 

 

 Charakterizovať postup 
pri odpočítaní dane 

 Definoval základné 
daňové pojmy 

 Vysvetlil jednotlivé 
zdaniteľné obchody 

 Určil miesto zdaniteľného 
plnenia 

 

 Vysvetlil podstatu vzniku 
daňovej povinnosti 

 

 
 

 Vysvetlil základ dane 

 

 Vymenoval činnosti 
oslobodené od dane 

 

 Charakterizoval postup 
pri odpočítaní dane 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

Neštandartizovaný 
test 

Ústna odpoveď 

 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomná práca 

 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Oslobodenie od dane 
 

 

 Odpočítanie dane 

 

 Vrátenie dane 
zahraničným osobám 

 

 

 Osobitná úprava 
uplatnenia dane 

 Povinnosti osôb 
povinných platiť daň 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika podniku 

   

 

 Vymenovať  činnosti 
oslobodené od dane 

 

 Charakterizovať postup 
pri odpočítaní dane 

 

 Vysvetliť postup pri 
vrátení dane 
zahraničným osobám 

 

 Vysvetliť osobitnú úpravu 
uplatnenia dane 

 

 Vysvetliť povinnosti 
platiteľa dane 

 

 Vymenoval činnosti 
oslobodené od dane 

 

 Charakterizoval postup 
pri odpočítaní dane 

 

 Vysvetlil postup pri 
vrátení dane 
zahraničným osobám 

 
 

 Vysvetlil osobitnú úpravu 
uplatnenia dane 

 Vysvetlil jednotlivé 
povinnosti platiteľa dane 

 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

Písomná práca 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

Praktické cvičenie 

 

Evidencia tržieb 
pomocou registračnej 
pokladnice 

6  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Vyhláška MFSR 
o vedení tržieb 
elektronickou 
registračnou 
pokladnicou 

 

6 

 

Ekonomika podniku 

 

 Definovať podstatu 
evidencie tržieb pomocou 
registračnej pokladnice 

 
 

  Definoval podstatu 
evidencie tržieb pomocou 
registračnej pokladnice 

Písomné skúšanie Písomná práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne 
medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.  

Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu Daňovníctvo2 

Časový rozsah výučby 4 hodiny týždenne, spolu 116 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom vyučovacieho predmetu  daňovníctvo   je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností 
a kompetencií v oblasti daní formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. Praktický riešiť problémové 
úlohy z oblasti daní. 

 
Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

- poskytnúť žiakom hlbšie vedomosti o právnej úprave jednotlivých daní, 
- zvládnuť problematiku daní a vyplňovania daňových priznaní, 
-  aplikovať poznatky z rôznych vyučovacích predmetov pre správny výpočet dane. 

 
Výstupné špecifické ciele predmetu: 

- prehĺbiť poznatky získané z  odborných predmetoch, 
- zvládnuť podstatu dane z nehnuteľnosti  a dane z motorových vozidiel, 
- pochopiť správu daní a poplatkov, 
- venovať väčší časový priestor analyzovaniu problematiky miestnych daní, 
- vyriešiť problémové situácie pomocou zákonných noriem, 
- ovládať odbornú terminológiu a využívať ju pri riešení úloh, 
- uviesť možné cesty a spôsoby riešenia daňového problému, navrhnúť optimalizáciu daňového 

problému, 
- vypočítať daň, vyplniť daňové priznanie, 
- určiť termíny  a spôsob pre podanie daňového priznania a zaplatenia dane, 
- vypočítať cestovné náhrady. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Dane z nehnuteľnosti 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie  

Ostatné miestne dane 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálne vyučovanie 
Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 

Daň z motorových vozidiel 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 

 Informačnoreceptívna -  výklad Frontálne vyučovanie 
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Spotrebné dane Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie  

Zrušenie a zánik podnikateľských 
subjektov 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Správa daní a poplatkov 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Správne poplatky 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Cestovné náhrady 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda 

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 

Aktualizácia vybraných zákonných 
noriem 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda 

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Dane z nehnuteľnosti 

Zákon o miestnych daniach a 
miestnom poplatku  
Prčová, B. : Daňová sústava 
pre OA,  SPN, 2006, 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník 
PORADCA, Poradca s.r.o., 
mesačník 

Tabuľa 

Zákon o 
miestnych 
daniach a 
miestnom 
poplatku, 
Daňové priznania 

Internet – 
www.drsr.sk 

Ostatné miestne 
dane 

Zákon o miestnych daniach a 
miestnom poplatku  
Prčová, B. : Daňová sústava 
pre OA,  SPN, 2006, 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník 
PORADCA, Poradca s.r.o., 
mesačník 

Tabuľa 

Zákon o 
miestnych 
daniach a 
miestnom 
poplatku, 
  

Internet – 
www.drsr.sk 

Daň z motorových 
vozidiel 
 

Zákon o miestnych daniach a 
miestnom poplatku  
Prčová, B. : Daňová sústava 
pre OA,  SPN, 2006, 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník 
PORADCA, Poradca s.r.o., 
mesačník, 

  
Tabuľa 

Zákon o 
miestnych 
daniach a 
miestnom 
poplatku, 
Daňové 
priznania, 
Technický 
preukaz vozidlá 

Internet – 
www.drsr.sk 

Spotrebné dane 

Zákony o spotrebných 
daniach,  
Prčová, B. : Daňová sústava 
pre OA,  SPN, 2006, 
Dane, účtovníctvo , odvody, 

  
Tabuľa 
 

Zákon 
o spotrebnej 
dani z piva, vína, 
liehu, 
tabakových 

Internet – 
www.drsr.sk 
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Poradca, s.r.o., mesačník 
PORADCA, Poradca s.r.o., 
mesačník 

výrobkov, 
minerálneho 
oleja, elektriny, 
uhlia a zemného 
plynu 

Zrušenie a zánik 
podnikateľských 
subjektov 

Daňové zákony, 
Zákon o správe daní 
a poplatkov, 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca s.r.o., 
mesačník 

Tabuľa 

Daňové zákony, 
Zákon o správe 
daní a poplatkov 
 

Internet – 
www.drsr.sk 

Správa daní a 
poplatkov 

Zákon o správe daní 
a poplatkov, 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca s.r.o., 
mesačník  

Tabuľa 
Zákon o správe 
daní a poplatkov 

Internet – 
www.drsr.sk 

Správne poplatky 
Zákon o správnych poplatkoch 
 

Tabuľa 
Zákon 
o správnych 
poplatkoch 

Internet – 
www.drsr.sk 

Cestovné náhrady 

Zákon o cestovných 
náhradách 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca s.r.o., 
mesačník 

Tabuľa 

Zákon 
o cestovných 
náhradách, 
Tlačivo – 
cestovný príkaz 

Internet – 
www.drsr.sk 

Aktualizácia 
vybraných zákonných 
noriem 

Daňové zákony 
Počítače  
Tabuľa 

Daňové zákony 
Internet – 
www.drsr.sk 
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            ROČNÍK:DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   DAŇOVNÍCTVO 4 hodiny týždenne, spolu 116 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Dane z nehnuteľnosti 

 
9 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Daň z pozemkov 

 Daň zo stavieb 

 Daň z a nebytových 
priestorov 

3 

3 

3 

 

 

 

Ekonomika podniku 

 

 Charakterizovať 
a vypočítať výšku 
jednotlivých daní z 
nehnuteľností 

 

 Charakterizoval 
a vypočítal jednotlivé 
dane z nehnuteľnosti 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

Ostatné miestne dane  
24 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Daň za psa 

 Daň za užívanie 
verejného priestranstva 

 Daň za ubytovanie 

 Daň za predajné 
automaty 

 Daň za nevýherné 
hracie prístroje 

 Daň za vjazd 
a zotrvanie motorového 
vozidlá v historickej časti 
mestá 

 Daň za jadrové 
zariadenie 

 Poplatok za komunálny 
odpad 

3 

3 

 

3 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

3 

 

 

 

 

Ekonomika podniku 

 

 

 

 

 

 

 Vysvetliť a vedieť určiť 
výšku jednotlivých 
miestnych dani 

 

 

 

 

 

 

 Vysvetlil a   vyčíslil výšku 
jednotlivých miestnych 
daní 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

 

 

 

 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenie 

 

Daň z motorových 
vozidiel 
 

6  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné daňové pojmy 1  

 

 

 Pochopiť základné 
daňové pojmy 

 

 Ppochopil základné 
daňové pojmy 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomná práca 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základ dane, sadzba 
dane 

 Vznik a zánik daňovej 
povinnosti 

 Oznamovacia 
povinnosť, zdaňovacie 
obdobie, daňové 
priznanie 

 Preddavky na daň 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

Ekonomika podniku 

 

 

 

 Vysvetliť a určiť výšku 
dane z motorových 
vozidiel 

 

 

 Vysvetlil a  vyčíslil výšku 
dane z motorových 
vozidiel 

 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

 

Praktické cvičenie 

Spotrebné dane 10  
 
 

 
 

  

 Daň z alkoholických 
nápojov 

 Daň z tabakových 
výrobkov 

 Daň z elektriny, uhlia 
a zemného plynu 

 Daň z minerálneho oleja 

2 

2 

 

3 

 

3 

 

 

Ekonomika podniku 

 

 

 

 

 

 

 Vysvetliť a určiť výšku 
jednotlivých spotrebných 
daní 

 
 

 

 

 Vysvetlil a určil výšku 
jednotlivých spotrebných 
dani 

 
 

Písomné skúšanie 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

Zrušenie a zánik 
podnikateľských 
subjektov 

8  
 
 

 
 

  

 Zrušenie bez likvidácie 

 

 Zrušenie s likvidáciou 
 

 

 Zrušenie podniku 
konkurzom 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

 Vysvetliť postup zrušenia 
podniku bez likvidácie 

 

 Vysvetliť postup zrušenia 
postup zrušenia podniku 
s likvidáciou 

 Vysvetliť postup zrušenia 
podniku konkurzom 

 Vysvetlil postup zrušenia 
podniku bez likvidácie 

 

 Vysvetlil postup zrušenia 
podniku s likvidáciou 

 Vysvetlil postup zrušenia 
podniku konkurzom 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Predaj podniku 

 

2 

 

 

 

 

 

 Vysvetliť postup predaja 
podniku 

 

 Vysvetlil postup zrušenia 
podniku predajom 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Správa daní a poplatkov 28  
 
 

   

 Základné  pojmy 

 Podanie 

 Úkony zabezpečujúce 
priebeh a účel správy 
daní 

 Lehoty a doručovanie 

 

 

 Príprava daňového 
konania 

 

 Daňová kontrola 
 

 

 Platenie daní 

 

 Daňové konanie 
 

 

 Registračné 
a vyrubovacie konanie 

 

 Opravné prostriedky 
 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

Ekonomika podniku 

Právo 

 Vysvetliť základné pojmy  

 Vysvetliť postup pri 
podaní a priebeh a účel 
správy dani 

 

 Vysvetliť lehoty spôsob 
doručovania 

 

 Vysvetliť prípravu 
daňového konania 

 

 Definovať daňovú 
kontrolu 

 

 Vysvetliť spôsob platenia 
daní 

 

 Vysvetliť podstatu 
daňového konania 

 

 Vysvetliť priebeh 
registračného 
a vyrubovacieho konania 

 

 Vysvetliť základné 
opravné prostriedky 

 

 

 Vysvetlil základné pojmy 

 Vysvetlil postup pri 
podaní a priebeh a účel 
správy dani 

 

 Vysvetlil lehoty a spôsob 
doručovania 

 

 Vysvetlil prípravu 
daňového konania 

 

 Definoval daňovú 
kontrolu 

 Vysvetlil spôsob platenia 
daní 

 

 Vysvetlil podstatu 
daňového konania 

 

 Vysvetlil priebeh 
registračného 
a vyrubovacieho konania 

 

 Vysvetlil základné 
opravné prostriedky 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Daňové preplatky 
a nedoplatky 

 

 Exekučné konanie 
 

 

 Dražba 

 

 Zodpovednosť za 
porušenie povinnosti 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

  Vysvetliť postup pri 
vzniku daňových 
nedoplatkov a preplatkov 

 

 Definovať exekučné 
konanie 

 

 Vysvetliť priebeh dražby 
 

 Vysvetliť zodpovednosť 
za porušenie povinnosti 

 

 Vysvetlil postup pri 
daňových nedoplatkoch 
a preplatkoch 

 

 Definoval exekučné 
konanie 

 

 Vysvetlil priebeh dražby 
 

Vysvetlil zodpovednosť za 
porušenie povinnosti 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

Správne poplatky 10  
 
 

   

 Základné  pojmy 

 

 Sadzby a platenie 
 

 

 Vrátenie preplatkov 

 

 Kontrola, evidencia, 
vymáhanie 

 

 Pokuty a konanie 

1 

 

3 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika podniku 

 Právo  

 

 Definovať základné  
pojmy 

 Vysvetliť jednotlivé 
sadzby a platenie 

 

 Určiť postup pri vrátení 
preplatkov 

 
 

 Definovať exekučné 
konanie 

 Vysvetliť priebeh, 
evidenciu a vymáhanie  

 

 Vysvetliť stanovenie 
pokutu a priebeh konania 

 

 

 Definoval základné  
pojmy 

 Vysvetlil jednotlivé 
sadzby a platenie 

 

 Určil postup pri vymáhaní 
preplatkov  

 

 

 Definovať exekučné 
konanie 

 Vysvetlil priebeh, 
evidenciu a vymáhanie  

 

 Vysvetlil stanovenie 
pokút a priebeh konania 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

Neštandartizovaný 
test 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Cestovné náhrady 
 

15 
 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
 Základné pojmy 

 
 

 Náhrady pri tuzemskej 
  pracovnej ceste 

 
 

 Náhrady pri 
zahraničnej pracovnej 
ceste 

 
 

 Náhrady pri výkone 
práce v zahraničí 

 
 Preddavky na náhrady 

 

 
1 
 
 

4 
 
 
 
 

4 
 
 

4 
 
 
 

2 
 

Ekonomika podniku 
Personálna práca a mzdy 
 

 Definovať základné  
pojmy 

 Vysvetliť a vypočítať 
náhrady pri pracovnej 
ceste v tuzemsku 

 Vysvetliť a vypočítať 
náhrady pri pracovnej 
ceste v zahraničí 

 Vysvetliť a vypočítať 
náhrady pri výkone práce 
v zahraničí 

 Vysvetliť  podstatu 
a zúčtovanie preddavkov  

 

 Definoval  základné  
pojmy 

 Vysvetlil a vypočítať 
náhrady pri pracovnej 
ceste v tuzemsku 

 Vysvetlil a vypočítať 
náhrady pri pracovnej 
ceste v zahraničí 

 Vysvetlil a vypočítať 
náhrady pri výkone práce 
v zahraničí 

 Vysvetlil podstatu 
a zúčtovanie preddavkov  

 

Ústne skúšanie 

 
Písomné skúšanie 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 
 
Písomné skúšanie 
 
 

Ústne skúšanie 

 
 

Ústna odpoveď 
 
 
Praktické cvičenie 
 
 
 
Praktické cvičenie 
 
 
 
Praktické cvičenie 
 
 
Ústna odpoveď 

Aktualizácia vybraných 
zákonných noriem 

6  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Aktualizácia vybraných 
zákonných noriem 

 

6 

 

Právo 

Ekonomika podniku 

 

 

 Orientovať sa v zmenách 
zákonov 

 
 

  Vedel sa zorientovať 
v zmene zákonov 

Písomné skúšanie Písomná práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne 
medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.  

Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu 
Spoločenská komunikácia1 

Časový rozsah výučby 1 hodina   týždenne, spolu 33 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q  daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 
Charakteristika predmetu: 
 
     Učivo predmetu komunikácia je štrukturované  do  troch tematických celkov:  verbálna 
komunikácia, neverbálna komunikácia a sebaprezentácia. 
     Jedný z cieľov predmetu komunikácia je naučiť žiakov formulovať svoje myšlienky a názory,  
prejaviť svoj názor a bojovať zaň, argumentovať, presviedčať, počúvať, prezentovať sa ako osobnosť, 
so svojimi pozitívnymi vlastnosťami, potrebami, emóciami,   prezentovať svoje výtvory.   Počas 
vyučovacích hodín sa žiaci naučia prezentovať seba ako osobnosť, naučia sa zaujať poslucháča, 
nadviazať s ním kontakt, využiť všetky možnosti verbálnej a neverbálnej komunikácie 
v interpersonálnych a profesionálnych  vzťahoch. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné 
komunikačné spôsobilosti a interpersonálne vzťahy budovali na základe tolerancie a akceptácie iných 
názorov a všetkých „inakostí“. 
     Pri výbere učiva sme zohľadňovali skutočnosť, že komunikovať a prezentovať seba a svoje dielo sa 
musia žiaci naučiť, aby tieto vedomosti a spôsobilosti mohli uplatňovať na praxi a v profesionálnom 
živote. Vedomosti a spôsobilosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete úzko súvisia 
s každodenným životom, s osobným a profesionálnym pôsobením v spoločenských kontaktoch. 
     Nadobudnú schopnosť správne využiť neverbálne prejavy na základe ich funkcií. Naučia sa 
rozpoznať a využiť mimorečové okolnosti v rečníctve i prispôsobiť svoj prejav klientovi.  
Predmet by sa mal vyučovať jednu vyučovaciu hodinu týždenne.Výučba bude prebiehať v bežnej 
triede,  časť hodín bude prebiehať v triede špeciálne upravenej pre prácu so skupinou – sedenie 
v kruhu. 
     K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu komunikácia patrí aj účasť na 
charitatívnych zbierkach, kde sa vyžaduje praktické uplatnenie naučených a osvojených spôsobov 
komunikácie a spoločenského vystupovania. 
     Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Vo vyučovacom predmete komunikácia využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Spôsobilosť  konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,  

 logicky zdôvodňovať svoje názory, konanie a rozhodnutia, 
 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 
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 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, prejaviť svoj názor a bojovať zaň, 
 vybrať si správne rozhodnutie z viacerých možností, vedieť počúvať a správne formulovať 

svoje myšlienky. 
. 

 
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v materinskom a cudzom jazyku 
 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti 
učenia sa on-line, 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 komunikovať elektronickou poštou, 
 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, byť mediálne gramotný, 

 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
 motivovať pozitívne seba a iných, 
 prezentovať svoje myšlienky, názory a postoje, 
 konštruktívne diskutovať, pozorne počúvať druhých. 

 
 

Odborné kompetencie 
 
Požadované vedomosti 
Absolvent má: 
 

 charakterizovať podstatu verbálnej a neverbálnej komunikácie, 
 ovládať svoje pocity a vnemi v oblasti komunikačných vzťahov, 
 zhodnotiť význam neverbálnej komunikácie, 
 vysvetliť zdroje a metódy získavania a výberu pracovníkov na základe vlastnosti osobnosti, 
 prezentovať sa ako osobnosť, so svojimi pozitívnymi vlastnosťami, potrebami, emóciami,  
 vysvetliť vplyv pracovných podmienok a pracovného prostredia na psychiku a pracovný výkon 

zamestnanca, 
 rozpoznať a využiť mimorečové okolnosti v rečníctve i prispôsobiť svoj prejav klientovi, 
 prezentovať seba ako osobnosť, naučiľ sa zaujať poslucháča, nadviazať s ním kontakt, 
 využiť všetky možnosti verbálnej a neverbálnej komunikácie v interpersonálnych 

a profesionálnych  vzťahoch. 
 
Požadované zručnosti 
Absolvent vie: 

 pracovať s odbornou literatúrou, 
 aplikovať v praxi  odborné poznatky, 
 aplikovať v praxi zásady spoločenského správania a medziľudských vzťahov, 
 aplikovať návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 

prostredia. 
 
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
Absolvent sa vyznačuje: 
 

 empatiou, toleranciou, 
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 komunikatívnosťou, kreativitou, 
 presnosťou, zodpovednosťou, sebadisciplínou. 
 uplatňovaním spoločenskej a rečovej etikety. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

Cieľom vyučovacieho predmetu  komunikácia je poskytnúť žiakom súbor vedomostí o komunikácii, 
nadobudnú komunikačné spôsobilosti a kompetencie.  
Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 

 Osvojiť si zásady optimálnej a efektívnej komunikácie 

 Sformulovať si nehodnotiaci „Ja výrok“ 

 Použiť „Ja výrok“, keď chcú dosiahnuť zmenu správania 

 Aktívne počúvať 

 Prezentovať svoje názory 

 Argumentovať v diskusii 

 Akceptovať názory iných 

 Čítať neverbálne prejavy u iných  

 Reflektovať svoju neverbalitu a urobiť prípadné korekcie 

 Rozpoznať a využiť mimorečové okolnosti v rečníctve a prispôsobiť svoj prejav poslucháčovi 
 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

Vo vyučovacom predmete komunikácia využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 
a) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti  

 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne   
      myslenie, 

 plniť úlohy smerujúce k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania  
      sebakontroly,  sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 

 overoať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 

 prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov,  nepodliehať predsudkom  
      a stereotypom v prístupe k druhým. 
 

b)  Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 

 vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 

 pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, 

 zhodnotiť význam rozmanitých informácií, 

 poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie), 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 
 
Všeobecné kompetencie: 

Absolvent má: 

 zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam  
       a normám komunikácie, 

 vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať  
      ústne alebo písomne požadovanú  informáciu, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor,    
      uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku, 

 komunikovať v predvídateľných situáciách v profesijnej oblasti, na ktorú sa pripravuje. 

 samostatne pracovať a zapájať sa do komunikácie v pracovnom kolektíve, 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastných komunikačných schopnostiach, 
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 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných komunikačných schopností, 

 prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy vo vzťahoch na pracovisku, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa 
formou on-line. 

 
 
Stratégia vyučovania 
Privyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania : 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Komunikácia  
a verbálna komunikácia 

Informačno-receptívna – výklad, 
produktívne metódy, diskusná 
metóda, skúsenostná metóda – 
hranie rolí, modelovanie 
situácií, metódy tvorivej 
dramatiky, reflexia skúsenosti 
a konceptualizácia problému, 
učenie porovnávaním, 
kognitívne metódy- porovnanie, 
zovšeobecnenie, skupinová 
diskusia, 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Práca vo dvojiciach 
Práca v skupine – v kruhu 
Tvorivá činnosť 
Analogické činnosti 

Neverbálna komunikácia 

Informačno-receptívna – výklad, 
produktívne metódy, diskusná 
metóda,  skúsenostná metóda –
modelovanie situácií, metódy 
tvorivej dramatiky, reflexia 
skúsenosti a konceptualizácia 
problému, učenie 
porovnávaním, kognitívne 
metódy- porovnanie, 
zovšeobecnenie, skupinová 
diskusia 

Frontálna výučba 
Individuálna práca žiakov 
Práca vo dvojiciach 
Práca v skupine – v kruhu 
Tvorivá činnosť 
Analogické činnosti 

Sebaprezentácia 

Produktívne metódy, diskusná 
metóda, skúsenostná metóda, 
reflexia skúsenosti 
a konceptualizácia problému, 
učenie porovnávaním, 
kognitívne metódy- porovnanie, 
zovšeobecnenie, skupinová 
diskusia 

Individuálna práca žiakov 
Práca v skupine – v kruhu 
Tvorivá činnosť 
Analogické činnosti 

 
Učenie založené na týchto metódach  je charakterizované nasledovnými črtami: 

 Je to participatívne učenie - žiaci neprijímajú informácie pasívne, ale iniciatívne a tvorivo sa 
zúčastňujú usmerňovania tohoto procesu.  

 Je to kooperatívne učenie – podporuje pozitívne medziľudské vzťahy, znižuje apatiu a úroveň 
úzkosti žiakov, podnecuje efektívnu a presnú komunikáciu, podporuje vzájomnú pomoc 
spolužiakov, podporuje divergentné myslenie, prácu v skupinách – ide o interaktívne učenie. 

 Je to učenie založené na zážitku a skúsenosti, ktoré prinášajú zmeny v správaní. 

 Je to kreatívne učenie. 
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Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Komunikácia a 
verbálna 
komunikácia 

Gabura J.,Pružinská 
J.:Poradenský proces, 
Slon, Praha 1995  
Nancy van Peltová: 
Umenie komunikovať bez 
zábran, Advent-Orion, 
Martin 1999 
Jarošová Eva a kol.: 
Tréning sociálních 
a manažerských 
dovedností, 
Management, Praha 
2005 

Kamera 
Tabuľa 
Videotechnika  

Schémy 
Pracovné listy 
Obrázky 

Internet 
Knižnica 

Neverbálna 
komunikácia 

Gabura J.,Pružinská 
J.:Poradenský proces, 
Slon, Praha 1995 
Nancy van Peltová: 
Umenie komunikovať bez 
zábran, Advent-Orion, 
Martin 1999 
Jarošová Eva a kol.: 
Tréning sociálních 
a manažerských 
dovedností, 
Management, Praha 
2005 

Kamera 
Videotechnika  
Tabuľa 
 

Schémy 
Pracovné listy 

Internet 
Knižnica 
Materiály z 
výcvikov 

Sebaprezentácia Materiály z výcvikov 
Kamera 
Videotechnika 
Tabuľa 

Schémy,  
Pracovné listy 

Internet 
Knižnica 
Materiály z 
výcvikov 
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           ROČNÍK:PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  SPOLOČENSKÁ  KOMUNIKÁCIA 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Komunikácia a verbálna 
komunikácia 

13  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Socializácia, vývoj 
sociálnych vzťahov 

 Sociálne učenie 

 Sociálna percepcia 
a motivácia 

 Sebavnímanie 

 Interpersonálna 
atraktivita 

 Sociálna skupina, 
klasifikácia skupín 

 Skupinová štruktúra 

 Asertívne správanie 

 Sociálna komunikácia 

 Formy komunikácie 

 Druhy verbálnej 
komunikácie 

 Štruktúra komunikácie 

 Metódy verbálnej a 
výchovnej komunikácie 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 
1 
 

1 
 
 

Slovenský jazyk a literatúra 
 
Psychológia práce a trhu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Občianská náuka 
 
 
Psychológia práce a trhu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vysvetliť  podstatu  
sociálnych vzťahov 

 Analyzovať činnosť 
sociálneho učenia 

 Vysvetliť pojem 
sebavnímanie, 
interpersonálna, sociálna 
skupina 

 Analyzovať sociálnu 
štruktúru 

 Popísať asertívne 
správanie a sociálnu 
komunikáciu 

 Rozdeliť  jednotlivé formy 
a druhy  verbálnej 
komunikácie 

 Zhodnotiť štruktúru 
komunikácie 

 Rozdeliť metódy  
verbálnej a výchovnej 
komunikácie 

 

 Vysvetlil  podstatu 
sociálnych vzťahov 

 Analyzoval činnosť 
sociálneho učenia 

 Vysvetlil pojem 
sebavnímanie, 
interpersonálna, sociálna 
skupina 

 Analyzoval sociálnu 
štruktúru 

 Popísal asertívne 
správanie a sociálnu 
komunikáciu 

 Rozdelil  jednotlivé formy 
a druhy  verbálnej 
komunikácie 

 Zhodnotil štruktúru 
komunikácie 

 Rozdelil metódy 
verbálnej a výchovnej 
komunikácie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšania 
Kontrolné práce 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

 

 

 
 
 
 
 

Písomná práca 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenia 

 
 

Neverbálna 
komunikácia 

 
10 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Význam neverbálnej 
komunikácie 

 Formy neverbálnej 
komunikácie 

 Druhy neverbálnej 
komunikácie 

1 

 

2 
 

1 
 
 
 

Psychológia práce a trhu  Zhodnotiť význam 
neverbálnej komunikácie 

 Popísať štruktúru a formy 
neverbálnej komunikácie 

 Analyzovať druhy 
neverbálnej komunikácie 

 

 Zhodnotil význam 
neverbálnej komunikácie  

 Popísal štruktúru a formy 
        neverbálnej komunikácie 

 Analyzoval druhy 
neverbálnej komunikácie 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Neverbálna 
komunikácia 

 
10 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Význam neverbálnej 
komunikácie 

 Formy neverbálnej 
komunikácie 

 Druhy neverbálnej 
komunikácie 

 Komunikačné 
schopnosti jedinca 

 Cvičenia na neverbálnu 
komunikáciu 

1 

 

2 
 

1 
 
 

2 
 
 

4 

Psychológia práce a trhu  Zhodnotiť význam 
neverbálnej komunikácie 

 Popísať štruktúru a formy 
neverbálnej komunikácie 

 Analyzovať druhy 
neverbálnej komunikácie 

 Opísať komunikačné 
schopnosti jedinca 

 Navrhnúť asociácie na 
neverbálnu komunikáciu 

 Zhodnotil význam 
neverbálnej komunikácie  

 Popísal štruktúru a formy 
        neverbálnej komunikácie 

 Analyzoval druhy 
neverbálnej komunikácie 

 Opísal  komunikačné 
schopnosti jedinca 

 Navrhol asociácie na 
neverbálnu komunikáciu 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

 

 

 

 

 

Sebaprezentácia 10  
 
 

   

 Druhy a význam 
sebaprezentácie 

 Sebaregulácia a 
sebavýchova 

 Psychohygiena 

 Autoregulácia 

 Relaxačné techniky 

 Relaxačné cvičenia 

 Meditácia 

 Autogénny tréning 

 

1 

 

1 

1 

1 
 

2 
 

2 
1 
 

1 

Psychológia práce a trhu  Analyzovať druhy 
a význam 
sebaprezentácie 

 Popísať pojem 
sebaregulácia, sebavý -
chova, psychohygiena, 
autoregulácia 

 Opísať relaxačné 
techniky 

 Realizovať relaxačné 
techniky, meditáciu 
a autogénny  tréning 

 Analyzoval druhy 
a význam 
sebaprezentácie 

 Popísal pojem 
sebaregulácia, sebavý -
chova, psychohygiena, 
autoregulácia 

 Opísal relaxačné 
techniky 

 Realizoval relaxačné 
techniky, meditáciu 
a autogénny  tréning 

 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšania 

Kontrolné práce 

Písomná práca 

Ústna odpoveď 

Praktické cvičenia 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 
 

Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu 
Personálna práca a mzdy1 

Časový rozsah výučby 1 hodina   týždenne, spolu 33 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q  daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 

Výučba voliteľného predmetu personálna práca a mzdy je orientovaná do 1. ročníka. Na túto 
vzdelávaciu oblasť je vyčlenená 1 hodina. týždenne Odborný predmet personálna práca a mzdy 
v študijnom odbore 6332 Q  daňové služby rozvíja, rozširuje a prehlbuje učivo predmetu ekonomika 
podniku. Jeho obsah je štruktúrovaný do tematických celkov. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci 
získajú pri štúdiu v tomto predmete, veľmi úzko súvisia s personálnou prácou manažéra, plánovaním 
stavu zamestnancov, odmeňovaním, personálnym plánovaním, pracovnými podmienkami 
a pracovno-právnou legislatívou. Učivo sa skladá z poznatkov o riadení ľudských zdrojov, o štruktúre 
pracovníkov, o formách získavania a výbere pracovníkov, ich prijímaní a adaptácii, o starostlivosti o 
pracovníkov.   
K výberu učiva sme pristupovali z hľadiska možnosti jeho aplikácie v ďalších odborných predmetoch 
a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu 
a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  
Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 
na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti personálnej 
práce. 
Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi ekonomika 
podniku,  daňovníctvo, účtovníctvo, obchodná korešpondencia a finančná analýza.    
Metódy, formy a prostriedky vyučovania personálnej práce a miezd majú stimulovať rozvoj 
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby 
má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať 
a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného 
záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, 
heuristické metódy, prácu s počítačom, dokladmi a odbornými časopismi.  
Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu personálna 
práca a mzdy proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. 
Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. 
V tomto predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie riešiť problémové úlohy 
samostatne a spôsobilosti využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického 
poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie 
poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých 
tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky 
z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.   
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese tohto predmetu patrí aj vyplňovanie 
pracovno-právnych dokladov, počítanie miezd a vedenie personálnej a mzdovej agendy.  
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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Kľúčové kompetencie 
 
Vo vyučovacom predmete personálna práca  a mzdy využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Spôsobilosť  konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,  

 logicky zdôvodňovať svoje názory, konanie a rozhodnutia, 
 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vybrať si správne rozhodnutie z viacerých možností. 

 
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v materinskom a cudzom jazyku 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti 
učenia sa on-line, 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 komunikovať elektronickou poštou, 
 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, byť mediálne gramotný, 

 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
 motivovať pozitívne seba a iných, 
 prezentovať svoje myšlienky, názory a postoje, 
 konštruktívne diskutovať, pozorne počúvať druhých. 

 
 

Odborné kompetencie 
 
Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 

 charakterizovať podstatu personálnej činnosti, 
 ovládať právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, 
 zhodnotiť význam personálneho plánovania, 
 vysvetliť zdroje a metódy získavania a výberu pracovníkov, 
 popísať mzdové formy a zložky mzdy, 
 vysvetliť vplyv pracovných podmienok a pracovného prostredia na pracovný výkon. 

 
Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 pracovať s odbornou literatúrou, 
 aplikovať v praxi  odborné poznatky, 
 aplikovať v praxi zásady spoločenského správania a medziľudských vzťahov, 
 aplikovať návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 

prostredia. 
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Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou, 
 komunikatívnosťou, kreativitou, 
 presnosťou, zodpovednosťou, sebadisciplínou. 

 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom vyučovacieho predmetu personálna práca  a mzdy   je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, 
zručností a kompetencií v oblasti práva, ekonomiky, daňovníctva, administratívy a informatiky, 
formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj 
v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. 
 

 Výstupné všeobecné ciele predmetu: 
 prehĺbiť poznatky získané v predmete právo, ekonomika, účtovníctvo, 
 venovať väčší časový úprave pracovnoprávnych vzťahov, 
 ovládať právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, 
 nadobudnúť zručnosť pri práci s ekonomickým softvérom. 

 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 
 ovládať  ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti, 
 chápať podstatu ekonomických javov a aplikovať ich v praxi, 
 mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 
 aplikovať získané teoretické vedomosti v priamej súvislosti s pracovnoprávnymi vzťahmi. 

 
Stratégia vyučovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Organizácia personálneho 
manažmentu    

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

 Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie  

Personálne plánovanie   

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

 Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 

Nábor a výber pracovníkov    

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
brainstorming 

 Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 

Vznik, zmena a skončenie 
pracovného pomeru   

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Pracovné podmienky     

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Odmeňovanie a mzda    

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Povinné odvody do fondov Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 
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Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Zamestnanecké a pracovné vzťahy    

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Sociálna starostlivosť 
o zamestnancov    

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Aktualizácia mzdovej problematiky - 
súvislý príklad    

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

 

Učebné zdroje 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Organizácia 
personálneho 
manažmentu    
 

Časopis – Personálna práca 
a mzdy, Poradca, s.r.o., Žilina 
 

Tabuľa 
PC 

schéma internet 

Personálne plánovanie   
Časopis – Personálna práca 
a mzdy, Poradca, s.r.o., Žilina 
 

Tabuľa 
PC 

schéma Internet  

Nábor a výber 
pracovníkov    

Časopis – Personálna práca 
a mzdy, Poradca, s.r.o., Žilina 
 

  
Tabuľa 
PC 

schéma Internet  

Vznik, zmena 
a skončenie pracovného 
pomeru   

Časopis – Personálna práca 
a mzdy, Poradca, s.r.o., Žilina 
 

  
Tabuľa 
Počítače 
 

schéma 
Zákonník práce 

Internet  

Pracovné podmienky     
Časopis – Personálna práca 
a mzdy, Poradca, s.r.o., Žilina 
 

PC 
Tabuľa 

schéma 

Zákonník práce 
Internet  

Odmeňovanie a mzda    
 

Časopis – Personálna práca 
a mzdy, Poradca, s.r.o., Žilina 
 

Počítače  
Tabuľa 

schéma 

Zákonník práce 
Internet  

Povinné odvody do 
fondov 

Časopis – Personálna práca 
a mzdy, Poradca, s.r.o., Žilina 
 

Počítače  
Tabuľa 

schéma 

Zákonník práce 
Internet  

Zamestnanecké  
a pracovné vzťahy    

Časopis – Personálna práca 
a mzdy, Poradca, s.r.o., Žilina 
 

Počítače  
Tabuľa 

schéma 

Zákonník práce  
Internet  

Sociálna starostlivosť 
o zamestnancov    
 

Časopis – Personálna práca 
a mzdy, Poradca, s.r.o., Žilina 
 

Počítače  
Tabuľa 

schéma 
Zákonník práce  

Internet  

Aktualizácia mzdovej 
problematiky - súvislý 
príklad    

Časopis – Personálna práca 
a mzdy, Poradca, s.r.o., Žilina 
 

Počítače  
Tabuľa 

schéma 
Zákonník práce  

Internet  
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  PERSONÁLNA PRÁCA A MZDY 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Organizácia 
personálneho 
manažmentu    

2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Podstata personálneho 
manažmentu 

 Činnosť personálneho 
manažmentu 

 

1 

 

1 

 

 

Ekonomika podniku 

 

 Vysvetliť  podstatu 
personálneho 
manažmentu 

 Analyzovať činnosť 
personálneho 
manažmentu 

 

 Vysvetlil  podstatu 
personálneho 
manažmentu 

 Analyzoval činnosť 
personálneho 
manažmentu 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

 

 

 

Personálne plánovanie    
3 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Význam personálneho 
plánovania 

 Štruktúra  pracovníkov 

 Plánovanie potrieb 
pracovníkov 

1 

 

1 

1 

Ekonomika podniku 

 

 Zhodnotiť význam 
personálneho plánovania 
pre podnik 

 Popísať štruktúru 
pracovníkov podniku 

 Vysvetliť plánovanie 
potrieb pracovníkov a 
metódy tvorby plánu 

 Zhodnotil význam 
personálneho plánovania 
pre podnik 

 Popísal štruktúru 
pracovníkov 

 Vysvetlil plánovanie 
potrieb pracovníkov a 
metódy tvorby plánu 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

 

 

 

 

 

Nábor a výber 
pracovníkov    

3  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Zdroje získavania 
zamestnancov 

 

 Metódy náboru 
zamestnancov 

 Výber zamestnancov 

                                                

1 

 

 

1 

1 

 

 

Ekonomika podniku 

 Analyzovať externé 
a interné zdroje 
získavania 
zamestnancov 

 Popísať metódy náboru 
zamestnancov 

 Vysvetliť postup  pri 
výbere zamestnancov  

 Analyzoval externé 
a interné zdroje 
získavania 
zamestnancov 

 Popísal metódy náboru 
zamestnancov 

 Vysvetliť postup  pri 
výbere zamestnancov 

 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšania 

 

Písomná práca 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Vznik, zmena 
a skončenie pracovného 
pomeru   

6  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Vznik pracovného 
pomeru, pracovná 
zmluva 

 Zmena pracovného 
pomeru 

 Skončenie pracovného 
pomeru 

 Žiadosti, doklady, 
zmluvy súvisiace 
s pracovným pomerom 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

Ekonomika podniku 

Právo 

 

 

 Definovať pracovný 
pomer a analyzovať  
základné náležitosti 
pracovnej zmluvy  

 Vymedziť  právnu úpravu 
vzniku, zmeny 
a skončenia pracovného 
pomeru 

 Prakticky vyhotoviť 
žiadosti, doklady 
a zmluvy súvisiace 
s pracovným pomerom 

 

 Definoval pracovný 
pomer a analyzoval 
základné náležitosti 
pracovnej zmluvy   

 Vymedzil  právnu úpravu 
vzniku, zmeny 
a skončenia pracovného 
pomeru 

 Prakticky vyhotovil 
žiadosti, doklady 
a zmluvy súvisiace 
s pracovným pomerom 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Praktické skúšanie 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Ústna odpoveď 

 

Praktická skúška 

Pracovné podmienky     3  
 
 

   

 Fyzikálne faktory 
pracovného prostredia 

 

 Sociálne faktory 
pracovného prostredia 

 

 Bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Ekonomika podniku 

Právo 

 

 

 Analyzovať  fyzikálne 
faktory pracovného 
prostredia a ich vplyv na 
pracovný výkon 

 Popísať sociálne faktory 
pracovného prostredia 
a ich vplyv na pracovný 
výkon 

 Zhodnotiť  význam 
bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci 

 Analyzoval fyzikálne 
faktory pracovného 
prostredia a ich vplyv na 
pracovný výkon 

 Popísal sociálne faktory 
pracovného prostredia 
a ich vplyv na pracovný 
výkon 

 Zhodnotil význam 
bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci 

 

Frontálne ústne 
skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Odmeňovanie a mzda    5  
 
 

   

 Mzda a mzdové formy 

 

 

 

1 

 

 

 

Ekonomika podniku 

 

 Vysvetliť pojem mzda, 
oboznámiť s platnými 
právnymi normami 
a formami miezd 

 

 Vysvetlil základné pojmy 

 

 

 

Ústne skúšanie 

 

 

 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné formy mzdy 

 

 Doplnkové formy mzdy 
a mzdové zvýhodnenia 

 Výpočet mzdy 

1 

 

1 

2 

Ekonomika podniku 

 

 Pomenovať a analyzovať 
základné formy mzdy 

 Popísať doplnkové formy 
mzdy 

 Riešiť praktické príklady 
na výpočet mzdy 

 Pomenoval a analyzoval 
základné formy mzd 

 Popísal doplnkové formy 
mzdy 

 Riešil praktické príklady 
na výpočet mzdy 

Ústne skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

 

Ústna odpoveď 

 

Ústna odpoveď 

 

 

 

Povinné odvody do 
fondov 

2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Odvody do sociálnej 
poisťovne 

 

 Odvody do zdravotnej 
poisťovne 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Ekonomika podniku 

   

 Vymedziť  základné 
odvody zo mzdy do 
sociálnej poisťovne 

 Vysvetliť základné 
odvody zo mzdy do 
zdravotnej poisťovne 

 

 Vymedzil základné 
odvody zo mzdy do 
sociálnej poisťovne  

 Vysvetlil základné 
odvody zo mzdy do 
zdravotnej poisťovne 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomná práca 

 

 

 

Zamestnanecké a 
pracovné vzťahy    

2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Pracovné vzťahy  
a atmosféra na 
pracovisku 

 Štýly vedenia 

 

1 

 

1 

Ekonomika podniku 

 

 Analyzovať vplyv  
pracovných vzťahov a 
atmosféry na pracovisku 
na pracovný výkon 

 Vysvetliť štýly vedenia 
ľudí 

 

 Analyzoval vplyv  
pracovných vzťahov a 
atmosféry na pracovisku 
na pracovný výkon 

 Vysvetlil štýly vedenia 
ľudí 

 

Písomné skúšanie 
 

Ústne skúšanie 
 

Písomná práca 

 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

        Sociálna 
starostlivosť 
o zamestnancov    

2   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Sociálny fond 
a starostlivosť o 
zamestnancov 

 

2 

 

Ekonomika podniku 

 

 Vymedziť význam 
a úlohu sociálneho fondu 
a starostlivosti o 
zamestnancov 

 

 Vymedzil význam a úlohu 
sociálneho fondu 
a starostlivosti o 
zamestnancov 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomná práca 

 

Ústna odpoveď 

      Aktualizácia 
mzdovej 
problematiky - 
súvislý príklad    

5   

Žiak má: 

 

Žiak: 

  

 Aktualizácia právnej 
úpravy výpočtu miezd 

 Súvislý príklad 

 

1 

 

4 

Ekonomika podniku 

 

 Zvládnuť aktuálnu právnu 
úpravu výpočtu miezd 

 Prakticky riešiť  súvislý 
príklad výpočtu miezd 

 

 Zvládol aktuálnu právnu 
úpravu výpočtu miezd 

 Prakticky riešil  súvislý 
príklad výpočtu miezd 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomná práca 

 

Ústna odpoveď 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu 
Cvičenia z daňovníctva1 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q  daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Cvičenia  z daňovníctva je predmet, ktorý v celosti nadväzuje na učivo preberané v predmete 

daňovníctvo. Dopĺňa komplex získaných daňových vedomostí o ich praktické využitie v rámci 

podnikateľskej praxe. Jednotlivé témy sú postavené zhodne s predmetom daňovníctvo. V rámci 

hodinovej dotácie v jednotlivých týždňoch sa predpokladá súbežné preberanie rovnakej 

problematiky, pretože cieľom tohto predmetu je vytvoriť kompaktný celok vedomostí a zručností 

žiakov v rámci celej daňovej problematiky. Konkrétna náplň predmetu spočíva vo vyhotovovaní 

účtovných, ale predovšetkým daňových dokladov a vo vyhľadávaní nedostatkov v daňovej a účtovnej 

evidencii podnikateľských subjektov.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom vyučovacieho predmetu cvičenia z daňovníctva   je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, 
zručností a kompetencií v oblasti daní formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti 
a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. Praktický riešiť 
problémové úlohy z oblasti daní. 

 
Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

- prehĺbiť poznatky získané v predmete daňovníctvo a iných odborných predmetoch, 

- zvládnuť vzťahy medzi zákonom o účtovníctve a zákonom o daniach, 

- vyriešiť problémové situácie pomocou zákonných noriem, 

- ovládať odbornú terminológiu a využívať ju pri riešení úloh. 

 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

 poskytnúť žiakom hlbšie vedomosti o právnej úprave jednotlivých daní, 

 zvládnuť problematiku daní a vyplňovania daňových priznaní, 

  aplikovať poznatky z rôznych vyučovacích predmetov pre správny výpočet dane, 

 pochopiť podstatu medzinárodného zdaňovania, 

 venovať väčší časový priestor analyzovaniu problematiky dane z príjmov FO a PO a DPH, 

 zvládnuť význam evidencie tržieb elektronickými registračnými pokladnicami. 

 

Kľúčové kompetencie 

 

Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
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 logický a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

 porovnávať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy sociálne normy, 

 vyberať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

 definovať svoje ciele a prognózy, 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 

problému. 

 

Spôsobilosti Interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v materinskom a cudzom jazyku 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky, 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 

a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 

problému, 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ 

sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné, 

    pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami, 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti 

učenia sa formou on-line, 

 riešiť praktické problémy jednotlivých daní, 

 chápať podstatu ekonomických javov a aplikovať ich v praxi. 

 

Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 motivovať pozitívne seba aj druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

 analyzovať hranice problému 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce bez zaujatosti posudzovať 

návrhy druhých 

 pracovať v tíme a riadiť prácu v tíme 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 diskutovať konštruktívne, aktívne a pozorne počúvať druhých 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností 

 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 

 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom 

kolektíve,  niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 
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 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej 

orientácie a životných podmienok, 

 

Odborné kompetencie 

 
Požadované vedomosti 
Absolvent má: 

 ovládať problematiku jednotlivých daní a vyplňovanie daňových priznaní, 
 orientovať sa v jednotlivých daniach, 
 vedieť využiť informácie z daňovníctva pri efektívnom riadení firmy, 
 operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 
 ovládať povinnosti podnikateľa voči  daňovému úradu,  

 
Požadované zručnosti 
Absolvent vie: 

 pracovať s odbornou literatúrou a zákonmi 
 aplikovať v praxi  odborné poznatky, 
 aplikovať v praxi zásady spoločenského správania a medziľudských vzťahov, 
 aplikovať návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 

prostredia. 
 
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou, 
 komunikatívnosťou, kreativitou, 
 presnosťou, zodpovednosťou, sebadisciplínou. 
 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Daňová politika štátu 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie  

Dane v súvislosti so zákonom o 
účtovníctve 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda 

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 

Základné pojmy daňovej teórie 

Informačno – receptívna 
Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda 

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 

Daň z príjmov fyzických osôb 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Daň z príjmov právnických osôb 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
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úloh 
 

Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Medzinárodné zdaňovanie 
príjmov fyzických a právnických 
osôb 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Daň z pridanej hodnoty 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Evidencia tržieb pomocou 
elektronickej registračnej 
podkladnice 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Daňová politika štátu 

Majcherová. : Daňová 
sústava pre OA,  Mladé 
leta, s. r.o., 2011 
Majcherová. : Daňová 
sústava pre OA – pracovná 
časť Mladé leta,  
s. r.o., 2011 

Tabuľa Kniha  

Dane v súvislosti so 
zákonom o 
účtovníctve 

Daňové zákony 
Zákon o účtovníctve 

Tabuľa 

Právne normy 
Účtovné 
doklady 
 

Internet – 
www.drsr.sk 

Základné pojmy 
daňovej teórie 
 

Majcherová. : Daňová 
sústava pre OA,  Mladé 
leta, s. r.o., 2011 
Majcherová. : Daňová 
sústava pre OA – pracovná 
časť Mladé leta,  
s. r.o., 2011 

  
Tabuľa 

Daňové zákony 
Daňové 
registračné 
prihlášky 

Internet – 
www.drsr.sk 

Daň z príjmov 
fyzických osôb 

Majcherová. : Daňová 
sústava pre OA,  Mladé 
leta, s. r.o., 2011 
Majcherová. : Daňová 
sústava pre OA – pracovná 
časť Mladé leta,  
s. r.o., 2011 
Daňové zákony 
Dane, účtovníctvo , 
odvody, Poradca, s.r.o., 
mesačník, 
PORADCA, Poradca,  
s.r.o., mesačník 
 

  
Tabuľa 
Počítače 
 

Zákon o dani z 
príjmov, 
Daňové 
priznania, 
Účtovné 
výkazy, 
Iné tlačivá, 
potrebné pre 
správny 
výpočet dane a 
správne 
podanie daň. 
priznania 

Internet – 
www.drsr.sk 
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Daň z príjmov 
právnických osôb 

Majcherová. : Daňová 
sústava pre OA,  Mladé 
leta, s. r.o., 2011 
Majcherová. : Daňová 
sústava pre OA – pracovná 
časť Mladé leta,  
s. r.o., 2011 
Daňové zákony  
Dane, účtovníctvo , 
odvody, Poradca, s.r.o., 
mesačník, 
PORADCA, Poradca,  
s.r.o., mesačník 
 

Počítače  
Tabuľa 

Zákon o dani z 
príjmov, 
Daňové 
priznanie, 
Účtovné výkazy 

Internet – 
www.drsr.sk 

Medzinárodné 
zdaňovanie príjmov 
fyzických a 
právnických osôb 

Zákon o dani z príjmov 
Majcherová. : Daňová 
sústava pre OA,  Mladé 
leta, s. r.o., 2011 
Majcherová. : Daňová 
sústava pre OA – pracovná 
časť Mladé leta,  
s. r.o., 2011 
Dane, účtovníctvo , 
odvody, Poradca, s.r.o., 
mesačník, 
PORADCA, Poradca, s.r.o., 
mesačník 
 

Počítače  
Tabuľa 

Zákon o dani z 
príjmov, 
Daňové 
priznania, 
Medzinárodné 
zmluvy o 
zamedzení 
dvojitého 
zdanenia 

Internet – 
www.drsr.sk 

Daň z pridanej 
hodnoty 

Zákon o dani z príjmov 
Majcherová. : Daňová 
sústava pre OA,  Mladé 
leta, s. r.o., 2011 
Majcherová. : Daňová 
sústava pre OA – pracovná 
časť Mladé leta,  
s. r.o., 2011 
Dane, účtovníctvo , 
odvody, Poradca, s.r.o., 
mesačník, 
PORADCA, Poradca, s.r.o., 
mesačník 
 

Počítače  
Tabuľa 

Zákon o dani z 
pridanej 
hodnoty, 
Daňové 
priznanie, 
Súhrnný  výkaz 
k DPH, 
Evidencia DPH 

Internet – 
www.drsr.sk 

Evidencia tržieb 
pomocou 
elektronickej 
registračnej 
pokladnice 

Dane, účtovníctvo , 
odvody, Poradca, s.r.o., 
mesačník 
PORADCA, Poradca s.r.o., 
mesačník 
Vyhláška MFSR o vedení 
tržieb elektronickou 
registračnou pokladnicou 

Počítače  
Tabuľa 

Vyhláška MFSR 
o vedení tržieb 
elektronickou 
registračnou 
pokladnicou, 
Kniha ERP, 
 

Internet – 
www.drsr.sk 
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           ROČNÍK:PRVÝ 
 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  CVIČENIA Z  DAŇOVNÍCTVA 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Daňová politiky štátu 

 
8 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Fiškálna úloha štátu 

 Tvorba a štruktúra 
štátneho rozpočtu 

 Optimalizácia daní  

 Podnikanie v SR  

1 

2 

2 

 

3 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 Charakterizovať podstatu 
a význam daňovej politiky 
štátu, postavenie daní 
a daňové zásady 

 

 Charakterizoval podstatu 
a význam daňovej politiky 
štátu, postavenie daní 
a daňové zásady 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Dane v súvislosti so 
zákonom o 
účtovníctve 

 
6 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Podnikanie v SR 
a vzťah k účtovnej 
evidencii 

 Dokladová evidencia 
podnikateľského 
subjektu 

 Náležitosti účtovnej 
dokumentácie 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 Vysvetliť podnikanie v SR 
vzhľadom na účtovníctvo 

 Definovať  význam 
dokladovej evidencie 

 

 Opísať náležitosti 
dokumentácie 

 

 Vysvetlil podnikanie v SR 
vzhľadom na účtovníctvo 

 Definoval význam 
dokladovej evidencie 

 

 Popísal náležitosti 
dokumentácie 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Ústna odpoveď 

 

Praktické cvičenie 

 

Základné pojmy daňovej 
teórie 
 

2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné daňové pojmy 

 

 

2 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 Definovať  základné 
daňové pojmy, náležitosti 
daní a ich členenie 

 
 

 Definoval  základné 
daňové pojmy, náležitosti 
daní a ich členenie 

 
 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomná práca 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Daň z príjmov fyzických 
osôb 

21  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Riešenie praktických 
príkladov 
v jednoduchom 
účtovníctve vzhľadom 
na daňový základ 
a odvody podnikateľa 

 Komplexný príklad 

 Uzávierka účtovných 
kníh 

 Výkazy jednoduchého 
účtovníctva 

 Daňové priznanie 

 

 

7 

 

 

7 

2 

 

2 

3 

 

 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Účtovníctvo 

 Vypočítať daňový základ 
a odvodové povinnosti 

 

 Riešiť súvislý príklad  

 

 Praktický vykonať 
uzávierku účtovníctva 

 

 Zostaviť a vyplniť výkazy 
a daňové priznanie 

 

 Vypočítal daňový základ 
a odvodové povinnosti 

 

 Vyriešil súvislý príklad 
 

 Praktický  vykonal 
uzávierku účtovníctva 

 

 Zostavil a vyplnil výkazy 
a daňové priznanie 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Praktické cvičenie 

 

Praktické cvičenia 

 

 

Praktické cvičenia 

 

Daň z príjmov 
právnických osôb 24  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Náklady a výnosy a ich 
transformácia na 
výpočet dane 

 Komplexný príklad 

 Účtovná závierka, 
výkazy 

 

 Zostavenie daňového 
priznania 

 

4 

 

10 

2 

 

8 

 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Účtovníctvo 

 Vypočítať výsledok 
hospodárenia a daňovú 
povinnosť 

 Riešiť komplexný príklad 
 

 Praktický vykonať 
účtovnú závierku 

 

 Zostaviť daňové 
priznanie 

 

 Vypočítal výsledok 
hospodárenia a daňovú 
povinnosť 

 Riešil komplexný príklad 
 

 Praktický vykonal 
účtovnú závierku 

 

 Zostavil daňové priznanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Praktické cvičenia 

 

Praktické cvičenia 

 

Praktické cvičenia 

  

Praktické cvičenia  

 

Medzinárodné 
zdaňovanie príjmov 
fyzických a právnických 
osôb 

10  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné právne normy 
a pojmy 

 

2 

 

 

 

 

 

 Vysvetliť základné pojmy 
a oboznámiť s platnými 
právnymi normami 

 

 Vysvetlil základné pojmy 
a oboznámiť s platnými 
právnymi normami 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Daň z pridanej hodnoty 24  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Praktické príklady  
v rámci DPH 

 

 Vyhotovovanie 
daňových dokladov 

 

 

 Zostavovanie daňovej 
evidencie a daňového 
priznania 

 

 

10 

 

4 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Účtovníctvo 

 Riešiť príklady v rámci 
DPH 

 

 Praktický  vyhotoviť 
doklady 

 

 

 

 Praktický viesť daňovú 
evidenciu a vyplniť 
daňové priznanie 

 

 

 Riešil príklady v rámci 
DPH 

 

 Praktický vyhotovil 
doklady 

 

 

 

 Praktický viedol daňovú 
evidenciu a  vyplnil 
daňové priznanie 

 
 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenia 

 

 

Praktické cvičenia 

 

 

Praktické cvičenia 

Evidencia tržieb 
pomocou registračnej 
pokladnice 

4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Povinnosti vyplývajúce  
zo zákona 

 Vedenie a kontrola kníh 
a pokladnice 

 

2 

 

2 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Účtovníctvo 

 Vysvetliť podstatu 
evidencie tržieb pomocou 
registračnej pokladnice 

 
 

  Vysvetlil podstatu 
evidencie tržieb pomocou 
registračnej pokladnice 

Písomné skúšanie Písomná práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). 
Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických 
listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie komplexných 
vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických 
celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. 
Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania 
didaktického testu sa dohodne medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia 
a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka.  

Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové 
štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi. Pohotovo vykonáva požadované 
intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri 
výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav 
je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové 
štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne 
a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení 
teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny 
a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných 
nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií 
a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie 
za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky 
a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má 
nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné medzery. Pri 
vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí 
a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je 
nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla 
závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má 
veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné 
a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní 
osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické 
nedostatky. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť 
ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu 
Cvičenia z daňovníctva2 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 87 vyučovacích 
hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q  daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Cieľom vyučovacieho predmetu cvičenia z daňovníctva   je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií v 
oblasti daní formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom 
vzdelávaní a občianskom živote. Praktický riešiť problémové úlohy z oblasti daní. 

 

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

- poskytnúť žiakom hlbšie vedomosti o právnej úprave jednotlivých daní, 
- zvládnuť problematiku daní a vyplňovania daňových priznaní, 
-  aplikovať poznatky z rôznych vyučovacích predmetov pre správny výpočet dane. 

 
Výstupné špecifické ciele predmetu: 

- prehĺbiť poznatky získané v predmete daňovníctvo a iných odborných predmetoch, 
- zvládnuť podstatu dane z nehnuteľnosti  a dane z motorových vozidiel, 
- pochopiť správu daní a poplatkov, 
- venovať väčší časový priestor analyzovaniu problematiky miestnych daní, 
- vyriešiť problémové situácie pomocou zákonných noriem, 
- ovládať odbornú terminológiu a využívať ju pri riešení úloh, 
- uviesť možné cesty a spôsoby riešenia daňového problému, navrhnúť optimalizáciu daňového problému, 
- vypočítať daň, vyplniť daňové priznanie, 
- určiť termíny  a spôsob pre podanie daňového priznania a zaplatenia dane, 
- vypočítať cestovné náhrady. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Dane z nehnuteľnosti 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie  

Ostatné miestne dane 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálne vyučovanie 
Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 

Daň z motorových vozidiel 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 
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Spotrebné dane 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie  

Zrušenie a zánik podnikateľských 
subjektov 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Správa daní a poplatkov 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Správne poplatky 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou a prostriedkami IKT 

Cestovné náhrady 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda 

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 

Komplexný praktický príklad 

Informačno – receptívna metóda 
 Reproduktívna metóda 
 Problémový výklad 
 Heuristická metóda 

Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Dane z nehnuteľnosti 

Zákon o miestnych daniach a 
miestnom poplatku  
Majcherová. : Daňová sústava 
pre OA,  Mladé leta, s. r.o., 2011 
Majcherová. : Daňová sústava 
pre OA – pracovná časť Mladé 
leta,  
s. r.o., 2011 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca, s.r.o., 
mesačník 
 

Tabuľa 

Zákon o 
miestnych 
daniach a 
miestnom 
poplatku, 
Daňové priznania 

Internet – 
www.drsr.sk 

Ostatné miestne 
dane 

Zákon o miestnych daniach a 
miestnom poplatku  
Majcherová. : Daňová sústava 
pre OA,  Mladé leta, s. r.o., 2011 
Majcherová. : Daňová sústava 
pre OA – pracovná časť Mladé 
leta,  
s. r.o., 2011 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca, s.r.o., 
mesačník 

Tabuľa 

Zákon o 
miestnych 
daniach a 
miestnom 
poplatku, 
  

Internet – 
www.drsr.sk 

Daň z motorových 
vozidiel 
 

Zákon o miestnych daniach a 
miestnom poplatku  
Majcherová. : Daňová sústava 
pre OA,  Mladé leta, s. r.o., 2011 

  
Tabuľa 

Zákon o 
miestnych 
daniach a 
miestnom 

Internet – 
www.drsr.sk 
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Majcherová. : Daňová sústava 
pre OA – pracovná časť Mladé 
leta,  
s. r.o., 2011 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca, s.r.o., 
mesačník 
 

poplatku, 
Daňové 
priznania, 
Technický 
preukaz vozidlá 

Spotrebné dane 

Zákony o spotrebných daniach,  
Majcherová. : Daňová sústava 
pre OA,  Mladé leta, s. r.o., 2011 
Majcherová. : Daňová sústava 
pre OA – pracovná časť Mladé 
leta,  
s. r.o., 2011 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca, s.r.o., 
mesačník 
 

  
Tabuľa 
 

Zákon 
o spotrebnej 
dani z piva, vína, 
liehu, 
tabakových 
výrobkov, 
minerálneho 
oleja, elektriny, 
uhlia a zemného 
plynu 

Internet – 
www.drsr.sk 

Zrušenie a zánik 
podnikateľských 
subjektov 

Daňové zákony, 
Zákon o správe daní 
a poplatkov, 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca s.r.o., 
mesačník 

Tabuľa 

Daňové zákony, 
Zákon o správe 
daní a poplatkov 
 

Internet – 
www.drsr.sk 

Správa daní a 
poplatkov 

Zákon o správe daní 
a poplatkov, 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca s.r.o., 
mesačník  

Tabuľa 
Zákon o správe 
daní a poplatkov 

Internet – 
www.drsr.sk 

Správne poplatky 
Zákon o správnych poplatkoch 
 

Tabuľa 
Zákon 
o správnych 
poplatkoch 

Internet – 
www.drsr.sk 

Cestovné náhrady 

Zákon o cestovných náhradách 
Dane, účtovníctvo , odvody, 
Poradca, s.r.o., mesačník, 
PORADCA, Poradca s.r.o., 
mesačník 

Tabuľa 

Zákon 
o cestovných 
náhradách, 
Tlačivo – 
cestovný príkaz 

Internet – 
www.drsr.sk 

Komplexný praktický 
príklad 

Daňové zákony 
Počítače  
Tabuľa 

Daňové 
zákony, 
Účtovné 
doklady, 
Daňové 
priznania, 
Daňové výkazy 

Internet – 
www.drsr.sk 
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             ROČNÍK:DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   CVIČENIA Z DAŇOVNÍCTVA 3 hodiny týždenne, spolu 87 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 
Dane z nehnuteľnosti 

 
6 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Riešenie úloh v rámci 
jednotlivých daní 

 Výpočet daní 
a vyhotovovanie 
daňových priznaní 

 

3 

 

3 

 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 Riešiť úlohy v rámci 
jednotlivých daní 

 Vypočítať  daň 
a vyhotoviť daňové 
priznanie 

 

 Vyriešil úlohy v rámci 
jednotlivých daní 

 Vypočítal  daň a vyhotovil 
daňové priznanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Praktické cvičenie 

 

Praktické cvičenie 

Ostatné miestne dane  
18 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Riešenie úloh v rámci 
jednotlivých daní 

 Výpočet daní 
a vyhotovovanie 
daňových priznaní 

 

8 

 

10 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 Riešiť problémové úlohy 
jednotlivých miestnych 
dani 

 Vypočítať  daň 
a vyhotoviť daňové 
priznanie 

 Vyrieši úlohy v rámci 
jednotlivých miestnych  
daní 

 Vypočítal  daň a vyhotovil 
daňové priznanie 

 
 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

Praktické cvičenie 

 

 

Praktické cvičenie 

 

Daň z motorových 
vozidiel 
 

4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Automobil a podnikateľ 
vzhľadom na daň 
z motorových vozidiel –
riešenie praktických úloh 

 Vyplňovanie daňového 
priznania 

 

4 Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 

 

 Riešiť praktické príklady 
použitia auta na 
podnikanie vzhľadom na 
daň z motorových 
vozidiel 

 Vyhotoviť daňové 
priznanie 

 Vyriešil praktické príklady 
použitia auta na 
podnikanie vzhľadom na 
daň z motorových 
vozidiel 

 Vyhotovil daňové 
priznanie 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

Písomná práca 

 

 

Praktické cvičenie 

Spotrebné dane 8  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Riešenie komplexných 
problémových úloh 
z oblasti konkrétnych 
druhov daní 

8  

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 

 Riešiť problémové  úlohy 
z oblastí jednotlivých 
spotrebných daní 

 

 

 Vyriešil problémové  
úlohy z oblastí 
jednotlivých spotrebných 
daní 

 

Písomné skúšanie 

 

Praktické cvičenie 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zrušenie a zánik 
podnikateľských 
subjektov 

6  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Riešenie praktických 
úloh súvisiacich 
s rôznymi spôsobmi 
zrušenia a zániku 
podnikateľských 
subjektov 

 

6 

 

        Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

Daňovníctvo 

 

 Riešiť  praktické  úlohy 
súvisiacich s rôznymi 
spôsobmi zrušenia 
a zániku podnikateľských 
subjektov 

 

 Vyriešil  praktické  úlohy 
súvisiacich s rôznymi 
spôsobmi zrušenia 
a zániku podnikateľských 
subjektov 

Písomné skúšanie 

 

Praktické cvičenie 

Správa daní a poplatkov 21  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné  pojmy 

 

 Priebeh daňového 
a exekučného konania 

 

 

 Riešenie problémových 
úloh 

 

2 

 

8 

 

 

11 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Právo 

 Vysvetliť základné pojmy 

  

 Vysvetliť priebeh 
daňového a exekučného 
konania 

 

 Riešiť problémové úlohy 
týkajúce sa daňového, 
exekučného konania a 
dražby 

 Vysvetlil základné pojmy 

 

 Vysvetlil priebeh 
daňového a exekučného 
konania 

 Vyriešil problémové 
úlohy týkajúce sa 
daňového, exekučného 
konania a dražby 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Praktické cvičenie 

 

 

Praktické cvičenie 

 

Správne poplatky 8  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Aplikácia zákona v praxi 

 

 

8 

 

 

Ekonomika podniku 

            Daňovníctvo 

Právo 

 Aplikovať zákon v praxi 
a správne určiť výšku 
poplatkov 

 

 Aplikoval zákon v praxi 
a správne určil výšku 
poplatkov 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Neštandartizovaný 
test 

 

 

Cestovné náhrady 
10 
 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 
 Podnikateľ, 

zamestnanci 
a cestovné náhrady – 
aplikácia zákona v 
praxi 

 

 
 

4 
 
 
 
 
 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 
 

 Vysvetliť a praktický 
realizovať aplikovanie 
zákona v praxi 

 

 

 Vysvetlil a praktický 
realizoval aplikovanie 
zákona v praxi 

 

  

 
Písomné skúšanie 
 
 
 
 

 
Praktické cvičenie 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Pracovné cesty – 
aplikácia zákona v 

praxi 
 
 

 

 
           6 

 
 
 
 

        Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 
Personálna práca a mzdy 

 
 

 Vypočítať náhrady pri 
rôznych druhoch 

pracovných ciest – 
praktické príklady 

 

 Vypočítal náhrady pri 
rôznych druhoch 

pracovných ciest – 
praktické príklady 

 
 

Písomné skúšanie 
 
 

 
 

 
 

Praktické cvičenie 
 
 
 

Komplexný praktický 
príklad 

6  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Riešenie komplexného 
príkladu 

 

6 

 

Právo 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

 

 Riešiť komplexný príklad 
s využitím daňových 
zákonov 

 
 

  Riešil  komplexný príklad 
s využitím daňových 
zákonov 

 

Písomné skúšanie Praktické cvičenie 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne 
medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.  

Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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 Názov predmetu 
Cvičenia z účtovníctva1 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q  daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet umožňuje precvičiť a rozvíjať získané súhrnné vedomosti z jednoduchého a podvojného 

účtovníctva prostredníctvom priblíženia situácií vyskytujúcich sa v reálnej praxi. Učivo je zamerané na 

praktické činnosti  a precvičovanie sa uskutočňuje formou súvislých príkladov.  

V úvode súvislých príkladov z jednoduchého  a podvojného účtovníctva sa riešia všetky prípady 

súvisiace so začiatkom podnikania alebo založením spoločnosti. Postupne sa účtujú prípady počas 

jedného účtovného obdobia, až po účtovnú uzávierku a závierku. Žiaci pracujú s originálnymi 

dokladmi a výkazmi.  

V predmete sa musí dostatočná pozornosť venovať schopnosti rýchlo reagovať na neustále zmeny 

príslušných právnych noriem. Sústrediť sa na celkový profil budúceho absolventa, s dôrazom na 

rozvoj samostatnosti, iniciatívy a podnikavosti, so schopnosťou uplatniť nadobudnuté vedomosti v 

praxi.   

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu cvičenia z účtovníctva je prehĺbiť poznatky žiakov získané v predmete 

účtovníctvo, poskytnúť žiakom hlbšie vedomosti o jednotlivých účtovných agendách, rozšíriť 

praktické zručnosti žiakov vo vedení jednoduchého a podvojného účtovníctva, rozšíriť  praktické 

zručnosti  pri vykonaní účtovnej uzávierky a závierky, naučiť žiakov orientovať sa  a rýchlo reagovať 

na aktuálne zmeny príslušných právnych noriem. 

 

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

- prehĺbiť  a precvičiť poznatky získané v účtovníctve a iných odborných premetoch, 
- venovať väčší časový priestor účtovaniu praktických príkladov, 
- nadobudnúť zručnosť pri práci s ekonomickým softvérom, 
- dokázať analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva. 
 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

- poskytnúť žiakom hlbšie vedomosti o právnej úprave účtovníctva  v nadväznosti  na Zákon 
o účtovníctve, vedieť sa orientovať v zákonoch a právnych normách, 

- zvládnuť problematiku účtovnej dokumentácie, účtovných záznamov a účtovných zápisov 
v účtovných knihách, vedieť praktický vyhotovovať doklady a zápisy, 

- naučiť žiakov zásady jednoduchého a podvojného účtovníctva, 
- účtovať bežné a špecifické prípady v účtovej triede 2 – Finančné účty, precvičovať praktické 

príklady. 
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Kľúčové kompetencie 

 

Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 logický a reálne vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy sociálne normy, morálne 

zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,  

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 

problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 vybrať si správne rozhodnutie z viacerých možností, 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia. 

 

Spôsobilosti interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

 vyjadrovať sa správne a spoľahlivo v materinskom a cudzom jazyku,  

 ovládať operácie pri práci s počítačom, pracovať s výukovým programom na výučbu 

účtovníctva, pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými 

technológiami, 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, byť mediálne gramotný, 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie vrátane možnosti 

učenia sa formou on-line, 

 overovať a interpretovať získané údaje, 

 hodnotiť kritický získané informácie. 

 

Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 

 pracovať v tíme a riadiť prácu v tíme, 

 vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty,  

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

 motivovať pozitívne seba a druhých, 

 diskutovať konštruktívne, aktívne a pozorne počúvať druhých, 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

 samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 

 samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom 

kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 

 stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej 

orientácie a životných podmienok, 

 plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania 

sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania, 

 overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých, 

 prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
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 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 

návrhy druhých, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

 

Odborné kompetencie 

 
Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 
 

 viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva, 

 orientovať sa v účtovnej dokumentácii, účtovných knihách a účtovných výkazoch, 

 vedieť využiť informácie z finančného účtovníctva pri efektívnom riadení firmy, 

 operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 

 ovládať povinnosti podnikateľa voči zamestnancom, daňovému úradu, zdravotným 

poisťovniam a Sociálnej poisťovni. 

 
Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 
 

 pracovať s odbornou literatúrou, 

 aplikovať v praxi  odborné poznatky, 

 aplikovať v praxi zásady spoločenského správania a medziľudských vzťahov, 

 aplikovať návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 

prostredia. 

 
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 
 

 empatiou, toleranciou, 

 komunikatívnosťou, kreativitou, 

 presnosťou, zodpovednosťou, sebadisciplínou. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Zákon o účtovníctve a Zákon o 
dani z príjmu vo vzťahu k 
jednoduchému účtovníctvu. 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, problém ako 
motivácia, vysvetľovanie,  
rozprávanie, práca s učebnicou, 
rozhovor, diskusia,   
brainstorming, opakovací 
rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Práca so zákonom 
Problémové vyučovanie 

Súvislý príklad  
v jednoduchom    účtovníctve 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, problém ako 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
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motivácia, vysvetľovanie,  
rozprávanie, rozhovor, diskusia,  
práca s učebnicou, brainstorming, 
opakovací rozhovor, domáce 
úlohy 

individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Problémové vyučovanie 
Práca so zákonom 

Súvislý príklad z podvojného 
účtovníctva 
 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, problém ako 
motivácia, vysvetľovanie,  
rozprávanie, rozhovor, diskusia,  
práca s učebnicou , 
brainstorming, opakovací 
rozhovor, domáce úlohy 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Problémové vyučovanie 
Práca so zákonom 

Praktické príklady súvisiace  
s účtovou triedou 2 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, problém ako 
motivácia, vysvetľovanie,  
rozprávanie, rozhovor, diskusia,  
práca s učebnicou , 
brainstorming, opakovací 
rozhovor, domáce úlohy  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Problémové vyučovanie 

 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Zákon o účtovníctve a 
Zákon o dani z príjmu 
vo vzťahu k 
jednoduchému 
účtovníctvu. 

Jednoduché účtovníctvo, 
Petrus Bratislava, 2004 
Odborný časopis: Dane, 
účtovníctvo, odvody, Poradca 
s.r.o., Žilina 
Odborný časopis: Dane a 
Účtovníctvo Poradca  
podnikateľa spol. s r.o., Žilina 

Dataprojektor 
Projekčné plátno  
PC, Tlačiareň 
Tabuľa 
Filpchart  
Interaktívna 
tabuľa 

Postupy 
účtovania 
v jednoduchom 
účtovníctve 
Účtovné knihy 
Účtovné doklady 
Odborné 
časopisy 
Daňové zákony 

Internet: ekon. 
portály:eTrend, 
ePoradca, EPI 
 

 

Súvislý príklad  
v jednoduchom    
účtovníctve 

Ing. Blanka Kabátová: 
Jednoduché účtovníctvo, 
Petrus Bratislava, 2004 
Jednoduché účtovníctvo pre 
podnikateľov pre rok 2013, 
Epos Bratislava 2013 
Odborný časopis: Dane, 
účtovníctvo, odvody, Poradca 
s.r.o., Žilina 
Odborný časopis: Dane a 
Účtovníctvo Poradca  
podnikateľa spol. s r.o., Žilina 

Dataprojektor 
 
PC, Tlačiareň 
Tabuľa 
Filpchart  
Interaktívna 
tabuľa 

Postupy 
účtovania 
v jednoduchom 
účtovníctve 
Účtovné knihy 
Účtovné doklady 
Odborné 
časopisy 
Daňové zákony 
Výkaz o majetku 
a záväzkoch 
Výkaz o príjmoch 
a výdavkoch  

Internet: ekon. 
portály:eTrend, 
ePoradca, EPI 
 

 

Súvislý príklad 
z podvojného 
účtovníctva 
 

A. Šlosárová a kol: Účtovníctvo, 
Iura Edition, Bratislava 2011 

B. Amália Spitzová: Riešené 
príklady z podvojného 
účtovníctva – praktikum, Iura 
Edition, Bratislava 2011 
Odborný časopis: Dane, 
účtovníctvo, odvody, Poradca 
s.r.o., Žilina 
Odborný časopis: Dane a 
Účtovníctvo Poradca  
podnikateľa spol. s r.o., Žilina 

Dataprojektor 
Projekčné plátno  
PC, Tlačiareň 
Tabuľa 
Filpchart  
Interaktívna 
tabuľa 

Zákon o 
účtovníctve 
Účtová osnova 
Postupy 
účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné 
časopisy 
Právne predpisy 
Kalulačné listy 
Výkaz ziskov 

Internet: ekon. 
portály:eTrend, 
ePoradca, EPI 
 
e-learningové 
vyučovanie 
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a strát 
Výkaz súvaha 
Poznámky 

 

Praktické príklady 
súvisiace  
s účtovou triedou 2 

C. Šlosárová a kol: Účtovníctvo, 
Iura Edition, Bratislava 2011 

D. Amália Spitzová: Riešené 
príklady z podvojného 
účtovníctva – praktikum, Iura 
Edition, Bratislava 2011 
Odborný časopis: Dane, 
účtovníctvo, odvody, Poradca 
s.r.o., Žilina 
Odborný časopis: Dane a 
Účtovníctvo Poradca  
podnikateľa spol. s r.o., Žilina 

Dataprojektor 
Projekčné plátno  
PC, Tlačiareň 
Tabuľa 
Filpchart  
Interaktívna 
tabuľa  

Účtová osnova 
Postupy 
účtovania  
Zákon o 
účtovníctve 

 

Internet: ekon. 
portály:eTrend, 
ePoradca, EPI 
 
e-learningové 
vyučovanie 
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            ROČNÍK:PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  CVIČENIA Z ÚČTOVNÍCTVA 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zákon o účtovníctve a 
Zákon o dani z príjmu 
vo vzťahu k 
jednoduchému 
účtovníctvu. 

 
7 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Zákon o účtovníctve 

 Zákon o daní z príjmov 

 Vzťah medzi 
účtovníctvo a zákonmi 

 

2 

3 

2 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Účtovníctvo 

 Charakterizovať podstatu 
zákonov a vysvetliť ich 
vzťah s jednoduchým 
účtovníctvom 

 

 Charakterizoval podstatu 
zákonov a vysvetlil ich 
vzťah s jednoduchým 
účtovníctvom 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Súvislý príklad  
v jednoduchom    
účtovníctve 

 
30 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Otvorenie účtovných 
kníh, zriadenie 
bankového účtu, osobný 
vklad podnikateľa 

 Účtovanie peňažných 
operácii 

 Účtovanie 
s dodávateľmi a 
odberateľmi 

 Účtovanie vzťahov so 
SP a ZP 

 Pracovná cesta 

 Účtovanie  o dlhodobom 
majetku 

 Osobná spotreba 
podnikateľa 

 Účtovná uzávierka 

 Účtovná závierka 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

2 

3 

3 

 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Cvičenia z daňovníctva 

Účtovníctvo 

 Praktický  zaúčtovať 
účtovné prípady od 
založenia podniku, 
peňažné operácie, 
vzťahy dodávateľov 
a odberateľov až po 
uzávierkové operácie 

 Popísať spôsob 
účtovania v účtovných 
knihách 

 

 Vypočítať cestovné 
náhrady pri pracovnej 
ceste 

 

 

 

 
 

 Praktický zaúčtoval 
účtovné prípady od 
založenia podniku, 
peňažné operácie, 
vzťahy dodávateľov 
a odberateľov až po 
uzávierkové operácie 

 Popísal spôsob 
účtovania v účtovných 
knihách 

 

 Vypočítal cestovné 
náhrady pri pracovnej 
ceste 

 

 

 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Praktické cvičenie 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Ukončenie samostatne 
zárobkovej činnosti 

 

2        Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Cvičenia z daňovníctva 

 Praktický ovládať postup 
pri ukončení SZČ 

 
 

 Praktický zvládol postup 
pri ukončení SZČ 

 
 

Písomné skúšanie Praktické cvičenie 

 

Súvislý príklad 
z podvojného 
účtovníctva 

40  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Účtovanie  založenia 
a vzniku spoločnosti 

 Účtovanie peňažných 
operácií, inventarizácia 

 Účtovanie cenín 

 Účtovanie o zásobách 

 Účtovanie o dlhodobom 
majetku 

 Zúčtovanie so 
zamestnancami 
a výpočet miezd 

 Účtovanie daní 

 Účtovanie nákladov 
a výnosov 

 Vyčíslenie výsledku 
hospodárenia 

3 

 

4 

2 

5 

5 

 

10 

 

4 

4 

 

3 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Cvičenia z daňovníctva 

Účtovníctvo 

 

 

 

 Riešiť súvislý príklad 
z podvojného  
účtovníctva od zloženia 
spoločnosti  až  po 
vyčíslenie výsledku 
hospodárenia 

 
 

 

 

 

 Vyriešil súvislý príklad 
z podvojného  
účtovníctva od zloženia 
spoločnosti  až  po 
vyčíslenie výsledku 
hospodárenia 

 

Písomné skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

Písomná práca 

 

Praktické cvičenia 

Praktické príklady 
súvisiace  
s účtovou triedou 2 

22  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Účtovanie v pokladnici 
a na bankovom účte 

 

 Účtovanie úverov 
 

 

4 

 

4 

 

 

       Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Cvičenia z daňovníctva 

Účtovníctvo 

 

 Praktický zaúčtovať 
účtovné prípady týkajúce 
sa pokladnice 
a bankového účtu 

 Zaúčtovať účtovné 
prípady týkajúce sa 
úverov 

 Praktický zaúčtoval 
účtovné prípady týkajúce 
sa pokladnice 
a bankového účtu 

 Zaúčtoval účtovné 
prípady týkajúce sa 
úverov 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Praktické cvičenie 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne 
medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.  

Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu Cvičenia z účtovníctva2 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 87 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q  daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom vyučovacieho predmetu účtovníctvo  je poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností 
a kompetencií v  oblasti účtovníctva, riešiť praktické úlohy z problematiky účtovníctva,  formovať 
logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom 
vzdelávaní a občianskom živote. 

 

 Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

 

- prehĺbiť poznatky získané v odborných premetoch, 
- venovať väčší časový priestor účtovaniu v jednotlivých účtových triedach na praktických  

príkladoch, 
- nadobudnúť zručnosť pri práci s ekonomickým softvérom, 
- dokázať analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva. 
 

 Výstupné špecifické ciele predmetu: 

 
- nadobudnúť zručnosť pri  účtovaní bežných  a špecifických prípadov v účtovej triede 1 – Zásoby, 
- prehĺbiť poznatky v účtovaní bežných a špecifických  prípadov v účtovej triede 0 – Dlhodobý  

majetok, 
- naučiť žiakov účtovať bežné a špecifické prípady v účtovej triede 5 – Náklady, 
- naučiť žiakov účtovať bežné a špecifické prípady v účtovej triede 6 – Výnosy, 
- dokázať samostatne vykonať účtovnú uzávierku a závierku. 

 

Stratégia vyučovania  

 Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Praktické príklady a práca 
s dokladmi v triede 3 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, problém ako 
motivácia, vysvetľovanie,  
rozprávanie, práca s učebnicou, 
rozhovor, diskusia,   
brainstorming, opakovací 
rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Práca so zákonom 
Problémové vyučovanie 

Praktické príklady a práca 
s dokladmi v triede 1 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, problém ako 
motivácia, vysvetľovanie,  
rozprávanie, rozhovor, diskusia,  
práca s učebnicou, brainstorming, 
opakovací rozhovor, domáce 
úlohy 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Problémové vyučovanie 
Práca so zákonom 
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Praktické príklady a práca 
s dokladmi v triede 0 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, problém ako 
motivácia, vysvetľovanie,  
rozprávanie, rozhovor, diskusia,  
práca s učebnicou , 
brainstorming, opakovací 
rozhovor, domáce úlohy 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Problémové vyučovanie 
Práca so zákonom 

Praktické príklady a práca 
s dokladmi v triede 5 a 6 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, problém ako 
motivácia, vysvetľovanie,  
rozprávanie, rozhovor, diskusia,  
práca s učebnicou , 
brainstorming, opakovací 
rozhovor, domáce úlohy  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Problémové vyučovanie 

Praktické príklady a práca 
s dokladmi v triede 4 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, problém ako 
motivácia, vysvetľovanie,  
rozprávanie, rozhovor, diskusia,  
práca s učebnicou , 
brainstorming, opakovací 
rozhovor, domáce úlohy  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Problémové vyučovanie 

Súvislý príklad v podvojnom 
účtovníctve, s vyčíslením VH a 
základu dane z príjmov a 
zostavením účtovnej uzávierky a 
závierky 

motivačný rozhovor, motivačné 
rozprávanie, problém ako 
motivácia, vysvetľovanie,  
rozprávanie, rozhovor, diskusia,  
práca s učebnicou , 
brainstorming, opakovací 
rozhovor, domáce úlohy  

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s  odbornou literatúrou 
Problémové vyučovanie 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Praktické príklady 
a práca s dokladmi 
v triede 3 

E. Šlosárová a kol: Účtovníctvo, 
Iura Edition, Bratislava 2011 

F. Amália Spitzová: Riešené 
príklady z podvojného 
účtovníctva – praktikum, Iura 
Edition, Bratislava 2011 
Odborný časopis: Dane, 
účtovníctvo, odvody, Poradca 
s.r.o., Žilina 
Odborný časopis: Dane a 
Účtovníctvo Poradca  
podnikateľa spol. s r.o., Žilina 

PC, Tlačiareň 
Tabuľa 
  
Interaktívna 
tabuľa 

Účtová osnova 
Postupy 
účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné 
časopisy 
Zákon 
o účtovníctve 
Právne predpisy 

Internet 

Praktické príklady 
a práca s dokladmi 
v triede 1 

G. Šlosárová a kol: Účtovníctvo, 
Iura Edition, Bratislava 2011 

H. Amália Spitzová: Riešené 
príklady z podvojného 
účtovníctva – praktikum, Iura 
Edition, Bratislava 2011 
Odborný časopis: Dane, 
účtovníctvo, odvody, Poradca 
s.r.o., Žilina 
Odborný časopis: Dane a 
Účtovníctvo Poradca  
podnikateľa spol. s r.o., Žilina 

PC, Tlačiareň 
Tabuľa 
  
Interaktívna 
tabuľa 

Účtová osnova 
Postupy 
účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné 
časopisy 
Zákon 
o účtovníctve 
Právne predpisy  

Internet 

Praktické príklady I. Šlosárová a kol: Účtovníctvo, PC, Tlačiareň Účtová osnova Internet 
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a práca s dokladmi 
v triede 0 

Iura Edition, Bratislava 2011 
J. Amália Spitzová: Riešené 

príklady z podvojného 
účtovníctva – praktikum, Iura 
Edition, Bratislava 2011 
Odborný časopis: Dane, 
účtovníctvo, odvody, Poradca 
s.r.o., Žilina 
Odborný časopis: Dane a 
Účtovníctvo Poradca  
podnikateľa spol. s r.o., Žilina 

Tabuľa 
  
Interaktívna 
tabuľa  
 

Postupy 
účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné 
časopisy 
Zákon 
o účtovníctve 
Právne predpisy  

Praktické príklady 
a práca s dokladmi 
v triede 5 a 6 

K. Šlosárová a kol: Účtovníctvo, 
Iura Edition, Bratislava 2011 

L. Amália Spitzová: Riešené 
príklady z podvojného 
účtovníctva – praktikum, Iura 
Edition, Bratislava 2011 
Odborný časopis: Dane, 
účtovníctvo, odvody, Poradca 
s.r.o., Žilina 

M. Odborný časopis: Dane a 
Účtovníctvo Poradca  
podnikateľa spol. s r.o., Žilina 

PC, Tlačiareň 
Tabuľa 
  
Interaktívna 
tabuľa 

Účtová osnova 
Postupy 
účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné 
časopisy 
Zákon 
o účtovníctve 
Právne predpisy 

Internet 

Praktické príklady 
a práca s dokladmi 
v triede 4 

N. Šlosárová a kol: Účtovníctvo, 
Iura Edition, Bratislava 2011 

O. Amália Spitzová: Riešené 
príklady z podvojného 
účtovníctva – praktikum, Iura 
Edition, Bratislava 2011 
Odborný časopis: Dane, 
účtovníctvo, odvody, Poradca 
s.r.o., Žilina 

P. Odborný časopis: Dane a 
Účtovníctvo Poradca  
podnikateľa spol. s r.o., Žilina 

PC, Tlačiareň 
Tabuľa 
  
Interaktívna 
tabuľa 

Účtová osnova 
Postupy 
účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné 
časopisy 
Zákon 
o účtovníctve 
Právne predpisy 

Internet 

Súvislý príklad v 
podvojnom 
účtovníctve, s 
vyčíslením VH a 
základu dane z 
príjmov a zostavením 
účtovnej uzávierky a 
závierky 

Q. Šlosárová a kol: Účtovníctvo, 
Iura Edition, Bratislava 2011 

R. Amália Spitzová: Riešené 
príklady z podvojného 
účtovníctva – praktikum, Iura 
Edition, Bratislava 2011 
Odborný časopis: Dane, 
účtovníctvo, odvody, Poradca 
s.r.o., Žilina 

S. Odborný časopis: Dane a 
Účtovníctvo Poradca  
podnikateľa spol. s r.o., Žilina 

PC, Tlačiareň 
Tabuľa 
  
Interaktívna 
tabuľa 

Účtová osnova 
Postupy 
účtovania  
Účtovné doklady 
Účtovné knihy 
Odborné 
časopisy 
Zákon 
o účtovníctve 
Právne predpisy 
Výkaz ziskov 
a strát 
Výkaz súvaha 
Poznámky 
 

Internet 
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           ROČNÍK:DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  CVIČENIA Z ÚČTOVNÍCTVA 3 hodiny týždenne, spolu 87 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Praktické príklady 
a práca s dokladmi 
v účtovej triede 3 

 
16 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Praktické príklady na 
účtovanie pohľadávok 

 Praktické príklady na 
účtovanie záväzkov 

 

8 

 

8 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Účtovníctvo 

 Dokázať praktický 
zaúčtovať pohľadávky 

 Dokázať praktický 
zaúčtovať záväzky 

 

 Dokázal praktický 
zaúčtovať pohľadávky 

 Dokázal praktický 
zaúčtovať záväzky 

 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Praktické príklady 
a práca s dokladmi 
v účtovej triede 1 

 
16 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Praktické príklady na 
účtovanie zásob – 
spôsob A 

 Praktické príklady na 
účtovanie  zásob– 
spôsob B 

 

 Skladová evidencia 

 

7 

 

 

7 

 

2 

 

 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Cvičenia z daňovníctva 

Účtovníctvo 

 Analyzovať spôsob A 
 účtovania zásob 

 

 Analyzovať spôsob B 
 účtovania zásob 

 

 Praktický vyhotoviť 
skladové doklady 

 
 

 Analyzoval spôsob  A 
 účtovania zásob 

 

 Analyzoval spôsob B  
účtovania zásob 

 

 Praktický vyhotovil 
skladové doklady 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

 

 

Praktické cvičenie 

 

Praktické príklady 
a práca s dokladmi 
v účtovej triede 0 

18  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Praktické príklady na 
účtovanie dlhodobého 
hmotného majetku 

 Praktické príklady na 
účtovanie  dlhodobého 
nehmotného majetku 

7 

 

7 

 

      Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Cvičenia z daňovníctva 

Účtovníctvo 

 Vysvetliť účtovanie 
dlhodobého hmotného 
majetku 

 Popísať spôsoby 
účtovania dlhodobého 
nehmotného majetku 

 Vysvetlil účtovanie 
dlhodobého hmotného 
majetku 

 Popísal spôsoby 
účtovania dlhodobého 
nehmotného majetku 

Písomné skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

Písomná práca 

 

Praktické cvičenia 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 Praktické príklady na 
účtovanie dlhodobého 
finančného majetku 

4 

 

  Uviesť spôsob účtovania 
finančného majetku 

 

 Uviedol spôsob 
účtovania finančného 
majetku 

Písomné skúšanie 

 

Písomná práca 

 

Praktické príklady a práca 
s dokladmi v účtovej triede 5 a 
6 

17  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Praktické príklady na 
účtovanie nákladov 

 

 Praktické príklady na 
účtovanie výnosov 

 

 Vyčíslenie výsledku 
hospodárenia 

7 

 

7 

 

3 

 

  Popísať účtovanie 
nákladov 

 Vysvetliť účtovanie 
výnosov 

 Analyzovať postup pri 
vyčísľovaní výsledku 
hospodárenia 

 Popísal účtovanie 
nákladov 

 Vysvetlil účtovanie 
výnosov 

 Analyzoval postup pri 
vyčísľovaní výsledku 
hospodárenia 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Praktické cvičenie 

 

 

Praktické príklady a práca 
s dokladmi v účtovej triede 4 

10  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Základné a špecifické 
prípady v účtovej triede 4 – 
Kapitálové účty 

 

10 

 

 

     Ekonomika podniku , 
Daňovníctvo , Cvičenia 
z daňovníctva, Účtovníctvo 

 Praktický zaúčtovať 
základné a špecifické 
prípady na kapitálových 
účtoch 

 Praktický zaúčtoval 
základné a špecifické 
prípady na kapitálových 
účtoch 

Písomné skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

Písomná práca 

 

Praktické cvičenia 

Súvislý príklad v podvojnom  
účtovníctve, s vyčíslením VH a 
základu dane z príjmov  

10  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Výsledok hospodárenia 

 Účtovná uzávierka 

 Účtovná závierka 

 

4 

3 

3 

 

       Ekonomika podniku, 
Daňovníctvo, Cvičenia 
z daňovníctva, Účtovníctvo 

 Uviesť spôsob vyčíslenia 
výsledku hospodárenia 

 Praktický uzatvoriť 
účtovné knihy  

 Vytvoriť doklady 
účtovnej závierky 

 Uviedol spôsob 
vyčíslenia výsledku 
hospodárenia 

 Praktický uzatvoril 
účtovné knihy  

 Vytvoril doklady 
účtovnej závierky 

Písomné skúšanie 

 

 

Písomné skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Praktické cvičenie 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne 
skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických listov. 
Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci 
budú s nimi oboznámení až po absolvovaní didaktického testu. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Žiak má možnosť 
didaktický test opakovať, ak bol v prvom didaktickom teste neúspešný. Termín opakovania didaktického testu sa dohodne 
medzi skúšajúcim a žiakom. Výsledky didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia a uchovávajú sa 
za dobu štúdia žiaka.  

Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu Aplikovaný softvér1,2 

Časový rozsah výučby 

1. ročník - 2 hodiny týždenne, spolu 66 
vyučovacích hodín 

2. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 30 
vyučovacích hodín 

Ročník  prvý a druhý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Výučba predmetu aplikovaný softvér je orientovaná do 1. a 2. ročníka. Odborný predmet aplikovaný 
softvér v študijnom odbore 6332 7 00 daňové služby dopĺňa profil absolventa daňových služieb. Jeho 
obsah je štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci 
získajú pri štúdiu v tomto predmete, sú potrebné pre prácu s ekonomickými informáciami, ich 
spracovaním, základnou štatistickou analýzou, získaním informácií z internetu, usporiadaním, 
rozborom, vyhodnotením a publikovaním v predpísanej forme.  

Úlohou predmetu aplikovaný softvér je umožniť študentom získať a upevniť vedomosti a zručnosti 
umožňujúce zaznamenávať, spracúvať a hodnotiť vhodnými metódami informácie potrebné k výkonu 
práce absolventov s využitím výpočtovej techniky. Naučiť sa ovládať základné typy užívateľských 
programov pri vedení účtovníctva, výpočte daní, korešpondencii a získavaní informácií 
prostredníctvom internetu. Študenti nadviažu na vedomosti získané na stredných školách. 
Prostredníctvom riešenia konkrétnych príkladov z daňovej, účtovnej, ekonomickej, finančnej, právnej 
a administratívnej oblasti si rozšíria poznatky z problematiky operačných systémov, textových 
editorov, tabuľkových programov, prezentácií, praktického využitia internetu, práce v sieti, vedenia 
jednoduchého a podvojného účtovníctva na počítači. 

Pri výbere učiva sme pristupovali s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. 
Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov. Predmet bude 
viesť žiaka k efektívnejšej práci na PC, využívaniu jednoduchších postupov a funkcií na dosiahnutie 
požadovaných výstupov. Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s vyučovacími 
predmetmi účtovmíctvo, daňovníctvo,  obchodná korešpondencia, personálna práca a mzdy ako aj 
s ekonomickými poradenskými službami v cvičnej firme.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania aplikovaného softvéru majú stimulovať rozvoj poznávacích 
schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také 
stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby má možnosť 
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka 
k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu 
v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, cvičenia, heuristické metódy 
a prácu s počítačom, internetom a aplikačným programovým vybavením.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu aplikovaný 
softvér  proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti 
využívať informačné a komunikačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického 
poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie 
poznatkov okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých 
tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky 
z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov.   
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Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať v počítačovej miestnosti, kde 
budú mať žiaci možnosť samostatne pracovať každý pri svojom PC s pripojením na internet. Žiaci 
budú riešiť úlohy a práce, v ktorých budú uplatňovať nadobudnuté praktické vedomosti a zručnosti.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu aplikovaný softvér v študijnom odbore 6332 Q daňové služby je 
poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o práci na osobných počítačoch, 
využívať jeho programové vybavenie – hlavne textový, tabuľkový, prezentačný, účtovnícky 
a komunikačný softvér, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a občianskom živote. Žiaci získajú 
poznatky o využití výpočtovej techniky ako nástroja získavania informácií, tvorby vlastných 
dokumentov a výstupov práce z iných odborných predmetov a prezentácie vlastnej činnosti.  

 

Kľúčové kompetencie 

Vo vyučovacom predmete cvičenia z účtovníctva využívame pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 

Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré 
majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, a pod.), 

 logicky zdôvodňovať svoje názory, konanie a rozhodnutia, 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 
neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 vybrať si správne rozhodnutie z viacerých možností, 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia. 

 

Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v materinskom a cudzom jazyku 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa 
on-line, 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 

 ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu, 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 

 komunikovať elektronickou poštou, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, byť mediálne gramotný. 
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Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

 motivovať pozitívne seba a iných, 

 prezentovať svoje myšlienky, názory a postoje. 

 

Odborné kompetencie 

 

Požadované vedomosti 

Absolvent má: 

 používať základné typy užívateľských programov pri vedení účtovníctva, výpočte daní a získavaní 
informácií z internetu, 

 aplikovať získané teoretické vedomosti, 

 mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 

 používať odbornú terminológiu typickú pre oblasť výpočtovej techniky a využívať osvojené pojmy 
pri riešení praktických úloh, 

 aplikovať vedomosti a zručnosti umožňujúce zaznamenávať, spracovať a hodnotiť vhodnými 
metódami informácie s využitím výpočtovej techniky. 

 

Požadované zručnosti 

Absolvent vie: 

 pracovať na PC na užívateľskej úrovni, využívať jeho programové vybavenie – hlavne textový, 
tabuľkový, prezentačný, účtovnícky a komunikačný softvér, 

 ovládať odbornú terminológiu a využívať ju pri riešení praktických úloh, 

 pracovať v tíme, 

 využívať výpočtovú techniku ako nástroj získavania informácií, tvorby vlastných dokumentov 
a výstupov práce z iných odborných predmetov, ako aj na prezentáciu vlastnej činnosti. 

 

Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou, 

 komunikatívnosťou, kreativitou, 

 presnosťou, zodpovednosťou, sebadisciplínou. 
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Ročník prvý 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

BOZP  Informačnoreceptívna -  výklad Frontálna výučba 

Úvod do predmetu  
Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštratívna - ukážka 
Praktická metóda – nácvik zručnosti 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Samostatná práca žiakov 

Grafické programy 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštratívna - ukážka 
Praktická metóda – nácvik zručnosti 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Samostatná práca žiakov 

Programy na jednoduché účtovníctvo 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštratívna - ukážka 
Praktická metóda – nácvik zručnosti 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Samostatná práca žiakov 

Evidencia a agenda na počítači  
Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštratívna - ukážka 
Praktická metóda – nácvik zručnosti 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Samostatná práca žiakov 

Práca s internetom  
Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštratívna - ukážka 
Praktická metóda – nácvik zručnosti 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Práca s právnymi normami 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštratívna - ukážka 
Praktická metóda – nácvik zručnosti 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, knižnica, 

... 

BOZP      

Úvod do predmetu  
 

Britvík, M.:Hardvér, Windows XP, 
Internet, Word 2003, Excel 2003. 
PROFEKO. Dolný Kubín 2005  

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 

PC komponenty Internet  

Grafické programy 
Tůma T., Počítačová grafika a design, 
Computer Press, 2007 

Dataprojektor  
PC 
Tabuľa 

Pamäťové 
médiá, PC 

Internet 

Programy na 
jednoduché 
účtovníctvo  

ALFA jednoduché účtovníctvo, 
EcoSun jednoduché účtovníctvo 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Účtovná osnova 
Internet, 
elektronická 
príručka  

Evidencia a agenda na 
počítači  

OLYMP mzdy a personalistika 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Tlačivá a karty 
zamestnancov, 
mzdové listy 

Internet, 
elektronická 
príručka 
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Práca s internetom  
 

Britvík, M.:Hardvér, Windows XP, 
Internet, Word 2003, Excel 2003. 
PROFEKO. Dolný Kubín 2005 
Jašková, Šnajder, Baranovič: Práca 
s Internetom. SPN, Bratislava 2001  

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

PC s pripojením 
na Internet 

Internet 

Práca s právnymi 
normami 

Jašková, Šnajder, Baranovič: Práca 
s Internetom. SPN, Bratislava 2001 

Dataprojektor 
PC 

Zbierky zákonov, 
Poradca 
podnikateľa 

Internet 

 

 
Ročník druhý 
 
Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Ekonomické aplikácie v textovom 
editore, tabuľkovom 
a prezentačnom programe  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštratívna - ukážka 
Praktická metóda – nácvik zručnosti 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Samostatná práca žiakov 

Programy na podvojné účtovníctvo 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštratívna - ukážka 
Praktická metóda – nácvik zručnosti 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Samostatná práca žiakov 

Práca s internetom 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštratívna - ukážka 
Praktická metóda – nácvik zručnosti 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Samostatná práca žiakov 

Ochrana dát  
Informačnoreceptívna -  výklad 
Demonštratívna - ukážka 
Praktická metóda – nácvik zručnosti 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Samostatná práca žiakov 

 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, knižnica, 

... 

Ekonomické aplikácie 
v textovom editore, 
tabuľkovom 
a prezentačnom 
programe 

Britvík, M.:Hardvér, Windows XP, 
Internet, Word 2003, Excel 2003. 
PROFEKO. Dolný Kubín 2005 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Písomnosti, 
vzory úradných 
listov 

Internet 

Programy na podvojné 
účtovníctvo 

Omega – podvojné účtovníctvo 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Účtovná osnova 
Internet, 
elektronická 
príručka 
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Práca s internetom  
Hlavenka J., Vytváříme WWW 
stránky a spravujeme moderní 
web síte, Computer Press, 2005 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

PC s pripojením 
na Internet 

Internet 

Ochrana dát 
Počítačová bezpečnost a ochrana 
dat, Doseděl T.Computer Press, 
2004 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

PC Internet 
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   APLIKOVANÝ SOFTVÉR, 1. ročník 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia 

BOZP 2  Žiak má: Žiak:   

 Bezpečnosť a ochrana 
zdravia  pri práci v učebni 

2   Aplikovať zásady BOZP pri 
práci v učebni 

 Aplikoval zásady BOZP pri 
práci v učebni  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Úvod do predmetu 2  Žiak má: Žiak:   

 Význam, úlohy a ciele 
predmetu 

2   Charakterizovať význam, 
úlohy a ciele predmetu 

 Charakterizoval význam, 
úlohy a ciele predmetu  

Ústne frontálne 
skúšanie 

Ústne odpovede 

Grafické programy 6  Žiak má: Žiak:   

 Charakteristika 
počítačovej grafiky 

 Grafické editory 

 Formáty grafických 
súborov 

2 
 

2 
2 

  Charakterizovať 
počítačovú grafiku 

 Popísať grafické editory 
a formáty grafických 
súborov 

 Charakterizovať 
počítačovú grafiku 

 Popísať grafické editory 
a formáty grafických 
súborov  

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
Praktické skúšanie 
 

Ústne odpovede 
Neštandardizovaný 
didaktický test 
Samostatná práca 
pri PC 

Programy na jednoduché 
účtovníctvo 

24  Žiak má: Žiak:   

 Inštalácia programu 
ALFA 

 Ovládanie programu 
ALFA 

 Vytvorenie novej firmy 

 Nastavenia (Režim 
účtovania) 

 Číselníky 

 Peňažný denník 

 Evidencia pohľadávok 

 Evidencia záväzkov 

 Evidencia DPH 

 Fakturácia 

 Skladové hospodárstvo 

 Tlačové zostavy 
a štatistické prehľady 

2 
 

2 
 

2 
2 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
 

Účtovníctvo 
 

 Zvládnuť inštaláciu 
a ovládanie programu 

 Prakticky zvládnuť 
účtovanie v priebehu roka 

 Vyhotoviť zostavy a 
prehľady 

 Zvládol inštaláciu 
a ovládanie programu 

 Prakticky zvládol 
účtovanie v priebehu roka 

 Vyhotovil zostavy a 
prehľady  

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
Praktické skúšanie 
 

Ústne odpovede 
Neštandardizovaný 
didaktický test 
Samostatná práca 
pri PC  

Evidencia a agenda na 
počítači 

18  Žiak má: Žiak:   

 Inštalácia programu 
OLYMP 

 Ovládanie programu 
OLYMP 

 Prvé kroky v programe 

 Spracovanie personálnej 

2 
 

2 
 

2 
4 

Účtovníctvo 
 

 Zvládnuť inštaláciu 
a ovládanie programu 

 Prakticky zvládnuť 
nastavenie programu, 
personalistiku a výpočet 
miezd 

 Zvládol inštaláciu 
a ovládanie programu 

 Prakticky zvládol 
nastavenie programu, 
personalistiku a výpočet 
miezd 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
Praktické skúšanie 
 

Ústne odpovede 
Neštandardizovaný 
didaktický test 
Samostatná práca 
pri PC  
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agendy 

 Spracovanie mzdovej 
agendy 

 Hromadné funkcie 

 Exporty a manažérske 
zostavy 

 
4 
 

2 
2 

 Zvládnuť hromadné 
úpravy, export a tlač 
dokumentov a zostáv 

 Zvládnol hromadné 
úpravy, export a tlač 
dokumentov a zostáv 

Práca s internetom 6  Žiak má: Žiak:   

 Internet a počítačové 
siete 

 Neinteraktívna 
a interaktívna 
komunikácia 

 Získavanie informácií 
a bezpečnosť na 
internete 

2 
 

2 
 
 

2 

  Vysvetliť význam internetu 
a prakticky aplikovať 
nástroje internetu v živote 

 Vysvetlil význam internetu 
a prakticky aplikovať 
nástroje internetu v živote 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Praktické skúšanie 
 

Ústne odpovede 
Samostatná práca 
pri PC  

Práca s právnymi 
normami 

8  Žiak má: Žiak:   

 Právne normy na 
internete 

 Daňové zákony na 
internete 

 Obchodné právo na 
internete 

 Pracovné právo a 
zamestnávanie 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 

  Aplikovať ekonomickú 
legislatívu vo firme 
s použitím internetu 

 Aplikoval ekonomickú 
legislatívu vo firme 
s použitím internetu 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Praktické skúšanie 
 

Ústne odpovede 
Samostatná práca 
pri PC  
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ROZPIS  UČIVA PREDMETU:   APLIKOVANÝ SOFTVÉR, 2. ročník 1 hodiny týždenne, spolu 29 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy 

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 

vzdelávacie výstupy 
Kritériá hodnotenia 

vzdelávacích výstupov 
Metódy 

hodnotenia 
Prostriedky 
hodnotenia 

Ekonomické aplikácie 
v textovom editore, 
tabuľkovom a prezentač- 
nom programe 

3  Žiak má: Žiak:   

 Ekonomické tabuľky 
v textovom editore Word 

 Ekonomické výpočty 
v programe Excel 

 Prezentácia ekonomic- 
ckých údajov v programe 
PowerPoint 

1 
 
1 
 
1 

  Aplikovať poznatky z práce 
s textom, tabuľkami 
a prezentáciami 
v ekonomickej praxi 

 Aplikoval poznatky z práce 
s textom, tabuľkami 
a prezentáciami 
v ekonomickej praxi 

Praktické skúšanie 
 

Samostatná práca 
pri PC  

Programy na podvojné 
účtovníctvo 

20   Žiak má: Žiak:   

 Účtovanie pokladničných 
dokladov 

 Účtovanie bankových 
výpisov 

 Účtovanie došlých faktúr 

 Účtovanie odoslaných faktúr 

 Karta dlhodobého majetku 

 Skladové karty a pohyby na 
sklade 

 Spôsoby zaúčtovania 
a inventúra skladu 

 Účtovná uzávierka a 
závierka firmy 

 Tlač výstupných zostáv 

 Možnosti editácie zostáv a 
pravidlá pri vytváraní 
názvov súborov a šablón 

2 
 
2 
 
2 
2 

 
2 
 
2 
 
2 

 
2 
 
2 
2 

Účtovníctvo 
 

 Vytvoriť účtovnú agendu 
novej firmy 

 Prakticky zaúčtovať širokú 
škálu účtovných dokladov 

 Prakticky vykonať 
uzávierkové a závierkové 
operácie, tlač výstupných 
zostáv a úpravy 
jednotlivých dokladov 

 

 Vytvoril účtovnú agendu 
novej firmy 

 Prakticky zaúčtoval širokú 
škálu účtovných dokladov 

 Prakticky vykonal 
uzávierkové a závierkové 
operácie, tlač výstupných 
zostáv a úpravy 
jednotlivých dokladov 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Písomné skúšanie 
Praktické skúšanie 
 

Ústne odpovede 
Neštandardizovaný 
didaktický test 
Samostatná práca 
pri PC  

Práca s internetom 3  Žiak má: Žiak:   

 Vyhľadávanie ľudí, firiem a 
údajov 

 Ukladanie údajov 
z internetu 

 Úprava z internetu 
uložených údajov 

1 
 
1 
 
1 

  Vysvetliť význam internetu 
a prakticky aplikovať 
nástroje internetu v živote 

 Vysvetlil význam internetu 
a prakticky aplikovať 
nástroje internetu v živote 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Praktické skúšanie 
 

Ústne odpovede 
Samostatná práca 
pri PC  

Ochrana dát 3  Žiak má: Žiak:   

 Ochrana dát v informačných 
systémoch 
Archivaovanie dát 

1 
 

1 
1 

  Aplikovať poznatky pri 
ochrane údajovej základne 
a zabránení strate alebo 
úniku informácií 

 Aplikoval poznatky pri 
ochrane údajovej 
základne a zabránení 
strate alebo úniku i 

Ústne frontálne 
skúšanie 
Praktické skúšanie 
 

Ústne odpovede 
Samostatná práca 
pri PC  
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce).  

 Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

  Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe 
vzťahy medzi nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických 
úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť 
a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími 
nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

 Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré 
požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne 
a úplne. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími 
podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitostí.. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Žiak 
je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

 Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, 
faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa 
korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje 
poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom 
a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie 
nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

 Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných 
vedomostí závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má 
väčšie nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú 
závažné chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. Jeho ústny a písomný prejav má 
spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa 
opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby.. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu 
Obchodná korešpondencia1  

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q 00 daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Úlohou predmetu obchodná korešpondencia v študijnom odbore daňové služby je umožniť žiakom 
osvojiť si základnú odbornú terminológiu z oblasti hospodárskej korešpondencie zameranej na 
daňovú problematiku. Absolventi tohto odboru by mali zvládnuť administratívne písomnosti 
v daňovej oblasti podľa platných noriem, získať zručnosti v obsluhe počítačov a reprodukčnej 
techniky, vypracovávať písomnosti z hospodárskej praxe, aby boli vecne, štylisticky a gramaticky 
správne. Predmet súvisí s obsahom všetkých odborných predmetov, preto je nevyhnutná veľmi úzka 
koordinácia medzipredmetových vzťahov (účtovníctvo, daňovníctvo, ekonomika podniku). Získané 
teoretické vedomosti z odborných predmetov naväzujú na praktické vyhotovovanie písomností.  

Úlohou tohto predmetu v odbore daňové služby je naučiť absolventov dodržiavať časový plán úloh 
pri odosielaní písomností, výkazníctva, hlásení súvisiacich s daňovou sústavou, s dôrazom na ich 
bezchybné vyhotovenie. Dôležité je zamerať sa na spracovávanie písomnosti a dokladov, ktoré sú 
súčasťou súvislého príkladu a bude sa komplexne riešiť na ekonomických odborných predmetoch. Pri 
práci žiaci budú využívať moderné informačné a komunikačné technológie.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu obchodná korešpondencia je poskytnúť žiakom vedomosti 
a zručnosti na úspešné vykonávanie odborných administratívnych prác.  

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

 osvojiť si základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy, obchodnej a úradnej 
korešpondencie, 

 získať zručnosti v editovaní textu, ako aj zručnosti vo vypracovávaní daňových, účtovných, 
obchodných písomností. 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

 dodržiavať platné normy legislatívu pri písaní a formálnej úprave textu vypracovávať vecne, 
gramaticky, štylisticky a formálne správne a psychologicky účinné písomnosti z administratívnej 
praxe, 

 vedieť prakticky uplatňovať vedomosti z iných predmetov najmä pri vypracovávaní písomností 
s osobitným zreteľom na kultúru jazykového prejavu. 

Kľúčové kompetencie 

 
Vo vyučovacom predmete obchodná korešpondencia využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Spôsobilosť  konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 porovnávať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, 
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 logicky zdôvodňovať svoje názory, konanie a rozhodnutia, 
 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vybrať si správne rozhodnutie z viacerých možností. 

 
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v materinskom a cudzom jazyku 

 pracovať s rôznymi  druhmi počítačových programov využívaných v administratívnej činnosti,  
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online, 
 chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,  
 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, byť mediálne gramotný.  

 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
 motivovať pozitívne seba a iných, 
 prezentovať svoje myšlienky, názory a postoje, 
 uzatvárať jasné dohody,  
 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
 konštruktívne diskutovať, pozorne počúvať druhých 

 

Odborné kompetencie 

 
Požadované vedomosti 
 

Absolvent má: 

 používať aktívne ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti, 

 ovládať podstatu podnikovej činnosti, 

 orientovať sa v právnych predpisoch obchodného, živnostenského a občianskeho práva, 

 ovládať odbornú terminológiu z oblasti svojho povolania, 

 vedieť pracovať s IKT, 

 samostatne rozhodovať pri riešení problémov. 
 
Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 aplikovať v praxi obchodno-podnikateľské aktivity, 

 riešiť praktické úlohy z obchodnej korešpondencie, 

 aplikovať poznatky z rôznych vyučovacích predmetov pri príprave vlastného podnikateľského 
zámeru, 

 posúdiť profesijnú ponuku na slovenskom a európskom trhu práce. 

 
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
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Absolvent sa vyznačuje: 

 spoľahlivosťou, presnosťou, 

 vytrvalosťou, sebadisciplínou 

 diskrétnosťou, zodpovednosťou 

 iniciatívnosťou, empatiou. 
 

Stratégia vyučovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Písomný styk v organizáciách 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, praktické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Normalizovaná úprava 
písomností 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor praktické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
individuálna práca žiakov 
Problémové úlohy 
Domáca úloha 

Začiatok podnikania na základe 
živnosti  

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, praktické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Domáca úloha 

Písomnosti v oblasti marketingu 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, praktické 
riešenie úloh 

Skupinová práca žiakov 
Samostatná práca žiakov 
Problémové úlohy 
Domáca úloha – prezentácie  

Písomnosti v oblastí nákupu a 
predaja 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, praktické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odborným textom 
Domáca úloha 

Písomnosti v oblasti platobného 
styku 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, praktické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba, Individuálna 
práca žiakov  
práca s dokladmi 

Písomnosti pri nedodržaní 
kúpnych zmlúv 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, praktické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Domáca úloha 

Personalistika 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, praktické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Domáca úloha 
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Učebné zdroje   

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ...) 

Písomný styk v 
organizáciách 

Pravidlá písania a úprava 
písomnosti STN 01 6910; 
Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: Administratíva 
a korešpondecia, Expol 
pedagogika 2009; 
Ekonomický slovník 
Slovník cudzích slov 
Pravidlá slovenského pravopisu 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 
 

Schémy, 
Vzorové 
obchodné listy 

Internet, 
Knižnica 
Slovenský stenograf, 
Sehnalová J., Velichová 
Ľ.: Administratíva 
a korešpondencia, 
Ekonóm 2007 

Normalizovaná 
úprava písomností 

Pravidlá písania a úprava 
písomnosti STN 01 6910; 
Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: Administratíva 
a korešpondecia, Expol 
pedagogika 2009; 
Ekonomický slovník 
Slovník cudzích slov 
Pravidlá slovenského pravopisu  

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Vzorové 
obchodné listy 
 

Internet, 
Slovenský stenograf, 
Sehnalová J., Velichová 
Ľ.: Administratíva 
a korešpondencia, 
Ekonóm 2007 

Začiatok podnikania 
na základe živnosti 

Živnostenský zákon 
Zbierka zákonov 
Poradca podnikateľa 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Internet, 
Vzorové 
tlačivá 

Internet, 
www.szco.sk, 
www.porada.sk 
 

Písomnosti v oblasti 
marketingu 

Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: Administratíva 
a korešpondecia, Expol 
pedagogika 2009 

 

Dataprojektor 
PC 
Interaktívna 
tabuľa  

Vzorové 
reklamné 
tlačivá, 
Propagačné 
materiály 
 

 
Internet,  
Knižnica 
Slovenský stenograf, 
Ekonomický slovník 
 

Písomnosti v oblastí 
nákupu a predaja 

Pravidlá písania a úprava 
písomnosti STN 01 6910; 
Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: Administratíva 
a korešpondecia, Expol 
pedagogika 2009; 
Pravidlá slovenského pravopisu 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Schéma 
výmeny 
písomností,  
Vzorové 
obchodné listy 
Dispozície 
listov 

Internet, Knižnica 
Slovenský stenograf, 
Sehnalová J., Velichová 
Ľ.: Administratíva 
a korešpondencia, 
Ekonóm 2007 

Písomnosti v oblasti 
platobného styku 

Poštový poriadok,  
Obchodný zákonník, 
Zmenkový a šekový zákon, 
Zákon o NBS 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady 
z bankovej 
praxe, 
Elektronická 
a písomná 
podoba 
dokladov,  
Zadania 
príkladov 

Internet, 
Slovenský stenograf, 
Sehnalová J., Velichová 
Ľ.: Administratíva 
a korešpondencia, 
Ekonóm 2007 

Písomnosti pri 
nedodržaní kúpnych 
zmlúv 

Pravidlá písania a úprava 
písomnosti STN 01 6910; 
Ďurišová H., Kuláková M., 
Sehnalová J.: Administratíva 
a korešpondecia, Expol 
pedagogika 2009;  
Obchodný zákonník 

 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Vzorové 
obchodné listy 
Dispozície 
listov 

Internet, Knižnica 
Slovenský stenograf, 
Sehnalová J., Velichová 
Ľ.: Administratíva 
a korešpondencia, 
Ekonóm 2007 

Personalistika 

Ďurišová H.,Kuláková M., 
Sehnalová J., Administratíva 
a korešpondencia, Expol 
pedagogika 2012; 
Pravidlá slovenského pravopisu 
Zákonník práce 

Dataprojektor 
PC 
Tabuľa 

Vzorové 
obchodné listy 
Dispozície 
listov 

Internet, Knižnica, 
Slovenský stenograf, 
Sehnalová J., Velichová 
Ľ.: Administratíva 
a korešpondencia,  
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           ROČNÍK:PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  OBCHODNÁ KOREŠPONDENCIA 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Písomný styk v 
organizáciách 

 
2 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Písomný styk a jeho 
význam. Rozdelenie 
písomností 

 Organizácia písomného 
styku 

 

1 
 
 
 

1 

 

Ekonomika podniku 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

 Vysvetliť význam 
písomného styku 

 Popísať organizáciu 
písomného styku  

 

 Vysvetlil význam 
písomného styku 

 Popísal organizáciu 
písomného styku  

 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Normalizovaná úprava 
písomností 

 
10 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Písanie adries 

 Úprava písomností 
podľa STN 

 Štruktúra obchodného 
listu 

 Zásady štylizácie 
a postup pri tvorbe listu 

 Štylizácia jednoduchých 
listov 

2 

 
3 

 
1 
 

1 

 
3 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Personálna práca a mzdy 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

 Napísať správne adresu 
v listoch a na obálkach 

 Zvládnuť normalizovanú 
úpravu písomností 

 Zvládnuť štruktúru 
obchodných listov 

 Vymenovať zásady 
a postup pri tvorbe listu 

 Aplikovať zásady 
štylizácie pri tvorbe listov 

 

 Napísal správne adresu 
v listoch a na obálkach 

 Zvládol normalizovanú 
úpravu písomností 

 Zvládol štruktúru 
obchodných listov 

 Vymenoval zásady 
a postup pri tvorbe listu 

 Aplikoval zásady 
štylizácie pri tvorbe listov 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Písomná skúška 

Ústna odpoveď 

 

Začiatok podnikania na 
základe živnosti  

4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Ohlásenie živnosti 
fyzickej osoby 

 Ohlásenie živnosti 
právnickej osoby 

 Systém sociálneho 
zabezpečenia 

 Daňová registrácia 

1 

 
1 
 
 

1 
 

1 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Personálna práca a mzdy 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

 Vypísať správne formulár 
pre fyzickú osobu  

 Vypísať správne formulár 
pre právnickú osobu  

 Vypísať správne 
formuláre do sociálnej 
a zdravotnej poisťovni  

 Vypísať správne 
formuláre pre daňovú 
registráciu 

 Vypísal správne formulár 
pre fyzickú osobu  

 Vypísal správne formulár 
pre právnickú osobu  

 Vypísal správne 
formuláre do sociálnej 
a zdravotnej poisťovni  

 Vypísal správne 
formuláre pre daňovú 
registráciu 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Písomná skúška 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Písomnosti v oblasti 
marketingu 

2  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Zásady a prostriedky 
písomnej propagácie 

 Štylizácia a forma 
propagačných listov  

1 

 
1 

      Ekonomika podniku 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

 

 

 Porovnať a rozlíšiť 
jednotlivé prostriedky 
písomnej propagácie  

 Vytvoriť propagačný list  

 

 Porovnal  a rozlíšil 
jednotlivé prostriedky 
písomnej propagácie  

 Vytvoril propagačný list  

 

 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomnosti v oblastí 
nákupu a predaja 

18  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Písomnosti pri 
prieskume trhu 

 Dopyt a odpoveď na 
dopyt 

 Ponuka -vyžiadaná 
ponuka, nevyžiadaná 
ponuka, odmietnutie 
nevyžiadanej ponuky 

 Objednávka 

 Kúpne zmluvy 

 Odvolávka, prepravné 
dispozície, avízo 
o zásielke 

 Dodací list    

 Faktúra a jej úhrada 

 

1 

 
4 

 
 

4 

 
 

2 

2 

3 

 

1 

1 

Ekonomika podniku 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

 

 

 

 Vytvoriť anketu 
a dotazník na prieskum 
trhu 

 Zvládnuť samostatne 
štylizovať dopyt, odpoveď 
na dopyt  

 Zvládnuť samostatne 
štylizovať jednotlivé 
druhy ponuky 

 Zvládnuť samostatne 
štylizovať objednávku vo 
forme listu. Vypísať 
formulár objednávky 

 Vytvoriť kúpnu zmluvu 

 Zvládnuť samostatne 
štylizovať odvolávku, 
a avízo o zásielke 

 Vypísať správne 
formuláre dodacieho listu 
a faktúry  

 Vytvoril anketu 
a dotazník na prieskum 
trhu 

 Zvládol samostatne 
štylizovať dopyt, 
a odpoveď na dopyt 

 Zvládol samostatne 
štylizovať jednotlivé 
druhy ponuky 

 Zvládol samostatne 
štylizovať objednávku vo 
forme listu. Vypísal 
formulár objednávky 

 Vytvoril kúpnu zmluvu 

 Zvládol samostatne 
štylizovať odvolávku, 
a avízo o zásielke 

 Vypísal správne 
formuláre dodacieho listu 
a faktúry 

 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Písomná skúška 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomnosti v oblasti 
platobného styku 

4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Hotovostný platobný 
styk 

2 

 
 

 Vypísať správne doklady 
používané v hotovostnom 
platobnom styku 

 Vypísal správne doklady 
používané v hotovostnom 
platobnom styku 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

Písomná skúška 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Bezhotovostný platobný 
styk 

 Kombinovaný platobný 
styk 

 

 

 

 
            1 
 
 
           1 
 

 

 

 

Ekonomika podniku 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

Účtovníctvo 
 
 
 
 

 Vypísať správne doklady 
používané 
v bezhotovostnom 
platobnom styku 

 Vypísať doklady 
používané 
v kombinovanom  
platobnom styku 

 

 Vypísal správne doklady 
používané 
v bezhotovostnom 
platobnom styku 

 Vypísal  doklady 
používané 
v kombinovanom  
platobnom styku 

 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Písomná skúška 

Ústna odpoveď 

 

 

Písomnosti pri 
nedodržaní kúpnych 
zmlúv 

14  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Urgencia a odpoveď na 
urgenciu 

 Reklamácia a jej 
vybavenie 

 Upomienka  úhrady 
faktúry, prvá upomienka, 
odpoveď na upomienku, 
posledná,(predžalobná) 
upomienka, žaloba 

 

 
 

4 
 

5 
 
 

5 
 
 
 

 
 
 

Ekonomika podniku 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

 

 Zvládnuť samostatne 
štylizovať urgenciu 
a odpoveď na urgenciu 

 Zvládnuť samostatne 
štylizovať reklamáciu a 
odpoveď na reklamáciu  

 Zvládnuť samostatne 
štylizovať upomienku a 
odpoveď na upomienku 

 

 Zvládol samostatne 
štylizovať urgenciu 
a odpoveď na urgenciu  

 Zvládol samostatne 
štylizovať reklamáciu a 
odpoveď na reklamáciu 

 Zvládol samostatne 
štylizovať upomienku a 
odpoveď na upomienku 

 

 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Písomná skúška 

Ústna odpoveď 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personalistika 12  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Písomnosti pri prijímaní 
nových zamestnancov - 
pracovný inzerát  

 Motivačné listy 

 Žiadosť o prácu ako 
odpoveď na pracovný 
inzerát. 

 Žiadosť o prácu ako 
informatívny list 

 

           
           1 
 
 
 
           2 
 
           1 
 
 
 
           1 
 
 

Ekonomika podniku 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

 

 

 

 

 

 Vytvoriť pracovný inzerát                   

 Napísať motivačný list 

 Napísať správne žiadosť 
o prácu ako odpoveď na 
pracovný inzerát 

 Napísať správne žiadosť 
o prácu ako informatívny 
list       

 Ovládať náležitosti 
funkčného  

 Vytvoril pracovný inzerát                   

 Napísal motivačný list 

 Napísal správne žiadosť 
o prácu ako odpoveď na 
pracovný inzerát 

 Napísal správne žiadosť 
o prácu ako informatívny 
list       

 Ovládal náležitosti 
funkčného  

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

Písomná skúška 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Životopis – funkčný, 
chronologický  

 Pracovná zmluva, 
dohody o prácach 
vykonávaných mimo 
pracovného pomeru 

 Písomnosti pri skončení 
pracovného pomeru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         3 
 
 
          2 
 
 
 
          2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomika podniku 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ovládať náležitosti 
funkčného 
a chronologického 
životopisu. Napísať svoj 
životopis 

 Vymenovať náležitosti 
pracovnej zmluvy 
a vyhotoviť ju. 

 Vypracovať dohody 
o prácach vykonávaných 
mimo pracovného 
pomeru  

 Zvládnuť samostatne 
štylizovať písomnosti pri 
skončení pracovného 
pomeru 

 

 

 

 Ovládal náležitosti 
funkčného 
a chronologického 
životopisu. Napísal svoj 
životopis 

 Vymenoval náležitosti 
pracovnej zmluvy 
a vyhotovil ju. 

 Vypracoval dohody 
o prácach vykonávaných 
mimo pracovného 
pomeru  

 Zvládol samostatne 
štylizovať písomnosti pri 
skončení pracovného 
pomeru 

 

 

 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne:  
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 

 
Písomná skúšanie – písanie obchodných a úradných listov: 
Chyby v korešpondencii majú rozličný charakter. Ide o chyby: 
 

 formálne (nedodržaná STN), 

 vecné (chýbajú niektoré údaje), 

 obsahové (nesprávne uvedené údaje), 

 gramatické a štylistické, 
strojopisné. 
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Na klasifikáciu písomností zatiaľ neexistuje záväzný predpis. Hodnotenie chýb závisí od závažnosti chýb. Na uľahčenie 
hodnotenia písomností sa závažnosť chýb vyjadruje v bodoch 0,5 –1 –12 (malé –veľké –závažné chyby) a podľa celkového 
počtu trestných bodov sa prideľuje známka. 
 
 

Známka Počet  
trestných bodov 

Výborný 0 –2 

Chválitebný 3 –5 

Dobrý 6 –8 

Dostatočný 9 –11 

Nedostatočný 12 a viac 

 
HODNOTENIE CHÝB  
 
Malé chyby (0,5bodu) 
 

  malá gramatická chyba–chybné písmeno,  pokiaľ nespôsobuje závažnú zmenu obsahu (napr. zmenu názvu), 
preklep, chýbajúca medzera, interpunkčné znamienko, diakritické znamienko, čiarka, nesúlad medzi menom 
podpisujúceho a rodom, v ktorom je uvedená funkcia, zmena slovosledu mena a priezviska a pod., 

 malá odchýlka od normy–formálne chyby( nedodržaná STN): nesprávne rozčlenené PSČ v adrese adresáta, 
nevyrovnaný ľavý okraj textu, nesprávne umiestnený dopravný a doručovací údaj, nesprávne umiestnená adresa, 
chýbajúce číslo dodávacej pošty, veľká resp. malá medzera medzi dresovým pásmom a odvolávacími údajmi, 
menšie vychýlenie ľavej zvislice odvolávacích údajov, chybný, resp. chybne napísaný odvolávací údaj, nesprávne 
rozčlenené telefónne číslo, príliš úzky textový stĺpec, veľmi nízko, resp. vysoko umiestnený odtlačok pečiatky, 
nesprávne napísaná značka alebo skratka, ak nespôsobuje zmenu obsahu, nesprávne napísaný výpočet bodov, 
nerozdelenie, resp. nesprávne rozdelenie textu do odsekov, nerovnaká úprava odsekov, nesprávne vyznačené 
prílohy, nesprávne upravené oslovenie, chyba vo zvýrazňovaní a pod., 

 menšia štylistická chyba–nesprávny slovosled, nie celkom presná štylizácia, nesprávna predložková väzba a pod. 
 

Veľké chyby(1bod) 
 

 veľká gramatická chyba–veľké písmeno, zámena i a y a pod., 

 značná odchýlka od normy - obsahové chyby (nesprávne uvedené údaje): chýbajúci odvolávací údaj, chyba 
v odvolávacom údaji rozpor medzi odvolávacími údajmi a textom, chýbajúci podpis, podpis umiestnený v odtlačku 
pečiatky, podpis umiestnený cez meno a funkciu, zmena poradia odtlačku pečiatky, podpisu, mena a funkcie, 
chýbajúce vyznačenie príloh a pod., 

 väčšia štylistická chyba–nejasná, nevhodná štylizácia, nespisovné slovo, nepresná terminológia a pod. 
 

Závažné chyby(12bodov) 
 

 závažná obsahová chyba–zmena adresy, 

 závažná štylistická chyba – zmena obsahu nepochopením dispozície. 
 
ZHRNUTIE 
 
Známkou výborný sa klasifikujú písomnosti, ktoré sú vzorne upravené podľa STN a sú bezchybné zo stránky vecnej, 
štylistickej i gramatickej.Známkou chválitebný sa klasifikujú písomnosti, v ktorých sú len malé chyby alebo menšie odchýlky 
od normalizovanej úpravy. Štylizácia je síce vhodná, ale nie dosť presná, jazykové chyby sú malé a možno ich opraviť. 
 
Známkou dobrý sa klasifikujú písomnosti, v ktorých odchýlky sú nápadné od normalizovanej úpravy, štylizácia je nejasná 
a jazykové chyby väčšie. 
 
Známkou dostatočný sa klasifikujú písomnosti, ktorých chyby sa nedajú ľahko opraviť, alebo ktoré majú také veľké odchýlky 
od predpísanej úpravy, že sa dajú v praxi použiť len s výhradami. 
 
Známkou nedostatočný sa hodnotia písomnosti, pri ktorých na prvý pohľad vidieť neznalosť úpravy, alebo obsahujú toľko 
chýb a takého charakteru, že sa nedajú vôbec opraviť, takže by sa v praxi nedali ani s výhradami  použiť. 
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Názov predmetu 
Obchodná korešpondencia2 

Časový rozsah výučby 1 hodina  týždenne, spolu 29 vyučovacích 
hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q 00 daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu obchodná korešpondencia je poskytnúť žiakom vedomosti 
a zručnosti na úspešné vykonávanie odborných administratívnych prác. 

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

- osvojiť si základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy, obchodnej a úradnej 
korešpondencie, 

- získať zručnosti v editovaní textu, ako aj zručnosti vo vypracovávaní daňových, účtovných, 
obchodných písomností. 

 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

- vypracovávať vecne, gramaticky, štylisticky a formálne správne a psychologicky účinné písomnosti 
z administratívnej praxe, 

- vedieť prakticky uplatňovať vedomosti z iných predmetov najmä pri vypracovávaní písomností 
s osobitným zreteľom na kultúru jazykového prejavu, 

- komplexne riešiť súvislé príklady zamerané na spracovávanie písomnosti a dokladov, 

- ovládať systém informácií registratúrneho charakteru a systém archívnych informácií. 

. 

Stratégia vyučovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Písomnosti pri zakladaní 
obchodných spoločností                                       

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, praktické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odborným textom 

Interné písomnosti 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, praktické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s odborným textom 
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Písomnosti právneho charakteru 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, praktické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Domáca úloha 

Písomnosti pri zrušení a zániku 
obchodnej spoločnosti 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, praktické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odborným textom 

Registratúra a archívnictvo 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, praktické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s odborným textom 

Riešenie súvislých príkladov 
z externej a internej 
korešpondencie 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, praktické 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Domáca úloha 

 

Učebné zdroje  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, knižnica, 

... 

Písomnosti pri 
zakladaní obchodných 
spoločností                                       

Zbierka zákonov, 
Zákonník práce, 
Obchodný zákonník, 
Živnostenský zákon 
Poradca podnikateľa 

 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 

Spoločenská zmluva, 
Zakladateľská zmluva 

Internet, 
www.eTrend 
www.EuroEkonóm.sk 
www.justice.gov.sk 
Sehnalová J., 
Velichová Ľ.: 
Administratíva 
a korešpondencia, 
Ekonóm 2007 
 
 

Interné písomnosti  

Ďurišová H.,Kuláková M., Sehnalová 
J., Administratíva a korešpondencia, 
Expol pedagogika 2012; 
Pravidlá slovenského pravopisu 

PC 
Interaktívna 
tabuľa  

Slovenský stenograf 
Vzory písomností 
Dispozície 

Internet, 
Sehnalová J., 
Velichová Ľ.: 
Administratíva 
a korešpondencia, 
Ekonóm 2007 
Korešpondencia 
v obchodnej praxi 
a iné písomnosti, L. 
Bednárová, Príroda 
2006 

 

http://www.etrend/
http://www.euroekonóm.sk/
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Písomnosti právneho 
charakteru 

Ďurišová H.,Kuláková M., Sehnalová 
J., Administratíva a korešpondencia, 
Expol pedagogika 2012; 
Pravidlá slovenského pravopisu 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 

Slovenský stenograf 
Vzory písomností 
Dispozície 

Internet, 
Sehnalová J., 
Velichová Ľ.: 
Administratíva 
a korešpondencia, 
Ekonóm 2007 

 

Písomnosti pri zrušení 
a zániku obchodnej 
spoločnosti 

Obchodný zákonník 
Poradca podnikateľa  

PC 
Interaktívna 
tabuľa 

Návrh na výmaz 
zapísanej osoby 
z obchodného registra 
Zmluva o prevode 
obchodného podielu 

Internet, 
Korešpondencia 
v obchodnej praxi 
a iné písomnosti, L. 
Bednárová, Príroda 
2006 
www.EuroEkonóm 
www.eTrend 
www.justice.gov.sk 

 

Registratúra a 
archívnictvo 

Zákon č. 395/2002 o archívoch 
a registratúrach a o doplnení 
niektorých zákonov č. 515/2003 Z.z. 
Vyhláška Ministerstva vnútra SR 
č.628/2002 Z.z. 
Vyhláška Ministerstva vnútra SR 
č.251/2005 Z.z. 
Zákon č. 216/2007 Z.z. 
Vyhláška Ministerstva vnútra 
SR č. 242/2007 

 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 

Registratúrny poriadok 
Registratúrny plán 
Registratúrny denník 

Internet, 
Korešpondencia 
v obchodnej praxi 
a iné písomnosti, L. 
Bednárová, Príroda 
2006 

 

Riešenie súvislých 
príkladov z externej 
a internej 
korešpondencie 

Ďurišová H.,Kuláková M., Sehnalová 
J., Administratíva a korešpondencia, 
Expol pedagogika 2012; 

 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 

Slovenský stenograf 
Dispozície 

Internet, 
Korešpondencia 
v obchodnej praxi 
a iné písomnosti, L. 
Bednárová, Príroda 
2006 
www.EuroEkonóm 

http://www.euroekonóm/
http://www.etrend/
http://www.euroekonóm/
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ROČNÍK: DRUHÝ 
 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  OBCHODNÁ KOREŠPONDENCIA 1 hodina týždenne, spolu 29 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Písomnosti pri 
zakladaní obchodných 
spoločností                                       

 
2 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Návrh na zápis do 
obchodného registra, 
spoločenská zmluva, 
zakladateľská listina, 
vyhlásenie správcu 
dane 

2 Ekonomika podniku 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

 Vyplniť správne 
formuláre potrebné na 
zápis obchodnej 
spoločnosti do 
obchodného registra. 

 

 Vyplnil správne formuláre 
potrebné na zápis 
obchodnej spoločnosti do 
obchodného registra. 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

00Interné písomnosti  
9 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Interné písomnosti pri 
riadení spoločnosti 

 Interné písomnosti pri 
pracovných cestách 

 Interné písomnosti pri 
pracovných poradách 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Ekonomika podniku 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

 Zvládnuť formu, úpravu 
a štylizáciu interných 
písomností pri riadení 
spoločnosti. 

 Vypísať správne 
formuláre potrebné pri 
pracovných cestách. 

 Vyhotoviť pozvánku na 
poradu, prezenčnú listinu 
a zápisnicu z pracovnej 
porady. 

 
 

 Zvládol formu, úpravu 
a štylizáciu interných 
písomností pri riadení 
spoločnosti. 

 Vypísal správne 
formuláre potrebné pri 
pracovných cestách. 

 Vyhotovil pozvánku na 
poradu, prezenčnú listinu 
a zápisnicu z pracovnej 
porady. 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 
 

Písomná práca 

Písomnosti právneho 
charakteru 

4      

 Zastupovanie pri 
právnych úkonoch 

 Potvrdenka, dlžobný 
úpis 

 Zmluva o pôžičke, 
zmluva o výpožičke 

 

2 

 
1 

 
1 

 

Ekonomika podniku 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

 Vysvetliť účel 
jednoduchých právnych 
písomností 

 Ovládať zásady formálnej 
úpravy. 

 Vyhotoviť správne 
jednotlivé písomnosti 
právneho charakteru. 

 

 Vysvetlil účel 
jednoduchých právnych 
písomností 

 Ovládal zásady formálnej 
úpravy. 

 Vyhotovil správne 
jednotlivé písomnosti 
právneho charakteru. 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Praktické skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

Praktická práca 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Písomnosti pri zrušení 
a zániku obchodnej 
spoločnosti 

2  

Žiak má: 

 
 
Žiak: 

  

 Návrh na výmaz 
z obchodného registra 

2 Ekonomika podniku 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

 Vypracovať návrh na 
výmaz z obchodného 
registra. 

 Vypracoval návrh na 
výmaz z obchodného 
registra. 

Písomné skúšanie 

Praktické skúšanie 

Písomná práca 

Praktická práca 

Registratúra a 
archívnictvo 

6   

 

Žiak má: Žiak: 

  

 Základné pojmy 

 Zásady organizácie 
správy registratúry 

 Registratúrny poriadok 

 Registratúrny plán 

 Ukladanie spisov 

 Vyraďovanie spisov 

1 

1 
 

1 

1 

1 
 

1 

Ekonomika podniku 

Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme 

 Definovať základné 
pojmy v Registratúre 
a archívnictve. 

 Vymenovať zásady 
organizácie správy 
registratúry. 

 Vysvetliť podstatu 
a dôležitosť 
registratúrneho poriadku 
a plánu.  

 Popísať archívnu činnosť 
organizácie 

 Definoval základné 
pojmy v Registratúre 
a archívnictve. 

 Vymenoval zásady 
organizácie správy 
registratúry. 

 Vysvetlil podstatu 
a dôležitosť 
registratúrneho poriadku 
a plánu.  

 Popísal archívnu činnosť 
organizácie 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Praktické skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

 

Praktická práca 

Riešenie súvislých 
príkladov z externej 
a internej 
korešpondencie 

6  

Žiak má: Žiak: 

  

 Súvislé príklady 
z obchodnej 
korešpondencie 

 Súvislé príklady 
z internej 
korešpondencie 

3 

 

3 

  Zvládnuť riešenie 
súvislých príkladov 
z externej a internej 
korešpondencie 

 

 Zvládol  riešenie 
súvislých príkladov 
z externej a internej 
korešpondencie 

Písomné skúšanie 

Praktické skúšanie 

Písomná práca 

Praktická práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 

 
Písomná skúšanie – písanie obchodných a úradných listov: 
Chyby v korešpondencii majú rozličný charakter. Ide o chyby: 
 

 formálne (nedodržaná STN), 

 vecné (chýbajú niektoré údaje), 

 obsahové (nesprávne uvedené údaje), 

 gramatické a štylistické, 
strojopisné. 
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Na klasifikáciu písomností zatiaľ neexistuje záväzný predpis. Hodnotenie chýb závisí od závažnosti chýb. Na uľahčenie 
hodnotenia písomností sa závažnosť chýb vyjadruje v bodoch 0,5 –1 –12 (malé –veľké –závažné chyby) a podľa celkového 
počtu trestných bodov sa prideľuje známka. 
 

Známka Počet  
trestných bodov 

Výborný 0 –2 

Chválitebný 3 –5 

Dobrý 6 –8 

Dostatočný 9 –11 

Nedostatočný 12 a viac 

 
HODNOTENIE CHÝB  
 
Malé chyby (0,5bodu) 

 malá gramatická chyba–chybné písmeno,  pokiaľ nespôsobuje závažnú zmenu obsahu (napr. zmenu názvu), 
preklep, chýbajúca medzera, interpunkčné znamienko, diakritické znamienko, čiarka, nesúlad medzi menom 
podpisujúceho a rodom, v ktorom je uvedená funkcia, zmena slovosledu mena a priezviska a pod., 

 malá odchýlka od normy–formálne chyby( nedodržaná STN): nesprávne rozčlenené PSČ v adrese adresáta, 
nevyrovnaný ľavý okraj textu, nesprávne umiestnený dopravný a doručovací údaj, nesprávne umiestnená adresa, 
chýbajúce číslo dodávacej pošty, veľká resp. malá medzera medzi dresovým pásmom a odvolávacími údajmi, 
menšie vychýlenie ľavej zvislice odvolávacích údajov, chybný, resp. chybne napísaný odvolávací údaj, nesprávne 
rozčlenené telefónne číslo, príliš úzky textový stĺpec, veľmi nízko, resp. vysoko umiestnený odtlačok pečiatky, 
nesprávne napísaná značka alebo skratka, ak nespôsobuje zmenu obsahu, nesprávne napísaný výpočet bodov, 
nerozdelenie, resp. nesprávne rozdelenie textu do odsekov, nerovnaká úprava odsekov, nesprávne vyznačené 
prílohy, nesprávne upravené oslovenie, chyba vo zvýrazňovaní a pod., 

 menšia štylistická chyba–nesprávny slovosled, nie celkom presná štylizácia, nesprávna predložková väzba a pod. 
 

Veľké chyby(1bod) 

 veľká gramatická chyba–veľké písmeno, zámena i a y a pod., 

 značná odchýlka od normy - obsahové chyby (nesprávne uvedené údaje): chýbajúci odvolávací údaj, chyba 
v odvolávacom údaji rozpor medzi odvolávacími údajmi a textom, chýbajúci podpis, podpis umiestnený v odtlačku 
pečiatky, podpis umiestnený cez meno a funkciu, zmena poradia odtlačku pečiatky, podpisu, mena a funkcie, 
chýbajúce vyznačenie príloh a pod., 

 väčšia štylistická chyba–nejasná, nevhodná štylizácia, nespisovné slovo, nepresná terminológia a pod. 
 

Závažné chyby(12bodov) 

 závažná obsahová chyba–zmena adresy, 

 závažná štylistická chyba – zmena obsahu nepochopením dispozície. 
 
 
ZHRNUTIE 
 
Známkou výborný sa klasifikujú písomnosti, ktoré sú vzorne upravené podľa STN a sú bezchybné zo stránky vecnej, 
štylistickej i gramatickej.  
 
Známkou chválitebný sa klasifikujú písomnosti, v ktorých sú len malé chyby alebo menšie odchýlky od normalizovanej 
úpravy. Štylizácia je síce vhodná, ale nie dosť presná, jazykové chyby sú malé a možno ich opraviť. 
 
Známkou dobrý sa klasifikujú písomnosti, v ktorých odchýlky sú nápadné od normalizovanej úpravy, štylizácia je nejasná 
a jazykové chyby väčšie. 
 
Známkou dostatočný sa klasifikujú písomnosti, ktorých chyby sa nedajú ľahko opraviť, alebo ktoré majú také veľké odchýlky 
od predpísanej úpravy, že sa dajú v praxi použiť len s výhradami. 
 
Známkou nedostatočný sa hodnotia písomnosti, pri ktorých na prvý pohľad vidieť neznalosť úpravy, alebo obsahujú toľko 
chýb a takého charakteru, že sa nedajú vôbec opraviť, takže by sa v praxi nedali ani s výhradami  použiť. 
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Názov predmetu 
Finančná analýza2 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 60 hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Výučba predmetu finančná analýza je orientovaná do 2. ročníka. Na túto vzdelávaciu oblasť sú 
vyčlenené 2 hodiny.  
Odborný predmet finančná analýza v študijnom odbore 6332 Q daňové služby rozvíja, rozširuje 
a prehlbuje učivo predmetu ekonomika podniku a účtovníctvo. Jeho obsah je štruktúrovaný do 
tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto 
predmete, veľmi úzko súvisia so schopnosťou správne čítať účtovné výkazy, sledovaním finančných 
ukazovateľov, sledovaním a vyhodnocovaním jednotlivých položiek účtovných dokladov, zisťovaním 
cash-flow a jeho výpočtom. Učivo sa skladá z poznatkov o zdrojoch financovania majetku, výpočtoch 
ukazovateľov finančnej analýzy, z analýzy peňažných tokov, druhoch investícií, poznatkov o cash-flow 
a jeho výpočte. Pri výbere učiva sme pristupovali už aj vzhľadom k jeho aplikácii v ďalších odborných 
predmetoch a s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na 
proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností žiakov.  

Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali 
na základe tolerancie, aby získali a osvojili si  teoretické vedomosti a zručnosti  v oblasti finančnej 
analýzy podniku. 

Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi ekonomika 
podniku, daňovníctvo, účtovníctvo, obchodná korešpondencia a personálna práca a mzdy.    

Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu finančná analýza majú stimulovať rozvoj 
poznávacích schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. 
Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako aktívny subjekt v procese výučby 
má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať 
a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného 
záujmu v rámci študijného odboru. Pri výučbe používame formu výkladu, riadeného rozhovoru, 
heuristické metódy, práca s počítačom, dokladmi a odbornými časopismi.  

Stimulovať poznávacie činnosti žiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu finančná 
analýza proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné 
a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. V tomto 
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti 
využívať informačné technológie.  Preto je dôležitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň 
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj 
riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh 
komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci 
medzipredmetových vzťahov.   

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese tohto predmetu patrí aj správne 
vyplňovanie, čítanie z položiek účtovných výkazov, počítanie a vyhodnocovanie finančných 
ukazovateľov.  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu finančná analýza v študijnom odbore 6332 Q daňové služby je 
poskytnúť žiakom  súbor vedomostí, zručností a kompetencií o finančnej analýze, metódach 
a spôsoboch výpočtu finančných ukazovateľov, zostavovania výkazu cash-flow, formovať logické 
myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, 
odbornej praxi a občianskom živote.  
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Vo vyučovacom predmete služby cestovného ruchu využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Spôsobilosť  konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,  

 logicky zdôvodňovať svoje názory, konanie a rozhodnutia, 
 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vybrať si správne rozhodnutie z viacerých možností. 

 
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v materinskom a cudzom jazyku 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti 
učenia sa on-line, 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 komunikovať elektronickou poštou, 
 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, byť mediálne gramotný, 

 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
 motivovať pozitívne seba a iných, 
 prezentovať svoje myšlienky, názory a postoje, 
 konštruktívne diskutovať, pozorne počúvať druhých. 

 

 
Odborné kompetencie 
 
Požadované vedomosti 
Absolvent má: 

 vysvetliť podstatu finančnej analýzy a zdroje financovania majetku, 
 popísať základné finančné ukazovatele, 
 posúdiť efektívnosť investícií, 
 vypočítať a analyzovať základné finančné ukazovatele, 
 vysvetliť finančné toky – CASH FLOW STATEMENT. 
 

Požadované zručnosti 
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Absolvent vie: 
 pracovať s odbornou literatúrou, 
 aplikovať v praxi  odborné poznatky, 
 aplikovať v praxi zásady spoločenského správania a medziľudských vzťahov, 
 aplikovať návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 

prostredia. 
 
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou, 
 komunikatívnosťou, kreativitou, 
 presnosťou, zodpovednosťou, sebadisciplínou. 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií: 

Vo vyučovacom predmete finančná analýza využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich 
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

a)    Schopnosti tvorivo riešiť problémy 

 rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 

ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie a pod.), 

 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní, 

 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky 

neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 

efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 

 používať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania žiakov, pokiaľ sú 

dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.  

b)    Spôsobilosti využívať informačné technológie 

 získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód 

a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii, 

 zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu 

daného problému alebo osvojiť si nové poznatky. 

c)    Komunikatívne  a sociálno-interakčné spôsobilosti 

 vedieť samostatne rozhodovať, 

 osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie, najmä prácu s internetom. 

d)    Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

 samostatne predkladať návrhy, 

 rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť a sebapoznanie, 

 určovať vážne nedostatky vo vlastnom pracovnom výkone, 

 stanovovať si ciele podľa svojich osobných záujmov a pracovnej orientácie, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov. 
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e)    Podnikateľské spôsobilosti 

 preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, 

 rešpektovať podnikateľskú etiku. 

f)     Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobitosti druhých, 

 konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania. 

g)    Odborné kompetencie- požadované vedomosti – absolvent má: 

 používať aktívne ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti, 

 chápať podstatu ekonomických javov a aplikovať ich v praxi, 

 mať potrebné znalosti pre prácu s informačnou a výpočtovou technikou, 

 aplikovať získané teoretické vedomosti v priamej súvislosti s potrebami a záujmami klientov. 

h )   Požadované zručnosti - absolvent vie: 

 uplatniť v praxi etické pravidlá, zásady spoločenského vystupovania, 

 ovládať odbornú terminológiu a využívať ju pri riešení praktických úloh, 

 pracovať v tíme, 

 aplikovať poznatky z rôznych vyučovacích predmetov . 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania.  
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Úvod do problematiky 
 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 
 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 

Zdroje financovania majetku 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Základné finančné ukazovatele- 
charakteristika a výpočty 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
brainstorming  

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca  
Skupinová práca žiakov 

Posudzovanie efektívnosti investícií 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – riadený rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Cash flow     

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 

Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
metóda Philips 66, brainstorming 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov 

Riešenie súvislých tematických 
príkladov    

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh, 
brainstorming 

Frontálna výučba 
Frontálna a individuálna práca  
Skupinová práca žiakov 
Práca s knihou 
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 
 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 

knižnica, ... 

Úvod do problematiky 
 

Šlosár, R., Spitzová, A.,  
Ďuricová, O.,  Boušková, D., 
Majtánová, A.: Účtov- níctvo 
pre 4. ročník OA. 
Jura Edition Bratislava 2004 

Časopis – Daňovníctvo, 
účtovníctvo a audítorstvo 

Dataprojektor , 
PC, Tabuľa, 
Filpchart 

Účtovné doklady Internet, 
knižnica, denná 
tlač  

Zdroje financovania 
majetku 

Šlosár, R., Spitzová, A.,  
Ďuricová, O.,  Boušková, D., 
Majtánová, A.: Účtov- níctvo 
pre 4. ročník OA. 
Jura Edition Bratislava 2004 

Časopis – Daňovníctvo, 
účtovníctvo a audítorstvo 

Dataprojektor , 
PC, Tabuľa, 
Filpchart 

Účtovné doklady Internet, 
knižnica, denná 
tlač  

Základné finančné 
ukazovatele –  
charakteristika a 
výpočty 

Šlosár, R., Spitzová, A.,  
Ďuricová, O.,  Boušková, D., 
Majtánová, A.: Účtov- níctvo 
pre 4. ročník OA. 
Jura Edition Bratislava 2004 

Časopis – Daňovníctvo, 
účtovníctvo a audítorstvo 

Dataprojektor , 
PC, Tabuľa, 
Filpchart  

Účtovné doklady Internet, 
knižnica, denná 
tlač 

Posudzovanie 
efektívnosti investícií 
 

Šlosár, R., Spitzová, A.,  
Ďuricová, O.,  Boušková, D., 
Majtánová, A.: Účtov- níctvo 
pre 4. ročník OA. 
Jura Edition Bratislava 2004 

Časopis – Daňovníctvo, 
účtovníctvo a audítorstvo 

Dataprojektor , 
PC, Tabuľa, 

Filpchart 

Účtovné doklady Internet, 
knižnica, denná 
tlač 

Cash low     

Šlosár, R., Spitzová, A.,  
Ďuricová, O.,  Boušková, D., 
Majtánová, A.: Účtov- níctvo 
pre 4. ročník OA. 
Jura Edition Bratislava 2004 

Časopis – Daňovníctvo, 
účtovníctvo a audítorstvo 

Dataprojektor , 
PC, Tabuľa, 

Filpchart 

Účtovné doklady Internet, 
knižnica, denná 
tlač 

Riešenie súvislých 
tematických príkladov    

Šlosár, R., Spitzová, A.,  
Ďuricová, O.,  Boušková, D., 
Majtánová, A.: Účtov- níctvo 
pre 4. ročník OA. 
Jura Edition Bratislava 2004 

Časopis – Daňovníctvo, 
účtovníctvo a audítorstvo 

Dataprojektor , 
PC, Tabuľa, 

Filpchart 

Účtovné doklady Internet, 
knižnica, denná 
tlač 
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           ROČNÍK: DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU  Finančná analýza 2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   

Úvod do problematiky 

 Podstata a úloha 
finančnej analýzy vo 
finančnom riadení 

 
2 Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 
Finančné plánovanie 

 vysvetliť a pochopiť podstatu 
finančnej analýzy 

 vysvetlil a pochopil 
podstatu finančnej analýzy 

frontálne skúšanie 
 

ústne odpovede 

Zdroje financovania 
majetku  

 Klasifikácia finančných 
zdrojov 

 Interné finančné zdroje 

 Externé finančné zdroje 

 Krátkodobé úvery 

 Dotácie 

 Osobitné formy 
financovania 

 
10 
 
 
 

 

Ekonomika podniku 
Účtovníctvo 
Finančné plánovanie  

 

 klasifikovať finančné zdroje 
podľa rôznych hľadísk 

 analyzovať interné a externé 
finančné zdroje 

 vysvetliť osobitné formy 
financovanie – faktoring, 
forfaiting, leasing 

 klasifikoval finančné zdroje 
podľa rôznych hľadísk 

 analyzoval interné 
a externé finančné zdroje 

 vysvetlil osobitné formy 
financovanie – faktoring, 
forfaiting, leasing 

písomné skúšanie 

 

didaktický test 

 

Základné finančné 
ukazovatele – 
charakteristika a výpočty 
 Analýza likvidity 

 Analýza  pracovného 
kapitálu 

 Analýza výsledku 
hospodárenia 

 Ukazovatele rentability 

 Ukazovatele aktivity 

                 
17 

 

Ekonomika podniku 
Účtovníctvo 
Finančné plánovanie  

 poznať a vysvetliť základné 
finančné ukazovatele 

 vypočítať rôzne finančné 
ukazovatele 

 analyzovať jednotlivé finančné 
ukazovatele 

 poznal a vysvetlil základné 
finančné ukazovatele 

 vypočítal rôzne finančné 
ukazovatele 

 analyzoval jednotlivé 
finančné ukazovatele 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

samostatná práca 
žiakov 

ústne odpovede 

didaktický test 

 

Posudzovanie 
efektívnosti investícií 
 Efektívnosť investícií 

 Ukazovatele hodnotenia 
efektívnosti 

 Analýza ukazovateľov 
efektívnosti investícií 

6 
 
 
 
 
 
 
 

Ekonomika podniku 
Účtovníctvo 
Finančné plánovanie  

 

 vysvetliť efektívnosť investícií 

 vypočítať ukazovatele 
hodnotenia efektívnosti 

 analyzovať jednotlivé 
ukazovatele efektívnosti 
investícii 

 vysvetlil efektívnosť 
investícií 

 vypočítal ukazovatele 
hodnotenia efektívnosti 

 analyzoval jednotlivé 
ukazovatele efektívnosti 
investícii 

ústne frontálne 
skúšanie 

písomné skúšanie 

 

ústne odpovede 

didaktický test 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

   Žiak má: Žiak:   

Cash flow   

 Prehľad peňažných 
tokov  

 Ukazovateľ cash flow 

 Ukazovatele PPT – 
tokové ukazovatele 

 Metóda vykazovania 
peňažných tokov 

 Štruktúra PPT 

 
5 
 

 

 

 

Ekonomika podniku 
Účtovníctvo 
Finančné plánovanie  

 

 

 vysvetliť prehľad peňažných 
tokov ako nástroj riadenia 
likvidity a solventnosti 

 analyzovať a vypočítať 
ukazovateľ Cash flow 

 poznať informácie, ktoré 
poskytuje PPT 

 analyzovať metódu 
vykazovania peňažných tokov 

 vysvetliť štruktúru PPT 

 vysvetlil prehľad 
peňažných tokov ako 
nástroj riadenia likvidity a 
solventnosti 

 analyzoval a vypočítal 
ukazovateľ Cash flow 

 poznal informácie, ktoré 
poskytuje PPT 

 analyzoval metódu 
vykazovania peňažných 
tokov 

 vysvetlil štruktúru PPT 

ústne  skúšanie 

písomné skúšanie 

ústne odpovede  

skupinová písomná 
práca 

 

Riešenie súvislých 
tematických príkladov    

20 Ekonomika podniku 
Účtovníctvo 

 riešiť príklady súvisiace 
s finančnou analýzou 

 riešil príklady súvisiace 
s finančnou analýzou 

samostatná práca 
žiakov 

didaktický test 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 

 
 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠkVP (pre 
jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, 
písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov. 

Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete môže vyučujúci pripraviť didaktický test na 
overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň 
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia sú podľa uvedenej stupnice hodnotenia.   

 
 



 

 195 

 

Názov predmetu 
Ekonomické a poradenské 
služby v cvičnej firme1 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q  daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

 
Učebný predmet ekonomické a poradenské služby v cvičnej firme umožňuje precvičiť a rozvíjať 
získané súhrnné vedomosti z jednoduchého  účtovníctva  a podvojného účtovníctva prostredníctvom 
priblíženia situácií vyskytujúcich sa v reálnej praxi. Učivo je zamerané len na praktické činnostné 
vyučovanie a precvičovanie sa uskutočňuje formou účtovania súvislých príkladov prostredníctvom 
účtovného softvéru. V úvode sa riešia všetky prípady súvisiace so začiatkom podnikania fyzickej 
osoby – podnikateľa, nastavenie správnych parametrov a číselníkov, z ktorých softvér vychádza pri 
ďalšom účtovaní . Postupne sa účtujú prípady počas jedného účtovného obdobia, až po účtovnú 
uzávierku a závierku. Postupne sa oboznámia s účtovaním u neplatiteľa a u platiteľa DPH, 
s účtovaním špecifických účtovných prípadov v účtovnom softvéri ALFA a OMEGA. Žiaci na počítači 
spracúvajú originálne doklady,  výkazy, daňové priznanie k DPH a daňové priznanie k dani z príjmov 
fyzických a právnických osôb. Po zvládnutí účtovného softvéru si žiaci vytvoria vlastné firmy, ktoré 
budú vzájomne spolupracovať a precvičia si tak vyhotovovanie účtovných dokladov a účtovanie 
obchodných vzťahov. Obsah predmetu nadväzuje na vedomosti žiakov z účtovníctva, cvičení z 
účtovníctva, daňovníctva a ekonomiky podniku. Predmet sa vyučuje v špecializovanej učebni, ktorá je 
vybavená PC s príslušných softvérom a internetom. 

 

Kľúčové kompetencie 
 

Vo vyučovacom predmete ekonomické a poradenské služby v cvičnej firme využívame pre 
utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré 
žiakom umožňujú: 

 

Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, a pod.), 

 logicky zdôvodňovať svoje názory, konanie a rozhodnutia, 
 vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vybrať si správne rozhodnutie z viacerých možností. 
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Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v materinskom a cudzom jazyku 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti 
učenia sa on-line, 

 zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy, 
 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 komunikovať elektronickou poštou, 
 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, byť mediálne gramotný, 

 

Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
 motivovať pozitívne seba a iných, 
 prezentovať svoje myšlienky, názory a postoje. 

 
Odborné kompetencie 
 
 
Požadované vedomosti 
Absolvent má: 

 zvládnuť založenie firmy, 
 účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva , 
 vysvetliť evidenciu majetku, pohľadávok, záväzkov,  
 ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahov,  
 zhodnotiť význam finančného hospodárenia v podniku.. 

. 

Požadované zručnosti 
Absolvent vie: 

 pracovať s odbornou literatúrou, 
 aplikovať v praxi  odborné poznatky, 
 aplikovať v praxi zásady spoločenského správania a medziľudských vzťahov, 
 aplikovať návyky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 

prostredia. 
 
 
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou, 
 komunikatívnosťou, kreativitou, 
 presnosťou, zodpovednosťou, sebadisciplínou. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľom vyučovacieho predmetu ekonomické a poradenské služby v cvičnej firme    je poskytnúť 
žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti účtovníctva, ekonomiky, daňovníctva, 
administratívy a informatiky, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. 

 

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

 prehĺbiť poznatky získané v predmetoch účtovníctvo, ekonomika, daňovníctvo, 
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 zvládnuť všetky činnosti spojené so založením a činnosťou firmy – fyzickej osoby 

 nadobudnúť zručnosť pri práci s ekonomickým softvérom ALFA, 

 dokázať analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva. 

 
Výstupné špecifické ciele predmetu: 

 samostatne plánovať založenie vlastnej firmy, 

 viesť systém jednoduchého  účtovníctva, 

 vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku  hospodárenia, 

 ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku, 

 rešpektovať právo a zodpovednosť, 

 poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní, 

 mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore,  

 mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách 

zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi 

predpokladmi, 

 ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahov. 

 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Základné nastavenia 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Evidencia  pohľadávok a záväzkov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Evidencia majetku 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Evidencia cenín 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Peňažný denník 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Zúčtovacie vzťahy 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Účtovná uzávierka a závierka 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Súvislý príklad 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie 
úloh 

Skupinová práca žiakov 
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Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet, knižnica, ... 

Základné nastavenia 

Príručka ALFA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca  
s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady, 
prezentácie 

internet 

Evidencia  
pohľadávok 
a záväzkov 

Príručka ALFA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca 
s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady, 
prezentácie 

internet 

Evidencia majetku 

Príručka ALFA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca 
s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady, 
prezentácie 

internet 

Evidencia cenín 

Príručka ALFA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca 
s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady, 
prezentácie 

internet 

Peňažný denník 

Príručka ALFA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca 
s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady, 
prezentácie 

internet 

Zúčtovacie vzťahy 

Príručka ALFA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca 
s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady, 
prezentácie 

internet 

Účtovná uzávierka a 
závierka 

Príručka ALFA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca 
s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady, 
prezentácie 

internet 

Súvislý príklad 

Príručka ALFA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca 
podnikateľa, Poradca 
s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady, 
prezentácie 

internet 
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            ROČNÍK:PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  EKONOMICKÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY V CVIČNEJ FIRME 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné nastavenia 6  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Podstata cvičnej firmy 

 Založenie firmy 

 Tvorba organizačnej 
štruktúry firmy 

 

 

2 

2 

2 

 

 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

Daňovníctvo 

 Popísať podstatu cvičnej 
firmy 

 Dokázať vykonať činnosti 
spojené so  založením 
firmy 

 Vytvoriť organizačnú 
štruktúru firmy 

 Popísal podstatu cvičnej 
firmy 

 Dokázal vykonať činnosti 
spojené so  založením 
firmy 

 Vytvoril organizačnú 
štruktúru firmy 

Písomné skúšanie 

Praktické skúšanie 

Písomná práca 

Praktická práca 

Evidencia  pohľadávok 
a záväzkov 

 
10 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Evidencia pohľadávok 

 Evidencia záväzkov 

5 

5 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

Daňovníctvo 

 

 Analyzovať spôsoby 
evidencie pohľadávok 
voči odberateľom a 
zamestnancom 

 Analyzovať spôsoby 
evidencie záväzkov voči 
odberateľom, iným 
subjektom a 
zamestnancom 

 
 

 Analyzoval spôsoby 
evidencie pohľadávok 
voči odberateľom a 
zamestnancom 

 Analyzoval spôsoby 
evidencie záväzkov voči 
odberateľom, iným 
subjektom  a 
zamestnancom 

 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Písomná práca 

Ústne odpovede 

 

Evidencia majetku 20  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Evidencia krátkodobého 
majetku 

 Evidencia dlhodobého 
majetku 

 

10 

 

10 

 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

Daňovníctvo 

 

 Uviesť spôsob evidencie 
krátkodobého majetku 

 Analyzovať spôsoby 
evidencie dlhodobého 
majetku  

 
 

 Uviedol spôsob 
evidencie krátkodobého 
majetku 

 Analyzoval spôsoby 
evidencie dlhodobého 
majetku  

 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšania 

 

Písomná práca 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Evidencia cenín      5  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Evidencia stravných 
lístkov, poštových 
známok a kariet 

5 

 

 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

Daňovníctvo 

 

 Porovnať  spôsoby 
evidencie všetkých 
druhov cenín 

 
 

 Porovnal spôsoby 
evidencie všetkých 
druhov cenín 

 

 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšanie 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

Ústna odpoveď 

 

Peňažný denník 15  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 

 Príjmy v jednoduchom 
účtovníctve 

 Výdavky v jednoduchom 
účtovníctve 

 Účtovanie  v peňažnom 
denníku 

 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

Daňovníctvo 

 

 Vysvetliť členenie 
a účtovanie  príjmov 
v jednoduchom 
účtovníctve 

 Vysvetliť členenie 
a účtovanie výdavkov 
v jednoduchom 
účtovníctve 

 Riešiť účtovné prípady 
v peňažnom denníku 

 Vysvetlil členenie 
a účtovanie  príjmov 
v jednoduchom 
účtovníctve 

 Vysvetlil členenie 
a účtovanie  výdavkov 
v jednoduchom 
účtovníctve 

 Riešil účtovné prípady 
v peňažnom denníku 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Písomná práca 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Zúčtovacie vzťahy 15  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Zúčtovacie vzťahy s 
dodávateľmi 

 

 Zúčtovacie vzťahy s 
odberateľmii 

 

 Zúčtovacie vzťahy so 
zamestnancami 

 

5 

 

 

5 

 

           5 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

Daňovníctvo 

 

 Definovať  podstatu 
zúčtovacích vzťahov s 
dodávateľmi 

 Charakterizovať podstatu 
zúčtovacích vzťahov s 
odberateľmi 

 Vysvetliť  podstatu 
zúčtovacích vzťahov so 
zamestnancami 

 

 Definoval podstatu 
zúčtovacích vzťahov s 
dodávateľmi 

 Charakterizoval podstatu 
zúčtovacích vzťahov s 
odberateľmi 

 Vysvetlil podstatu 
zúčtovacích vzťahov so 
zamestnancami 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomná práca 

 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Účtovná uzávierka a 
závierka 

8  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Účtovná uzávierka 

 

 Účtovná závierka 

 

 
 

3 

 

5 

 

 

 

 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

Daňovníctvo 

  

 Dokázať  uzatvoriť 
účtovné  knihy 

 Navrhnúť vyhotovenie 
dokladov  účtovnej 
závierky 

 

 Dokázal uzatvoriť 
účtovné  knihy 

 Navrhol vyhotovenie 
dokladov  účtovnej 
závierky 

 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomná práca 

Súvislý príklad 20  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Riešenie súvislého 
príkladu v účtovníctve 
cvičnej firmy 

 

20 

 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

Daňovníctvo 

 

 Prakticky riešiť súvislý  
príklad v jednoduchom 
účtovníctve cvičnej firmy 

 
 

 Prakticky riešil súvislý  
príklad v jednoduchom 
účtovníctve cvičnej firmy 

 

 

Písomné skúšanie 
 

Ústne skúšanie 
 

Písomná práca 

 

Ústna odpoveď 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny 
a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný 
samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí.. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. 
Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí 
javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom 
prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je 
schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla 
závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. 
Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby.. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom a praktickom skúšaní v závislosti 
od percenta úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu 
Ekonomické a poradenské     
služby v cvičnej firme2 

Časový rozsah výučby 3 hodiny týždenne, spolu  87  vyučovacích   
hodín 

Ročník                   druhý 

Kód a názov študijného odboru                6332 Q  daňové služby 

Vyučovací jazyk                  slovenský jazyk 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom vyučovacieho predmetu ekonomické a poradenské služby v cvičnej firme    je poskytnúť 
žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií v oblasti účtovníctva, ekonomiky, daňovníctva, 
administratívy a informatiky, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové 
kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. 

 

 Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

 

- prehĺbiť poznatky získané v predmetoch účtovníctvo, ekonomika, daňovníctvo, 

- zvládnuť všetky činnosti spojené so založením a činnosťou firmy  - právnickej osoby , 

- nadobudnúť zručnosť pri práci s ekonomickým softvérom OMEGA, 

- dokázať analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva. 

 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

- samostatne riadiť činnosť vlastnej firmy , 

- viesť systém podvojného  účtovníctva, 

- vysvetliť spôsob evidencie majetku, pohľadávok, záväzkov v ekonomickom softvéri OMEGA, 

- vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku  hospodárenia, 

- ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku, 

- rešpektovať právne predpisy a zodpovednosť v činnosti firmy. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Základné nastavenia 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
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Evidencia pohľadávok  
a záväzkov 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Účtovanie banky, pokladnice  
a cenín 

Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Skladové hospodárstvo 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Evidencia majetku 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Účtovná uzávierka a závierka 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

Súvislý príklad 
Informačnoreceptívna -  výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 

 
 

Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Základné nastavenia 

Príručka OMEGA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca podnikateľa, 
Poradca s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady, 
prezentácie 

internet 

Evidencia 
pohľadávok  
a záväzkov 

Príručka OMEGA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca podnikateľa, 
Poradca s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady  

internet 

Účtovanie banky, 
pokladnice a cenín 

Príručka OMEGA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca podnikateľa, 
Poradca s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady  

internet 

Skladové 
hospodárstvo 

Príručka OMEGA Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca podnikateľa, 
Poradca s.r.o., Žilina 

r 
PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady, 
prezentácie 

internet 
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Evidencia majetku 

Príručka OMEGA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca podnikateľa, 
Poradca s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady, 
prezentácie 

internet 

Účtovná uzávierka  
a závierka 

Príručka OMEGA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca podnikateľa, 
Poradca s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady, 
prezentácie 

internet 

Súvislý príklad 

Príručka OMEGA, Kros, a. s., 
Žilina  
Odborné časopisy: Dane 
a účtovníctvo, Daňový 
a účtovný poradca podnikateľa, 
Poradca s.r.o., Žilina 

PC 
Tabuľa 

Praktické 
doklady, 
prezentácie 

internet 
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            ROČNÍK:DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  EKONOMICKÉ A PORADENSKÉ SLUŽBY V CVIČNEJ FIRME 3 hodiny týždenne, spolu 87 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Základné nastavenia 4  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Zmena právnej formy 
podnikania firmy 

 Prevod účtovníctva 
firmy z jednoduchého 
na podvojné 

 

 

3 

 

          1 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

 

 Dokázať vykonať činnosti 
spojené so zmenou 
právnej formy firmy 

 Dokázať previesť 
účtovníctvo firmy 
z jednoduchého na 
podvojné 

 

 Dokázal vykonať činnosti 
spojené so zmenou 
právnej formy firmy 

 Dokázal previesť 
účtovníctvo firmy 
z jednoduchého na 
podvojné 

Písomné skúšanie 

Praktické skúšanie 

Písomná práca 

Praktická  práca 

Evidencia  pohľadávok 
a záväzkov 

 
10 

     

 Evidencia pohľadávok 

 Evidencia záväzkov 

5 

5 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

 

 Analyzovať spôsoby 
evidencie pohľadávok 
voči odberateľom a 
zamestnancom 

 Analyzovať spôsoby 
evidencie záväzkov voči 
odberateľom, iným 
subjektom a 
zamestnancom 

 
 

 Analyzoval spôsoby 
evidencie pohľadávok 
voči odberateľom a 
zamestnancom 

 Analyzoval spôsoby 
evidencie záväzkov voči 
odberateľom, iným 
subjektom  a 
zamestnancom 

 

Písomné skúšanie 

Ústne frontálne 
skúšanie 

 

 

Písomná práca 

Ústne odpovede 

 

Účtovanie banky, 
pokladnice a cenín 

19      

 Účtovanie na účte 
pokladnica 

 Účtovanie na bankovom 
účte 

 Účtovanie o ceninách 

 

7 

 

7 

5 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

 

 Uviesť spôsob účtovania 
v pokladnici 

 Vysvetliť spôsob 
účtovania na bankovom 
účte 

 Analyzovať účtovanie 
cenín 

 
 

 Uviedol spôsob 
účtovania v pokladnici 

 Vysvetlil spôsob 
účtovania na bankovom 
účte 

 Analyzoval účtovanie 
cenín 

 

Písomné skúšanie 

Ústne skúšania 

 

Písomná práca 

Ústna odpoveď 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Skladové hospodárstvo       10  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Obstaranie zásob 

 

 Skladovanie zásob 

 

 Výdaj zásob zo skladu 

 

4 

 

          4   

 

          2 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

 

 

 

 Vysvetliť spôsoby  
obstarania  

 Uviesť spôsoby vedenia 
skladovej evidencie 
zásob 

 Prakticky účtovať  
prípady z oblasti 
skladového hospodárstva 
v programe Omega 

 

 Vysvetlil spôsoby  
obstarania  

 Uviedol spôsoby vedenia 
skladovej evidencie 
zásob 

 Prakticky účtoval  
prípady z oblasti 
skladového 
hospodárstva 
v programe Omega 

Písomné skúšanie 

 

Praktické skúšanie 

 

Písomná práca 

 

Praktická práca 

 

Evidencia majetku 12      

 Dlhodobý hmotný 
majetok 

 Dlhodobý nehmotný 
majetok 

 

 

6 

 

6 

 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

 

 Vysvetliť evidenciu  
a účtovanie dlhodobého 
hmotného majetku 

 Vysvetliť spôsoby 
evidencie a účtovania 
dlhodobého nehmotného 
majetku 

 

 Vysvetlil evidenciu  
a účtovanie dlhodobého 
hmotného majetku 

 Vysvetlil spôsoby 
evidencie a účtovania 
dlhodobého nehmotného 
majetku 

Písomné skúšanie 

 

Ústne skúšanie 

 

 

Písomná práca 

 

Ústna odpoveď 

 

 

Účtovná uzávierka a 
závierka 

12      

 Účtovná uzávierka 

 

 Účtovná závierka 
 

6 

 

6 

 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

Daňovníctvo 

  

 Dokázať  uzatvoriť 
účtovné  knihy 

 Navrhnúť vyhotovenie 
dokladov  účtovnej 
závierky 

 Dokázal uzatvoriť 
účtovné  knihy 

 Navrhol vyhotovenie 
dokladov  účtovnej 
závierky 
 

Ústne skúšanie 

 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Písomná práca 

 
Súvislý príklad 

 
20 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Riešenie súvislého 
príkladu v účtovníctve 
cvičnej firmy 

 

20 

 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

Daňovníctvo 

 

 Prakticky riešiť súvislý  
príklad v jednoduchom 
účtovníctve cvičnej firmy 

 
 

 Prakticky riešil súvislý  
príklad v jednoduchom 
účtovníctve cvičnej firmy 

 

 

Písomné skúšanie 
 

Ústne skúšanie 
 

Písomná práca 

 

Ústna odpoveď 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade 
a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny 
a písomný prejav je správny, presný a výstižný. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný 
samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí.. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. 
Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí 
javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom 
prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je 
schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla 
závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. 
Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby.. V ústnom a písomnom prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti 
a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa.  

Nevie samostatne študovať. 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu 
Telesná a športová výchova1 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu  66 vyučovacích 
hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Charakteristika vzdelávacej oblasti      
 

 Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na uvedomenie si potreby celoživotnej 
starostlivosti žiakov o svoje zdravie, na osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností 
o výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy a športovej činnosti. 
Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových psychologických a sociálnych 
základoch zdravého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a 
starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho 
života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy predchádzania 
civilizačných ochorení, metódy rozvoja pohybových schopností a pohybovej výkonnosti, v prípade 
žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím aj princípy úpravy zdravotných 
porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne orientovaných telovýchovných činnostiach aj z 
viacerých druhov športových disciplín. Je vedený k chápaniu kvality pohybu ako dôležitej súčasti 
svojho komplexného rozvoja, k zorientovaniu sa vo výbere pohybu pri vyskytujúcich sa zdravotných 
poruchách, k poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa. 
Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, zdraví 
a zdravom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej a 
športovej výchovy, vrátane telesnej výchovy alebo formou integrovanej telesnej a športovej výchovy. 
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí 
disponovať stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými 
štandardmi. 
 
 

2. Ciele vyučovacieho predmetu  

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom 
rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať 
a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú 
pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a  dbať o  
zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich 
záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu 
schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie. 

 

Špecifickým cieľom predmetu je aby žiaci :       

 porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali 
zodpovednosť za svoje zdravie;  

 vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti 
jednotlivca; 

 osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym 
pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím; 

 vedeli aplikovať a naplánovať  si spôsoby  rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní 
svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti; 
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 porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných 
poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení; 

 boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať  si svoj pohybový režim 
a zapojiť sa do spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;  

 rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej 
a regeneračnej  funkcii športových  činností; 

 osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti 
poskytnutia prvej pomoci; 

 racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia; 
 
 
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégii: 
 
Vo vyučovacom predmete Telesná a športová výchova využívame pre utváranie a rozvíjanie 
nasledujúcich kľúčových kompetencii výchovne a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú 
 

Pohybové kompetencie 

 Žiak si vie vybrať  a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia 
civilizačných chorôb. 

 Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie 
zdravia. 

 Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach 
telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase. 

 
Kognitívne kompetencie  
 Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so 

zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia. 
 Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov. 
 Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti. 
 Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru. 
 Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote. 
 Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja 

podľa daných  noriem.  
 Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí. 
 Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti. 
 Žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie. 
 Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus. 
 
Komunikačné kompetencie 
 Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať. 
 Žiak používa správnu odbornú terminológiu vo vyučovacom procese i počas voľnočasových 

aktivít. 
 
Učebné kompetencie 
 Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu. 
 Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením. 
 
Interpersonálne kompetencie 
 Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným. 
 Žiak efektívne pracuje v kolektíve. 
 Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe. 
 
Postojové kompetencie 
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 Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 
 Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera. 
 Žiak dodržiava princípy fair-play. 
 Žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity. 
 Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 

predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody. 
 
 
Stratégia vyučovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 
 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Kondičné posilňovanie chlapci 
ukážky, výklad individuálna, skupinová, 

hromadná 

Stolný tenis 
ukážka, výklad, vysvetľovanie individuálna, skupinová, 

hromadná 

Badminton 
ukážka, výklad, vysvetľovanie individuálna, skupinová, 

hromadná 

Volejbal 
ukážka, výklad, vysvetľovanie, 
rozhovory 

individuálna, skupinová, 
hromadná 

Aerobná gymnastika – dievčatá 
zumba 

výklad, opis skupinová, hromadná 

Florbal 
ukážka, výklad, opis individuálna, skupinová, 

hromadná 
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          ROČNÍK: Prvý 

Telesná a športová 
výchova 

                                        2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

AEROBNÁ GYMNASTIKA - 
dievčatá 

10   
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD – 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 1 

       

       1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
 
      1 
 
 
      1 
 
 
       1 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Význam aerobného cvičenia 
- Druhy aerobnej gymnastiky 
- Základné hudobno-pohybové 
vzťahy 
- Rytmika, tanec 
- Zlepšenie pohybového aparátu 
tela s cieleným rozvojom 
pohybových schopností 
a zručností 
- Výrazová estetika cvičebných 
pohyb. salsa , merenge, hip-hop 

 

 
- Vedel urobiť samostatnú 
zostavu zo zumby 
- Vedel automaticky predviesť 
cvičenia 
-  Využil aerobné cvičenia na 
cvičenie doma 
a v spoločnosti 
- Vedel urobiť samostatne 
tanečnú zostavu podľa hudby 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
disciplín. 

Výkonnostný test 

Prevedenie 
jednotlivých 
disciplín podľa 
výkonu 

KONDIČNÉ POSILŇOVANIE 10  
 

 
   

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 

1 

1 

1 

 

 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 

 

  
 - Výz. kondičného posilňovania 
 - Kruhový tréning 
 - Cvičenie na stanovištiach 
 - Cvičenie na biceps 
  
  

 
 - Vedel správne vykonať cvičenia 
 - Vytváral tréning plán 
 - Vplyv cvič. na zdravie 
 - Pravidelné cvičenia 
  
 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých. 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu. 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

    
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 
- Cvičenie na triceps 
 - Cvičenia na brucho 
 - Cvičenia na nohy 
 - Cvičenia na chrbát, ramená 
 - Cvičenia v sériách 
 - Pravidelnosť cvičenia 
 

 
- Vedel správne vykonať cvičenia 
 - Vytváral tréning plán 
 - Vplyv cvič. na zdravie 
 - Pravidelné cvičenia 
 - Mal trvalý vzťah k pravid. cvič. 
- Vedel dať dopomoc pri cvič. 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
herných činností. 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu. 

VOLEJBAL 15  
Žiak má: 
 

Žiak: 
   

 Odbíjanie prstami 

 Hra 

 Príjem podania 

 Hra 

 Technika odbíjania 

 Útočný úder 

 Hra 

 Hra 3:3 

 Hra 3:3 

 Podanie zhora 

 Hra 

 Hra s nahrávačom 

 Hra 

 Hra 

 Hra 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

      1 

1 

1 

1 

1 

1 
       
      1 
      1 
      1 

 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 

 

 

 

 

 

 

 
- T. odbíjania prstami 
- Pravidlá 
- T. bager 
- Organizácia hry 
- T. odbíjania 
- T. smeč 
- Rozhodovanie 
- Taktika hry 
- Taktika hry 
- T. podanie zhora 
- T. hry 
- Hra v zóne 3 
- Organizácia turnaja 
- Rozhodovanie 
- Bodovanie 
 

 
- Vedel správne pomenovať, 
popísať prakticky ukázať, v hre 
uplatnil techniku zákl. herných 
činností jednotlivca a využil herné 
kombinácie 
- Vedel pomenovať a popísať 
funkcie v obrane a v útoku 
- Vedel vysvetliť zákl. pravidlá 
volejbalu 
- Vedel vykonávať funkciu 
rozhodcu a zapisovateľa 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
cvičení. 

Prevedenie 
jednotlivých cvičení 
podľa výkonu. 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Bedminton 12  
Žiak má:  

Žiak. Ústne hodnotenie Pozorovanie 
správania 

 Teoretická hodina 

 Technika odbíjania 

 Forehand 

 Hra 

 Smeč 

 Hra 

 Backhand 

 Hra 

 Dvojhra 

 Štvorhra 

 Hra 

 Hra 

1 

1 

1 

          1 

1 

                1 

1 

1 

1 

1 

                    1 

1 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Pravidlá 
- Náprah, úder 
- T. forehand 
- Rozhodovanie 
- T. smeču zhora 
- Organizácia hry 
- T. backhandu 
- Taktika hry 
- T. dvojhry 
- T. štvorhry 
- Organizácia turnaja 
 

 
 - Vie pravidlá 
- podanie 
- forehand 
- backhand 
- rozhodovať 
- organizovať turnaj 
- podať čo najlepší výkon 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
herných činností. 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu. 

STOLNÝ TENIS 10  

 

Žiak má: 
 

Žiak: 
   

 Pravidlá 

 Hra 

 Forehand 

 Hra 

 Backhand 

 Hra 

 Dvojhra 

 Hra 

 Štvorhra 

 Hra 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 

 

 

 

 

 

 
- Pravidlá 
- Taktika hry 
- T. forehand 
- Kolotoč 
- T. backhand 
- Taktika hry 
- T. dvojhry 
- Organizácia turnaja 
- T. dvojhry 

 
- Vie pravidlá 
- podanie 
- forehand 
- backhand 
- organizovať turnaje 
- podať čo najlepší výkon 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
cvičení. 

Prevedenie 
jednotlivých cvičení 
podľa výkonu. 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

FLORBAL 

 

8  

 

Žiak má: 
 

Žiak: 
   

 Teoretická hodina 

 Vedenie lopty 

 Hra 

 Streľba 

 Hra 

 Útok 2:1 

 Hra 

 Hra 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

                     1 

1 

 
 
 
- ovládať základné poznatky 
o florbale  
-poznať techniku a taktiku a pravidlá 
florbalu 
-ovládať jednotlivé herné činnosti 
(vedenie lopty, dribling, práca 
hokejkou, streľba, ...) 
- podať optimálny výkon    pri hre 

 
 
 

 
- ovládal základné 

poznatky o florbale 
- poznal techniku a taktiku 

a pravidlá florbalu 
- ovládal jednotlivé herné 

činnosti (vedenie lopty, 
dribling, práca hokejkou, 
streľba, ...) 

- podal optimálny výkon 
pri hre 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
herných činností. 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu. 

AEROBNÁ GYMNASTIKA – 
dievčatá zumba 

11  

 

Žiak má: 
 

Žiak: 
   

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD – 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD - 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD – 
ZUMBA 

 Cvičenie podľa DVD – 
ZUMBA 

1 

1 

        

      1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 
 
       1 
 
 
       1 
 
       1 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Význam aerobného cvičenia 
- Druhy aerobnej gymnastiky 
- Základné hudobno-pohybové 
vzťahy 
- Rytmika, tanec 
- Zlepšenie pohybového aparátu 
tela s cieleným rozvojom 
pohybových schopností 
a zručností 
- Výrazová estetika cvičebných 
pohyb. salsa , merenge, hip-hop 
 

 

 
Vedel urobiť samostatnú 
zostavu zo zumby 
- Vedel automaticky predviesť 
cvičenia 
-  Využil aerobné cvičenia na 
cvičenie doma 
a v spoločnosti 
- Vedel urobiť samostatne 
tanečnú zostavu podľa hudby 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
herných činností 

Prevedenie 
jednotlivých 
herných činností 
podľa výkonu 
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Názov tematického celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

KONDIĆNÉ POSILŇOVANIE 11  
Žiak má: 
 

Žiak: 
   

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni  

 Cvičenia v posilňovni 

 Cvičenia v posilňovni 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Zdravoveda 

Fyzika 

Biológia 

 

 

 

 

 
 - Výz. kondičného posilňovania 
 - Kruhový tréning 
 - Cvičenie na stanovištiach 
 - Cvičenie na biceps 
 - Cvičenie na triceps 
 - Cvičenia na brucho 
 - Cvičenia na nohy 
 - Cvičenia na chrbát, ramená 
 - Cvičenia v sériách 
 - Pravidelnosť cvičenia 

-  

 
 - Vedel správne vykonať cvičenia 
 - Vytváral tréning plán 
 - Vplyv cvič. na zdravie 
 - Pravidelné cvičenia 
 - Mal trvalý vzťah k pravid. cvič. 
 - Vedel dať dopomoc pri cvič. 

Individuálne 
a frontálne 
preskúšanie 
podľa výkonu 
a vykonania 
jednotlivých 
disciplín 

Výkonnostný test 

Prevedenie 
jednotlivých 
disciplín podľa 
výkonu 
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HODNOTENIE ŽIAKOV Z PREDMETU TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA A ZDRAVIE A POHYB 
 

Za najdôležitejšie pri hodnotení žiaka v telesnej a športovej výchove sa považuje 
nielen to, aké dôsledky zanechala táto činnosť na zlepšení jeho zdravia, pohybovej gramotnosti a výkonnosti, telesnej 
zdatnosti, ale vo väčšom rozsahu aj to, či žiak získal k tejto činnosti vzťah, či sa na nej so záujmom zúčastňoval, a to nielen v 
čase povinného vyučovania, ale aj mimo neho, či pociťoval z nej radosť a potešenie, či sa stala súčasťou jeho životného 
štýlu. Preto za základné ukazovatele hodnotenia žiaka sa považuje: 

posúdenie prístupu a postojov žiaka, najmä jeho vzťahu k pohybovej aktivite a 

vyučovaniu telesnej a športovej výchovy a jeho sociálneho správania a adaptácie; 

rozvoj telesných, pohybových a funkčných schopností žiaka, najmä rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti a 
pohybovej výkonnosti s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka; 

proces učenia sa, osvojovania, zdokonaľovania a upevňovania pohybových zručností a teoretických vedomostí, najmä 
orientácia v obsahu učebných programov zostavených učiteľom a realizovaných na jednotlivých školách; 
Hodnotenie vzťahu žiaka k telesnej a športovej výchove realizuje učiteľ nielen na základe dlhodobého sledovania prejavov 
žiaka na vyučovaní, pri ktorej si všíma najmä jeho aktivitu, snahu, samostatnosť a tvorivosť, ale aj na základe jeho aktivity a 
angažovanosti v školskej i mimoškolskej záujmovej telovýchovnej a športovej činnosti.  
 

KLASIFIKÁCIA  
 
Stupňom 1 
–výborný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, samostatný, využíva naplno svoje osobné predpoklady. Pri riešení 
teoretických a praktických úloh preukazuje svoju autentickosť, kreativitu a originalitu. V prípade potreby je schopný v plnej 
miere nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Má záujem a snahu o neustále zlepšovanie svojej telesnej 
zdatnosti. Vie pohotovo zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a aktívne vyjadriť a obhájiť svoj vlastný názor. 
Stupňom 2 
–chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a 
praktických úloh preukazuje menšiu mieru autentickosti, kreativity a originality. V prípade potreby je schopný nachádzať a 
používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Prejavuje snahu zlepšovať svoju telesnú zdatnosť. Vie zaujať postoj k 
požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. 
Stupňom 3 
–dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach skôr pasívny, málo využíva svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a 
praktických úloh preukazuje nízku mieru autentickosti, kreativity a originality. Jeho vedomosti a zručnosti sú obmedzené, s 
problémami aplikuje medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Menej sa snaží zlepšovať svoju telesnú zdatnosť. Ťažšie zaujíma 
postoj k požadovaným záležitostiam a s problémami vyjadruje svoj vlastný názor.  
Stupňom 4 
–dostatočný sa žiak klasifikuje, ak je na vyučovacích hodinách pasívny, nespolupracuje. Pri riešení teoretických a praktických 
úloh neprejavuje autentickosť, kreativitu a originalitu. Jeho vedomosti a zručnosti sú veľmi obmedzené, nedokáže aplikovať 
medzi predmetové vzťahy a súvislosti. Prejavuje veľmi nízku snahu o zlepšenie svojej telesnej zdatnosti. Nevie zaujať postoj 
k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor.  
Stupeň 4 –dostatočný sa udeľuje výnimočne. 
Stupňom 5 
–nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak proklamatívne ignoruje výučbu, odmieta spolupracovať, jeho vedomosti a zručnosti sú 
nedostatočné. Nesnaží sa zlepšiť svoju telesnú zdatnosť. Odmieta zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj 
vlastný názor.  
Stupeň 5 –nedostatočný sa udeľuje celkom výnimočne. 
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Názov predmetu 
Finančné plánovanie1 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q  daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Úlohou predmetu finančné plánovanie v študijnom odbore daňové služby je umožniť žiakom osvojiť 
si základnú odbornú terminológiu z oblasti plánovania, obzvlášť v oblasti financií, pochopiť základné 
princípy a prístupy používané pri tvorbe finančného plánu podniku v podmienkach trhovej 
ekonomiky, zorientovať ich v problematike finančného plánovania, ktoré minimalizuje riziko 
podnikania a maximalizuje šance na úspech. 
Dôležitou súčasťou predmetu je, aby žiaci pochopili metodické aspekty, charakteristiku základných 
prvkov a ich vzťah k ostatným častiam finančného manažmentu ako aj metódy, techniky a modely 
finančného plánu.  
Vzhľadom na previazanosť finančného plánu s ostatnými prvkami finančného manažmentu a 
manažmentu ďalších funkčných oblastí podniku im tento predmet rozšíri vedomosti v oblasti 
ekonomickej teórie, a to predovšetkým aplikácií teoretických poznatkov do praxe podniku a pripraví 
ich tak na budúcu pozíciu riadiacich pracovníkov. Predmet finančné plánovanie ako voliteľný predmet 
študijného odboru daňové služby súvisí s obsahom všetkých odborných predmetov, preto je 
nevyhnutná veľmi úzka koordinácia medzipredmetových vzťahov (ekonomika podniku, daňovníctvo, 
účtovníctvo) 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti na úspešné vykonávanie prác pri tvorbe 
finančného plánu podniku. 

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

 osvojiť si základnú odbornú terminológiu z oblasti plánovania a ďalších funkčných oblastí 
podniku, 

 rozšírenie vedomostí žiakov v oblasti finančného manažmentu podniku. 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

 pochopiť základné princípy a postupy používané pri tvorbe finančného plánu podniku 
v podmienkach trhovej ekonomiky, 

 vyjadriť štruktúru, obsah, časti finančného plánu, 

 stanoviť/určiť metodické aspekty (postupnosť krokov) a základné prvky finančného plánu 
k ostatným častiam finančného manažmentu. 

Kľúčové kompetencie 
Vo vyučovacom predmete finančné plánovanie využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Spôsobilosť  konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,  

 logicky zdôvodňovať svoje názory, konanie a rozhodnutia, 
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 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
 vybrať si správne rozhodnutie z viacerých možností. 

 
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v materinskom a cudzom jazyku 
 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti 
učenia sa on-line, 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 komunikovať elektronickou poštou, 
 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, byť mediálne gramotný. 

 
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
 motivovať pozitívne seba a iných, 
 prezentovať svoje myšlienky, názory a postoje, 
 konštruktívne diskutovať, pozorne počúvať druhých. 

 

 

Odborné kompetencie 

 
Požadované vedomosti 

absolvent má: 

 používať aktívne ekonomické pojmy, ovládať ich súvislosti, 

 ovládať podstatu podnikovej  plánovacej činnosti, 

 ovládať odbornú terminológiu z oblasti plánovania a ďalších funkčných oblastí podniku, 

 ovládať princípy a postupy používané pri tvorbe finančného plánu podniku. 
 
Požadované zručnosti 
absolvent vie: 

 aplikovať v praxi obchodno-podnikateľské aktivity, 

 riešiť praktické úlohy spojené s tvorbou finančného plánu, 

 uplatniť metódy, techniky a modely finančného plánu na konkrétnom príklade, 

 zostaviť konkrétny finančný plán podniku. 

 
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
absolvent sa vyznačuje: 

 spoľahlivosťou, presnosťou, 

 vytrvalosťou, sebadisciplínou, 

 diskrétnosťou, zodpovednosťou, 

 iniciatívnosťou, empatiou.. 
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Stratégia vyučovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Finančný plán ako súčasť 
podnikového plánu 

Vysvetľovanie, motivačné 
rozprávanie, rozhovor, výklad 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Finančné plánovanie  podniku 
Vysvetľovanie, motivačné 
rozprávanie, rozhovor, výklad 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 

Štruktúra a obsah finančného 
plánu 

Vysvetľovanie, motivačné 
rozprávanie, rozhovor, výklad, 
diskusia, riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Postup tvorby finančného 
plánu 

Vysvetľovanie, motivačné 
rozprávanie, výklad, diskusia, 
riešenie úloh 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

Časti finančného plánu 

Vysvetľovanie, výklad, diskusia, 
demonštrovanie, diskusia, 
brainstorming, opakovací 
rozhovor 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Skupinová práca žiakov 
 

 

 

Učebné zdroje   

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického celku Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 
(internet, 
knižnica, ...) 

Finančný plán ako súčasť 
podnikového plánu 

Kráľovič, J. 
Finančné plánovanie 
podniku, ELITA, 2010  
Ekonomický slovník 

Dataprojekt
or 
PC 
 

Schémy, grafy 
Vzorové 
príklady, 
Vzory 

Internet 
 
 

Finančné plánovanie 
podniku 

Kráľovič, J. 
Finančné plánovanie 
podniku, ELITA, 2010  
Ekonomický slovník 

Dataprojekt
or 
PC 
 

Schémy, grafy 
Vzorové 
príklady, 
Vzory 

Internet 
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Štruktúra a obsah 
finančného plánu 

Kráľovič, J. 
Finančné plánovanie 
podniku, ELITA, 2010  
Ekonomický slovník 

Dataprojekt
or 
PC 
 

Schémy, grafy 
Vzorové 
príklady, 
Vzory 

Internet 
 

Postup tvorby finančného 
plánu 

Kráľovič, J. 
Finančné plánovanie 
podniku, ELITA, 2010  
Ekonomický slovník 

Dataprojekt
or 
PC 
Interaktívna 
tabuľa  

Schémy, grafy 
Vzorové 
príklady, 
Vzory  

Internet 
 

Časti finančného plánu 

Kráľovič, J. 
Finančné plánovanie 
podniku, ELITA, 2010  
Ekonomický slovník 

Dataprojekt
or 
PC 
Interaktívna 
tabuľa 

Schémy, grafy 
Vzorové 
príklady, 
Vzory 

Internet 
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           ROČNÍK:PRVÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  FINANČNÉ PLÁNOVANIE 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Finančný plán ako 
súčasť podnikového 
plánu 

 
4 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Podnikové plánovanie 

 

 Plán podniku a jeho 
časti 

 

2 

 

2 

 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Účtovníctvo 

 Charakterizovať význam 
a úlohy podnikového 
plánovania 

 Popísať plán podniku 
a jeho časti  

 

 Charakterizoval význam 
a úlohy podnikového 
plánovania 

 Popísal plán podniku 
a jeho časti  

 

Ústne skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

 

Finančné plánovanie 
podniku 

 
8 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Podstata finančného 
plánovania 

 

 Časové dimenzie 
a finančný plán 

 

 Kontrola plnenia plánu 

 

2 

 

 

4 

 

2 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Účtovníctvo 

 Vysvetliť podstatu 
finančného plánovania 

 

 Pomenovať časové 
dimenzie finančného 
plánovania 

 Uviesť význam kontroly 
plnenia plánu 

 
 

 Vysvetlil podstatu 
finančného plánovania 

 

 Pomenoval časové 
dimenzie finančného 
plánovania 

 Uviedol význam kontroly 
plnenia plánu 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomná skúška 

Štruktúra a obsah 
finančného plánu 
 

8  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Prístupy k tvorbe 
finančného plánu 

 Praktické príklady 
štruktúry a obsahu 
finančného plánu 

 

5 

 

          3 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Účtovníctvo 

 Porovnať prístupy 
k tvorbe plánu 

 Riešiť praktické príklady 
obsahu  a štruktúry 
finančného plánu 

 
 

 Porovnal prístupy 
k tvorbe plánu 

 Riešil praktické príklady 
obsahu  a štruktúry 
finančného plánu 

 

Písomné skúšanie 

 

Praktické skúšanie 

Písomná práca 

 

Praktické cvičenia 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Postup tvorby 
finančného plánu 

6  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Zdroje informácií pre 
tvorbu finančného plánu 

 

 Postup tvorby 
finančného plánu 

 

 

 

2 

 

 

4 
 
 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Účtovníctvo 

 

 

 Definovať zdroje 
informácií pre tvorbu 
plánu 

 

 Popísať postup tvorby 
finančného plánu 

 Definoval zdroje 
informácií pre tvorbu 
plánu 

 

 Popísal postup tvorby 
finančného plánu 

 

Písomné skúšanie 

 

Praktické skúšanie 

 

 

 

Neštandardizovaný 
didaktický test 

 

Praktická práca 

 

 

Časti finančného 
plánu 

40  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Dlhodobý finančný plán 

 Projekty rozvoja podniku 

 

 Plán kapitálových 
výdavkov 

 Projekt dividendovej 
politiky 

  Plánovanie optimálnej 
kapitálovej štruktúry 

 

 Krátkodobý finančný 
plán a rozpočty 

 

 

8 

12 

 

2 

 

2 

 

2 

 

14 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

             Účtovníctvo 

 

 

 

 Analyzovať dlhodobý 
finančný plán podniku  

 Vysvetliť projekty rozvoja 
podniku 

 Popísať plán 
kapitálových výdavkov 

 Definovať projekt 
dividendovej politiky 

 Analyzovať plánovanie 
optimálnej kapitálovej 
štruktúry 

 Popísať krátkodobý 
finančný plán a rozpočty 

 

 Analyzoval dlhodobý 
finančný plán podniku  

 Vysvetlil projekty rozvoja 
podniku 

 Popísal plán kapitálových 
výdavkov 

 Definoval projekt 
dividendovej politiky 

 Analyzoval plánovanie 
optimálnej kapitálovej 
štruktúry 

 Popísal krátkodobý 
finančný plán a rozpočty 

 

Písomné skúšanie 

Praktické skúšanie 

 

 

Písomná skúška 

Praktická skúška 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu 
Finančné plánovanie2 

Časový rozsah výučby 1 hodina  týždenne, spolu 29 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q  daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti na úspešné vykonávanie prác pri tvorbe 
finančného plánu podniku. 

Výstupné všeobecné ciele predmetu: 

 

-  osvojiť si základnú odbornú terminológiu z oblasti plánovania a ďalších funkčných oblastí podniku, 

-  rozšírenie vedomostí žiakov v oblasti finančného manažmentu podniku. 

Výstupné špecifické ciele predmetu: 

 

- vysvetliť vlastné a cudzie zdroje financovania podniku  

- vedieť  uplatniť metódy, techniky a modely finančného plánu na konkrétnom príklade 

- pochopiť druhy rizík pri tvorbe finančného plánu a spôsob ich eliminácie. 

 

Stratégia vyučovania  

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

Názov tematického 
celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy Formy práce 

Zdroje financovania vo 
finančnom pláne 

Vysvetľovacie rozprávanie, 
problémové vyučovanie, 
opakovací rozhovor, praktický 
výcvik 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s  odborným textom 

Metódy, techniky a 
modely tvorby 
finančného plánu 

Vysvetľovacie rozprávanie, 
diskusia, opakovací rozhovor, 
praktický výcvik 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s odborným textom 
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Riziká pri tvorbe 
finančného plánu 

Vysvetľovacie rozprávanie, 
diskusia, problémové vyučovanie, 
opakovací rozhovor, praktický 
výcvik 

Frontálna výučba 
Frontálna a 
individuálna práca žiakov 
Práca s odborným textom 

 

 

               Učebné zdroje  

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 

prostriedky 

Ďalšie 
zdroje 

(internet, 
knižnica, ... 

Zdroje financovania 
vo finančnom pláne 

Kráľovič, J. 
Finančné plánovanie podniku, 
ELITA, 2010  
Ekonomický slovník 

PC 
Interaktívna 
tabuľa 

Schémy, grafy 
Vzorové príklady, 
Vzory 

Internet 
 
 

Metódy, techniky 
a modely tvorby 
finančného plánu 
 

Kráľovič, J. 
Finančné plánovanie podniku, 
ELITA, 2010  

Dataprojektor 
PC 
 

Schémy, grafy 
Vzorové príklady, 
Vzory 

Internet  

Riziká pri tvorbe 
finančného plánu  

Kráľovič, J. 
Finančné plánovanie podniku, 
ELITA, 2010  

Tabuľa 
PC 
 

Schémy, grafy 
Vzorové príklady, 
Vzory 

Internet 
 

  

 



 

 228 

ROČNÍK: DRUHÝ 
 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  FINANČNÉ PLÁNOVANIE 1 hodina týždenne, spolu 29 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Zdroje financovania vo 
finančnom pláne 

 
6 

 
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Vlastné zdroje 

 

 Cudzie zdroje 

 

3 

 

3 

 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

 Charakterizovať význam 
a uviesť členenie 
vlastných zdrojov 
podniku 

 Popísať štruktúru cudzích 
zdrojov podniku 

 

 Charakterizoval význam 
a uviedol členenie 
vlastných zdrojov 
podniku 

 Popísal štruktúru cudzích 
zdrojov podniku 

 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 

Metódy, techniky 
a modely tvorby 
finančného plánu 

 

 
20 

  
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Metódy tvorby 
finančného plánu 

 Techniky tvorby 
finančného plánu 

 Modely tvorby 
finančného plánu 

 

12 

 

4 

 

4 

 

Ekonomika podniku 

Daňovníctvo 

Účtovníctvo 

 Vysvetliť metódy tvorby 
finančného plánu 

 Pomenovať techniky 
tvorby plánu 

 Popísať modely tvorby 
finančného plánu 

 
 

 Vysvetlil metódy tvorby 
finančného plánu 

 Pomenoval techniky 
tvorby plánu 

 Popísal modely tvorby 
finančného plánu 

 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Písomné skúšanie 

Ústne odpovede 

 

Písomná práca 

Riziká pri tvorbe 
finančného plánu  

3  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Riziká pri tvorbe 
finančného plánu 

 Eliminácia rizík 

 

2 

 

           1 

 

Ekonomika podniku 

Účtovníctvo 

 Analyzovať riziká pri 
tvorbe finančného plánu 

 Vysvetliť spôsoby 
eliminácie rizík 

 
 

 Analyzoval riziká pri 
tvorbe finančného plánu 

 Vysvetlil spôsoby 
eliminácie rizík 

 

Písomné skúšanie 

 

Praktické skúšanie 

Písomná práca 

 

Praktická práca 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce).  
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 
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Názov predmetu 
Seminár k tvorbe prác2 

 

Časový rozsah výučby 1 hodina   týždenne, 
 spolu 30 vyučovacích hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6332 Q  daňové služby 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

 
Ťažiskovými témami predmetu seminár k tvorbe prác sú ročníkové a absolventské práce žiakov v 2. 
ročníku. Žiaci budú programovo vedení pri vypracovávaní ročníkovej a záverečnej práce. Cieľom 
cvičení je rozpracovanie - rozvrhnutie pracovného postupu prác, pričom sa postupuje od základnej 
problematiky – témy práce, cez teoretickú analýzu a výskum, prieskum, až po praktické príklady 
získané na pracovisku. Žiak je vedený k využívaniu primárnych a sekundárnych informačných 
prameňov.  

 
Dôležitou súčasťou písania prác je i dodržiavanie (administratívnej) školskej normy. Odborný predmet 
je medzipredmetovo previazaný s predmetom obchodná korešpondencia. 

 
Úlohou predmetu je komplexné spracovávanie daných projektov a prác vyúsťujúcich do dokonalého 
optimálneho spracovania a prezentácie prác. 

 
Výstupom predmetu je vypracovanie odbornej práce a jej obhajoba. 

 
    
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. 
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú 
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.  
 
Kľúčové kompetencie 
 
Vo vyučovacom predmete seminár k tvorbe prác využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových 
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 
 
Spôsobilosť  konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 

 rozpoznávať problémy v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, 
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,  

 logicky zdôvodňovať svoje názory, konanie a rozhodnutia, 
 vyjadriť alebo formulovať problém, ktorý sa objaví pri vzdelávaní, 
 hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli 

prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie 
a prostriedky neviedli k cieľu, 

 posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo 
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj  rôzne riešenia daného 
problému, 

 korigovať nesprávne riešenia problému, 
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 vybrať si správne rozhodnutie z viacerých možností. 
 
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať 
v materinskom a cudzom jazyku 
 

 pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti 
učenia sa on-line, 

 vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 komunikovať elektronickou poštou, 
 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, byť mediálne gramotný. 

 
Odborné kompetencie 
 
Požadované vedomosti 
Absolvent má: 

 analyzovať informačné pramene, 
 zhodnotiť význam informačných zdrojov, 
 navrhnúť vhodnú osnovu záverečnej práce, 
 plánovať postup tvorby práce, 
 obhájiť zrealizovaný produkt. 
 

Požadované zručnosti 
Absolvent vie: 

 pracovať s odbornou literatúrou, 
 akceptovať normy a pravidlá písania záverečných prác. 

 
 
Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
Absolvent sa vyznačuje: 

 komunikatívnosťou, kreativitou, 
 presnosťou, zodpovednosťou, sebadisciplínou. 

 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľom predmetu je uvedomiť si základy tvorby odborných prác, s využitím nových poznatkov a 
postupov vytvoriť text  a načrtnúť koncept záverečnej práce. Formovať logické myslenie a rozvíjať 
vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. 
 
Výstupné špecifické ciele predmetu: 
 

 analyzovať informačné pramene, 
 zhodnotiť význam informačných zdrojov, 
 navrhnúť vhodnú osnovu záverečnej práce, 
 plánovať postup tvorby práce, 
 obhájiť zrealizovaný produkt. 
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Stratégia vyučovania 
 
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 

 
 
 

Učebné zdroje 

 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 

Názov tematického 
celku 

Odborná literatúra 
Didaktická 
technika 

Materiálne 
výučbové 
prostriedky 

Ďalšie zdroje 
(internet, 
knižnica, ... 

Cvičenia k tvorbe prác 

MÄSIAR, Pavel. 2005. Požiadavky 
na úpravu záverečných písomných 
prác a bibliografické odkazy. 
Štvrté upravené vydanie. 
Bratislava : Metodicko-
pedagogické centrum Bra-
tislavského kraja v Bratislave, 
2005. ISBN 80-7164-391-2 
STN ISO 690-2. 2001. Informácie a 
dokumentácia. Bibliografické 
citácie. Časť 2: Elektronické 
dokumenty alebo ich časti. 
Bratislava : Slovenský ústav 
technickej normalizácie. 
 

Interaktívna 
tabuľa 
PC 

pracovné listy, 
ukážky 
odborných prác 

internet 

Cvičenia k obhajobe prác 

MÄSIAR, Pavel. 2005. Požiadavky 

na úpravu záverečných písomných 

prác a bibliografické odkazy. 

Štvrté upravené vydanie. 

Bratislava : Metodicko-

pedagogické centrum Bra-

tislavského kraja v Bratislave, 

2005. ISBN 80-7164-391-2 
STN ISO 690-2. 2001. Informácie a 
dokumentácia. Bibliografické 
citácie. Časť 2: Elektronické 
dokumenty alebo ich časti. 
Bratislava : Slovenský ústav 
technickej normalizácie. 
 

Interaktívna 
tabuľa 
PC 

pracovné listy Internet  

 

Názov tematického celku 
Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Cvičenia k tvorbe prác 

Informačnoreceptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 

 Samostatná práca 
 Skupinové vyučovanie 
   

Cvičenia k obhajobe prác 

Informačnoreceptívna -  
výklad 
Reproduktívna – rozhovor 
Heuristická - rozhovor, 
riešenie úloh 

 Frontálne vyučovanie 
 Skupinové vyučovanie 
 Problémové vyučovanie 
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           ROČNÍK:DRUHÝ 

ROZPIS  UČIVA PREDMETU:  SEMINÁR K TVORBE PRÁC 1 hodina týždenne, spolu 30 vyučovacích hodín  

Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

Cvičenia k tvorbe 
prác 

16  
 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Téma  práce a jej 
štylizácia 

 Vymedzenie problému 
a nový prístup  k jeho 
riešeniu 

 Vyhľadávanie literatúry, 
jej štúdium 
a spracovanie 

 Stanovenie cieľa, 
formulácia hypotéz, 
voľba metodiky 

 Osnova práce, konspekt 

 Teoretická analýza 
problému 

 Praktická časť práce, 
prieskum,  ciele 
a hypotézy 

 Metodika a organizácia 
prieskumu  

 Výsledky prieskumu 
a ich interpretácia 

 Zhrnutie výsledkov 

 Úvod a záver práce, jej 
význam 

 Literatúra aj zápis podľa 
STN 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

Administratíva  a 
korešpondencia 

 

 Pomenovať zdroje 
získavania informácií 

 Analyzovať informačné 
pramene a zhodnotiť ich 
význam 

 Usporiadať kroky tvorby 
práce 

 Navrhnúť vhodnú osnovu 
práce, zostaviť konspekt 

 Rozlíšiť cieľ a hypotézy 
práce 

 Špecifikovať cieľ 
a formulovať hypotézy 
práce 

 Popísať praktickú časť 
práce 

 Navrhnúť metodiku 
a organizáciu prieskumu 

 Rozlíšiť úvod a záver 
práce 

 Navrhnúť  a posúdiť  
úvod a záver práce 

 Vysvetliť zápis 
bibliografických odkazov 

 Popísať zápis citácie, 
odvolávok a príloh 

 Akceptovať normy 
a pravidlá písania prác 

 

 Pomenoval zdroje 
získavania informácií 

 Analyzoval informačné 
pramene a zhodnotil ich 
význam 

 Usporiadal kroky tvorby 
práce 

 Navrhol vhodnú osnovu 
práce, zostavil konspekt 

 Rozlíšil cieľ a hypotézy 
práce 

 Špecifikoval cieľ 
a formuloval hypotézy 
práce 

 Popísal praktickú časť 
práce 

 Navrhol metodiku 
a organizáciu prieskumu 

 Rozlíšil úvod a záver 
práce 

 Navrhol  a posúdil  úvod 
a záver práce 

 Vysvetlil zápis 
bibliografických odkazov 

 Popísal zápis citácie, 
odvolávok a príloh 

 Akceptoval normy 
a pravidlá písania prác 

Ústne skúšanie 

Písomné skúšanie 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca 
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Názov tematického 
celku 
Témy  

Hodiny Medzipredmetové vzťahy 
Očakávané 
vzdelávacie výstupy 

Kritériá hodnotenia 
vzdelávacích výstupov 

Metódy 
hodnotenia 

Prostriedky 
hodnotenia 

 Štýl práce, citácie, 
odvolávky, prílohy 

 Inkubácia,definitívna 
úprava práce 

 

 
2 
 
 

1 

 
 Akceptovať normy 

a pravidlá písania prác 

 

 Akceptoval normy 
a pravidlá písania prác 

 

  

Cvičenia k obhajobe 
prác 

 
14  

 
Žiak má: 

 
Žiak: 

  

 Téma, obsah, štruktúra, 
formálna stránka práce, 
spracovanie 
problematiky 

 Vypracovanie 
vyhodnotenia, 
prezentácia pred 
skupinou 

 Zásady obhajoby 
a prezentácie práce 

 Konkrétne problémy pri 
písaní práce, diskusia ,  
riešenie problémov 

 

4 

 

 

4 

 

 

3 

 

3 

Administratíva a 
korešpondencia 

 

 Popísať formálnu stránku 
práce 

 Navrhnúť tému, 
argumentovať jej výber 

 Posúdiť vlastnú 
prezentáciu 
a prezentáciu 
spolužiakov pred 
skupinou 

 Akceptovať iný názor  

 Obhájiť vlastnú prácu 

 

 Popísal formálnu stránku 
práce 

 Navrhol  tému, 
argumentoval jej výber 

 Posúdil vlastnú 
prezentáciu 
a prezentáciu 
spolužiakov pred 
skupinou 

 Akceptoval iný názor  

 Obhájil vlastnú prácu 
 

Ústne frontálne 
skúšanie 

Projekt 

 

 

Ústne odpovede 

 

 

Prezentácia 
projektu 
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Všeobecné pokyny hodnotenia: 

 
Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne 
a písomné práce).  
 
Pri ústnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia: 

 Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové 
štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi 
nimi. Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí. Myslí logicky 
správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť. Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný. 
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú 
výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie, v podstate celistvo, presne a úplne. 
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti. Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi 
učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov 
a zákonitostí. Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť. Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky 
v správnosti, presnosti a výstižnosti. Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný 
samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, 
pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery. Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy 
presne. Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať. Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje 
pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami. Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov 
učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé. V ústnom a písomnom prejave má nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa 
návodu učiteľa. 

Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí 
závažné medzery. Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie 
nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné 
chyby. Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný. V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné 
chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé. Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, 
presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké 
nedostatky. 

Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne 
a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky. Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti 
má veľmi podstatné nedostatky. V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh 
sa vyskytujú veľmi závažné chyby. Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na 
podnet učiteľa. Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky. V ústnom a písomnom 
prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani 
s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať. 

 
Pri písomnom skúšaní sa vyučujúci bude riadiť podľa nasledujúceho hodnotenia:  

 

Predmetová komisia   pre odborné predmety schválila stupnicu hodnotenia pri písomnom skúšaní v závislosti od percenta 
úspešnosti nasledovne: 
 

percento známka 

100 - 85 výborný 

84,9 -70 chválitebný 

69,9- 50 dobrý 

49,9- 30 dostatočný 

29,9 -0 nedostatočný 

 
 
V projektovej práci sa použije kriteriálne hodnotenie. Na  základe vytvorených kritérií posudzujeme ich závažnosť, 
prideľujeme body a známku. 
 
 Hodnotené charakteristiky v projektovej práci: 
Forma 30 b  - členenie projektu  (prehľadnosť, účelnosť, logická nadväznosť) ,  gramatické chyby 
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Obsah 40 b -  informatívnosť projektu (pravdivosť, kvantita, pestrosť informácií; vernosť téme) ,  kreativita (tvorivé 
spracovanie informácií, úroveň argumentácie, pochopenie problematiky) originálnosť a kvalita spracovania obsahu 
Prezentácia 30 b - vystupovanie – istota prejavu, rozprávanie spamäti, zrozumiteľnosť prednesu, tempo, rýchlosť, intonácia 
reči, komunikácia s publikom, neverbálna komunikácia,  technická stránka prezentácie (použitie informačno komunikačných 
technológií), zaujímavosť prezentácie, použitie názorných pomôcok.  
 
Stupnica hodnotenia známkou ako pri písomnom skúšaní. 
 


