
OBČIANSKA NÁUKA-UČEBNÉ OSNOVY 

 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie v SR 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník siedmy 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 0,5 hodina týždenne, spolu 17 vyučovacích hodín 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník ôsmy 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Názov ŠVP ŠVP pre nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Zdravá otvorená škola 

Ročník deviaty 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vyučovací jazyk slovenský 



7.ročník: 

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA 

  

Tematický celok Sociálne vzťahy v ľudskej spoločnosti oboznamuje žiaka so vznikom, 

vývojovými obdobiami a znakmi ľudskej spoločnosti, ktoré ju odlišujú od prírodného 

spoločenstva. Vysvetľuje rozdiel medzi vidieckou a mestskou komunitou. Oboznamuje s 

členením ľudskej spoločnosti na jednotlivé typy štruktúr. Vysvetľuje rozdiel medzi malými 

a veľkými spoločenskými skupinami. Poskytuje žiakom základné informácie o rozvrstvení 

ľudskej spoločnosti. Učí ich pochopiť nutnosť sociálnych zmien a hlavné príčiny sociálnych 

zmien. Umožňuje poznať súvislosti medzi sociálnymi zmenami a migráciou obyvateľstva. 

Vedie k orientácii v rasovom, národnom a etnickom zložení obyvateľstva. Poskytuje žiakom 

základné informácie o hlavných svetových náboženstvách. Vysvetľuje rozdiel medzi sektou 

a cirkevnou organizáciou. Poukazuje, že svet je multikultúrny. Oboznamuje s príčinami a 

dôsledkami vojen a terorizmu. 

V tematickom celku Občiansky život ako proces formovania demokracie vysvetľuje vznik, 

vývoj a funkcie štátu. Poskytuje žiakom základné informácie o znakoch štátu, formách vlády 

a politických režimoch v štáte. Vysvetľuje vzťah medzi občanom a štátom. Oboznamuje so 

vznikom i vývojom občianstva a občianskej spoločnosti. Vysvetľuje rozdiel medzi 

občianskymi združeniami a politickými stranami. Oboznamuje so základnými ľudskými 

právami a slobodami. Vysvetľuje rozdiel medzi parlamentnými a komunálnymi voľbami. Učí 

rozlíšiť orgány štátnej moci od samosprávnych orgánov. Umožňuje poznať funkcie a 

právomoci triedneho žiackeho parlamentu a školského žiackeho parlamentu. Vysvetľuje 

potrebu vytvorenia pravidiel pre spolunažívanie žiakov v triede. Oboznamuje s obsahom 

školského poriadku. Učí chápať podstatu dobrovoľníckej a charitatívnej činnosti.  

 

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA  

 

V tematickom celku Sociálne vzťahy v ľudskej spoločnosti oboznámiť žiaka so vznikom, 

vývojovými obdobiami a znakmi ľudskej spoločnosti. Vysvetliť rozdiel medzi vidieckou 

a mestskou komunitou. Oboznámiť s členením ľudskej spoločnosti na jednotlivé typy 

štruktúr. Vysvetliť rozdiel medzi malými a veľkými spoločenskými skupinami. Poskytnúť 

žiakom základné informácie o rozvrstvení ľudskej spoločnosti. Vysvetliť nutnosť sociálnych 

zmien a hlavné príčiny sociálnych zmien. Pochopiť súvislosti medzi sociálnymi zmenami 

a migráciou obyvateľstva. Viesť k orientácii v rasovom, národnom a etnickom zložení 



obyvateľstva. Poskytnúť žiakom základné informácie o hlavných svetových náboženstvách. 

Vysvetliť rozdiel medzi sektou a cirkevnou organizáciou. Učí pochopiť, že svet je 

multikultúrny. Oboznámiť s príčinami a dôsledkami vojen a terorizmu. 

V tematickom celku Občiansky život ako proces formovania demokracie vysvetliť vznik, 

vývoj a funkcie štátu. Poskytnúť žiakom základné informácie o znakoch štátu, formách vlády 

a politických režimoch v štáte. Vysvetliť vzťah medzi občanom a štátom. Oboznámiť so 

vznikom i vývojom občianstva a občianskej spoločnosti. Rozlišovať medzi občianskymi 

združeniami a politickými stranami.  Popísať základné ľudské práva a slobody. Vysvetliť 

rozdiel medzi parlamentnými a komunálnymi voľbami. Rozlíšiť orgány štátnej moci od 

samosprávnych orgánov. Poznať funkcie a právomoci triedneho žiackeho parlamentu a 

školského žiackeho parlamentu. Vysvetliť potrebu vytvorenia pravidiel pre spolunažívanie 

žiakov v triede. Oboznámiť s obsahom školského poriadku. Chápať podstatu dobrovoľníckej 

a charitatívnej činnosti.  

 

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

 

Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 využívať dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho 

typu, mať adekvátny 

ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie,  

 efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie,  

 prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti,  

 primerane komunikovať v materinskom jazyku, 

 chápať význam a uplatňovať formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, 

založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti.  

 

Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 pri riešení problémov uplatňovať vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení, 

 byť otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov pri riešení 

problémov, 

 formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 



 pri jednotlivých riešeniach spoznávať klady a zápory a uvedomovať si aj potrebu zvažovať 

úrovne ich rizika, 

 mať predpoklady na konštruktívne riešenie konfliktov. 

 

Kompetencie (spôsobilosti) občianske 

 uvedomiť si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňovať a ochraňovať 

princípy demokracie, 

 vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti, 

 uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k povinnostiam, prispievať 

k naplneniu práv 

iných, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, 

aktívne podporovať 

udržateľnosť kvality životného prostredia. 

 

4. OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

 

Tematický celok I. Sociálne vzťahy 

v ľudskej 

spoločnosti 

Časová dotácia 12 h Prierezové témy 

Obsah Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard 

Spoločnosť, jej 

vznik, vývoj a 

charakteristika  

- spoločnosť, 

človek  

- vývoj človeka  

- vývoj spoločnosti  

- charakteristika 

spoločnosti  

- komunita  

Vie použiť informácie z 

dejepisu o vzniku a 

vývoji ľudskej 

spoločnosti a človeka.  

Pozná základné znaky 

ľudskej spoločnosti.  

Rozlišuje medzi 

vidieckou a mestskou 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 



komunitou.  

Štruktúra 

spoločnosti a 

sociálne vzťahy v 

nej  

- štruktúra 

spoločnosti  

- vzťahy v 

spoločnosti  

- typy štruktúr 

spoločnosti  

 

Vie rozčleniť ľudskú 

spoločnosť na jednotlivé 

typy štruktúr.  

Vníma seba ako súčasť 

jednotlivých štruktúr 

spoločnosti.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Veľké spoločenské 

skupiny  

- veľké 

spoločenské 

skupiny  

- spoločenské 

vrstvy, triedy  

- kasty, stavy  

 

Pozná základné 

rozvrstvenie ľudskej 

spoločnosti.  

Vie rozlíšiť veľké 

spoločenské skupiny od 

malých.  

Vie vysvetliť význam 

príslušnosti k sociálnej 

skupine pre život 

jednotlivca.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ,FIG 

Sociálne zmeny v 

spoločnosti a ich 

príčiny  

- sociálne zmeny  

- príčiny 

sociálnych zmien  

Vie vysvetliť nutnosť 

sociálnych zmien.  

Pozná hlavné príčiny 

sociálnych zmien.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ,FIG 

Prirodzený pohyb 

obyvateľstva  

- prirodzený pohyb 

(migrácia) 

obyvateľstva  

- príčiny, dôsledky 

migrácie  

- pohyb v rámci   

  spoločenského 

rozvrstvenia  

Pozná súvislosti medzi 

sociálnymi zmenami a 

migráciou obyvateľstva.  

Vie vysvetliť príčiny a 

dôsledky migrácie 

pozná možnosti zmeny 

postavenia jednotlivca v 

spoločnosti.  

 

Štruktúra 

obyvateľstva –  

rasy, národy 

- štruktúra 

obyvateľstva  

- rasy, národy, 

Vie sa orientovať v 

národnom a etnickom 

zložení obyvateľstva.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 



národnosti  

- etnické skupiny  

 

Vie vymenovať rasy a 

ich znaky.  

Je tolerantný voči 

rasám, národom a 

národnostiam.  

Posilňuje svoju národnú 

identitu. 

Štruktúra 

obyvateľstva – 

náboženstvá  

- náboženstvá na 

Zemi  

- funkcia 

náboženstiev v  

spoločnosti  

- náboženské 

organizácie  

Pozná hlavné 

náboženstvá.  

Chápe úlohy 

náboženstva v modernej 

spoločnosti.  

Vie odlíšiť sekty od 

cirkevných organizácií.  

Je tolerantný voči 

náboženstvám iných 

ľudí.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV, 

Projektová práca - 

Štruktúra 

obyvateľstva 

v mojej obci 

- štruktúra 

obyvateľstva  

 

Vie prezentovať svoju 

prácu písomne aj 

verbálne s použitím 

informačných a 

komunikačných 

technológii. 

TBZ 

Kultúra, 

multikultúrnosť  

- kultúra  

- multikultúrnosť  

 

Chápe kultúru ako 

výsledok činnosti 

ľudskej spoločnosti.  

Chápe hodnoty 

jednotlivých kultúr a 

toleruje kultúrnu 

rozmanitosť.  

Vie prejaviť hrdosť na 

svoje kultúrne hodnoty.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 



Sociálne a politické 

napätie v 

spoločnosti – vojny, 

terorizmus... 

- napätia, konflikty 

medzi   

spoločenskými 

skupinami  

- sociálne hnutia  

- miestne vojny  

- terorizmus  

Pozná príčiny konfliktov 

medzi spoločenskými 

skupinami.  

Vie vysvetliť význam 

sociálnych hnutí pre 

jednotlivca a 

spoločnosť.  

Pozná príčiny a 

dôsledky vojen a 

terorizmu. 

 

Tematický celok 

II. Občiansky život 

ako proces 

formovania 

demokracie 

 Časová dotácia 21 h 

  

Obsah Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard   

Občan, občianstvo  - občan  

- občianstvo  

- štát  

Vie vysvetliť vzťah 

medzi občanom a 

štátom.  

Pozná vznik a vývoj 

občianstva.  

Vie vymenovať znaky 

štátu prospešného pre 

občana.  

 

Proces formovania 

občianskej 

spoločnosti  

- občania 

v starovekom 

Grécku  

- občianska 

spoločnosť  

v  rímskej 

republike  

- vývoj občianskej 

spoločnosti  

Pozná korene občianskej 

spoločnosti.  

Vie porovnať postavenie 

občanov v Aténskej 

demokracii a Rímskej 

republike.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 



Vznik štátu  - prvé štáty na 

svete  

- Aténska 

demokracia, 

Rímska republika  

- štát, znaky štátu  

Vie použiť informácie z 

dejepisu o vzniku štátov.  

Vie vysvetliť pojem štát.  

Vie vymenovať znaky 

štátu.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Právny štát  - znaky právneho 

štátu  

- občan a právny 

štát  

 

Pozná korene právneho 

štátu v antickej 

spoločnosti.  

Vie vymenovať znaky 

právneho štátu.  

Vie v konkrétnych 

situáciách rozlišovať či 

ide o právny štát.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Ústava Slovenskej 

republiky  

- Ústava SR - 

základný zákon 

štátu  

- členenie ústavy  

- preambula  

- 2. Hlava Ústavy 

SR  

Chápe význam ústavy 

pre riadenie štátu.  

Pozná obsah Ústavy SR.  

Vie vymenovať orgány 

štátnej moci.  

Vie zdôvodniť, prečo je 

II. Hlava Ústavy SR pre 

občanov najdôležitejšia.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Kto nám vládne 

(Štátna moc)  

- štátna moc  

- zložky štátnej 

moci  

- zákonodarná moc  

Vie vysvetliť, ako a 

prečo vzniká štátna moc.  

Vie vymenovať orgány 

štátnej moci.  

Vie vymenovať úlohy 

parlamentu.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Kto nám vládne 

(Štátna moc)  

- štátna moc  

- výkonná moc  

- prezident  

- súdna moc  

Vie vymenovať, kto a 

ako vykonáva moc v 

štáte.  

Pozná základné 

právomoci prezidenta.  

OZO,OSR,MUV, 

MVD,TBZ 



Pozná význam súdov.  

Demokracia, jej 

vznik a vývoj  

- dejiny 

demokracie  

- priama a 

nepriama   

  demokracia  

 

Vie vysvetliť význam 

slova demokracia.  

Pozná korene 

demokracie.  

Vie vysvetliť priamu a 

nepriamu demokraciu a 

uviesť príklady.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Princípy demokracie  - princípy 

demokracie  

 

Vie vymenovať princípy 

demokracie.  

Vie posúdiť podľa 

konkrétnych situácií 

stav demokracie v 

krajine.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Čo je a nie je 

demokracia  

- občianska 

spoločnosť a   

  demokratický štát  

Vie, ako môžu občania 

ovplyvňovať riadenie 

štátu.  

Rozumie pojmu 

politická pluralita.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Voľby, volebné 

právo  

- volebné právo  

- slobodné a čestné 

voľby  

- voľby v 

demokracii  

 

Vie vysvetliť čo 

znamená všeobecné a 

rovné volebné právo.  

Vie vysvetliť význam 

slobodných volieb v 

demokratickej 

spoločnosti.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Parlamentné, 

komunálne voľby  

- parlamentné 

voľby  

- komunálne voľby  

 

Pozná rozdiel medzi 

parlamentnými a 

komunálnymi voľbami.  

Zaujíma sa o komunálne 

voľby v obci.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Štátna správa, 

samospráva  

- štátna správa  

- samospráva  

Vie rozlíšiť orgány 

štátnej moci od 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 



 samosprávnych 

orgánov.  

Pozná starostu svojej 

obce.  

Zaujíma sa o činnosť 

obecnej samosprávy.  

Čo sú ľudské práva 

a slobody a prečo sa 

o nich učíme  

- základné ľudské 

práva a  slobody  

 

Vie vymenovať 

základné ľudské práva a 

slobody.  

Vie vyhľadávať v 

Ústave SR -II. Hlava 

jednotlivé skupiny práv.  

Vie zdôvodniť, prečo sa 

učíme o právach.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Základné 

dokumenty 

ľudských práv  

- dokumenty 

ľudských práv  

- Všeobecná 

deklarácia  

ľudských práv  

- Dohovor 

o ľudských právach  

Pozná základné 

dokumenty ľudských 

práv.  

Pozná inštitúcie 

ochraňujúce ľudské 

práva.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Patria aj deťom 

ľudské práva?  

- práva detí  

- Deklarácia práv 

dieťaťa  

- Dohovor o 

právach dieťaťa  

 

Pozná svoje práva.  

Vie posúdiť situácie 

kedy sú práva detí 

porušované.  

Vie, na ktoré inštitúcie 

sa môže obrátiť pri 

porušovaní svojich práv.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Niet práv bez 

povinností a 

zodpovednosti 

- práva 

- zodpovednosť 

- povinnosť 

Chápe spätosť práv 

a povinností. 

Uplatňuje zodpovednosť 

voči právam ostatných 

v bežnom živote. 

OZO,OSR 



Záujmové a 

občianske aktivity, 

činnosť 

mimovládnych 

organizácií  

- záujmové aktivity 

občanov  

- občianske 

združenia  

- mimovládne 

organizácie  

Pozná najdôležitejšie 

mimovládne organizácie 

v SR.  

Vie rozlišovať medzi 

občianskymi aktivitami.  

OZO,ENV,OSR,RLK 

Dobrovoľnícka a 

charitatívna činnosť  

- dobrovoľnícka 

činnosť  

- charitatívna 

činnosť  

 

Chápe podstatu 

dobrovoľníckej a 

charitatívnej činnosti.  

Zaujíma sa o možnosti 

pomáhať ako 

dobrovoľník.  

Organizuje pomoc tým, 

čo ju potrebujú. 

  

ENV,MUV,MDV, 

OZO, OSR,FIG 

Triedny žiacky a 

školský parlament  

- triedny žiacky 

parlament  

- školský žiacky 

parlament  

 

Pozná funkcie a 

právomoci obidvoch 

parlamentov.  

Zaujíma sa o ich 

činnosť, aktívne sa 

zapája do spolupráce. 

OSR,RLK, 

Obvodný žiacky 

parlament  

- obvodný žiacky 

parlament  

 

Pozná fungovanie 

obvodného žiackeho 

parlamentu.  

Zaujíma sa o aktivity 

obvodného žiackeho 

parlamentu (vie, že sa 

pripravuje na aktívny 

občiansky život  

v dospelosti).  

OSR,MDV, 

Projektová práca - 

Obecné 

zasupiteľstvo 

- účasť na 

zasadnutiach   

obecného 

Získava zručnosti 

občianskeho života.  

TBZ,OSR,RLK 



zastupiteľstva  

 

5. PRIEREZOVÉ TÉMY 

Na hodinách občianskej výchovy sa budú využívané tieto prierezové témy. 

                                   Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

                             Environmentálna výchova – ENV 

                             Mediálna výchova – MDV 

                             Multikultúrna výchova – MUV 

                             Ochrana života a zdravia – OZO 

                                   Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TBV 

                                   Dopravná výchova -DOV   

                             Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra- RLK 

                                   Finančná gramotnosť- FIG 

 

 

6. METÓDY A FORMY PRÁCE 

 

Názov tematického celku Metódy Formy práce 

I. Sociálne vzťahy 

v ľudskej spoločnosti 

1. Motivačné metódy:  

a) vstupné - motivačný rozhovor, 

     - problém ako motivácia, 

b) priebežné - motivačná výzva, 

         - aktualizácia obsahu učiva, 

         - pochvala, povzbudenie, kritika, 

         - metóda sebahodnotenia. 

2. Expozičné metódy: 

a) metódy priameho prenosu poznatkov - 

vysvetľovanie, 

                                                                     - 

rozhovor,  

b) metódy sprostredkovaného prenosu 

poznatkov: 

                                                         - 

Individuálna 

práca 

Skupinová 

práca 

Diskusia 

 

II. Občiansky život ako 

proces formovania 

demokracie 



demonštrácia/predvádzanie, 

c) problémové metódy - problémové 

vyučovanie, 

                                       - projektové 

vyučovanie, 

d) metódy samostatnej práce:  

    - práca s knihou, 

    - samostatné štúdium s využitím techniky. 

3. Fixačné metódy: 

- ústne opakovanie učiva žiakom pri tabuli 

alebo na mieste, 

- metóda otázok a odpovedí (učiteľ kladie 

otázky celej triede alebo vyvolanému žiakovi), 

- písomné opakovanie (test), 

- opakovanie formou rozhovoru, 

- opakovanie s využitím učebnice a inej 

literatúry. 

4. Diagnostické a klasifikačné metódy - ústne 

skúšanie,  

                                                                 - 

didaktické testy. 

 

7. UČEBNÉ ZDROJE 

 

Názov 

tematick

ého celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktick

á 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedk

y 

Ďalšie zdroje 

I. 

Sociálne 

vzťahy 

v ľudskej 

spoločnos

Drozdíková

, A.: 

Občianska 

náuka pre 

7. ročník 

dataprojek

tor 

PC 

 

denná tlač  

časopisy 

pracovné 

listy 

powerpoint

http://www.oskole.sk/?id_cat=120&cla

nok=12886 

http://mojsvetmyworld.blog.cz/1101/pr

ehlad-svetovych-nabozenstiev 

http://old.culture.gov.sk/cirkvi-

http://www.oskole.sk/?id_cat=120&clanok=12886
http://www.oskole.sk/?id_cat=120&clanok=12886
http://mojsvetmyworld.blog.cz/1101/prehlad-svetovych-nabozenstiev
http://mojsvetmyworld.blog.cz/1101/prehlad-svetovych-nabozenstiev


ti základnej 

školy a 2. 

ročník 

gymnázia 

s osemročn

ým 

štúdiom. 

Slovenské 

pedagogick

é 

nakladateľs

tvo, 2004, 

Bratislava 

ové 

prezentácie 

Kredatus, 

J.: 

Občianska 

náuka v 

školskom 

vzdelávaco

m 

programe 

ISCED 2. 

MPC, 

Bratislava, 

2013 

Ústava SR 

Bocková, 

A.a kolektí

v: Náuka 

o spoločnos

ti. 

Slovenské  

pedagogick

é 

nakladateľs

tvo, 2006, 

Bratislava 

nabozenske-spolocnosti 

II. 

Občiansk

y život 

ako 

proces 

formova

nia 

demokra

cie 

www.zborovna.sk 

www.vlada.gov.sk/  

www.nrsr.sk/  

http://pekarikova.szm.com/data/deklara

cia.html 

http://www.detskyombudsman.sk/doho

vor-o-pravach-dietata 

 

 

 

 

8. HODNOTENIE PREDMETU 

 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Slovenske-pedagogicke-nakladatelstvo/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Slovenske-pedagogicke-nakladatelstvo/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Slovenske-pedagogicke-nakladatelstvo/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Slovenske-pedagogicke-nakladatelstvo/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Slovenske-pedagogicke-nakladatelstvo/
http://www.zborovna/
http://pekarikova.szm.com/data/deklaracia.html
http://pekarikova.szm.com/data/deklaracia.html
http://www.detskyombudsman.sk/dohovor-o-pravach-dietata
http://www.detskyombudsman.sk/dohovor-o-pravach-dietata


Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

 priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových 

výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný 

charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na 

jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

 celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka 

a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho 

vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom 

hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade 

s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj 

usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie 

žiaka podľa školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa 

učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

 sústavné diagnostické pozorovanie žiaka, 

 sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

 rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, 

 analýza výsledkov rôznych činností žiaka, 

 konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka 

s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami. 

Žiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a 

písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Učiteľ oznámi žiakovi 

výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. 

Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných 

činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Druhy skúšok 

rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťažovaniu žiaka.  



Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

 známka za ústnu odpoveď, 

 známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy, 

 posúdenie prejavov žiaka. 

 

 

8.ročník: 

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA 

  

Predmet poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, ktoré sú nevyhnutné na 

pochopenie pojmu občan a chápanie vzťahu občan a štát. Vysvetľuje funkcie právnych 

noriem v živote spoločnosti a jednotlivca. Vysvetľuje význam zákonov, nariadení a vyhlášok 

pre reguláciu správania občanov. Oboznamuje s právnym systémom a odvetviami práva, s 

právami a povinnosťami občanov, s právnou prevenciou a právnou zodpovednosťou 

mladistvých.  

 

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA  

 

Naučiť príčiny vzniku štátu, znaky štátu, funkcie štátu, formy vlády a zložky štátnej moci. 

Osvojiť si rozdiel medzi jednotlivými druhmi noriem. Popísať funkcie jednotlivých právnych 

inštitúcií SR. Osvojiť si rozdiel medzi odvetviami verejného a súkromného práva. Rozvíjať 

potrebu života v úplnej rodine a potrebu dodržiavania zákonov SR.  

 

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

 

Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 využívať dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho 

typu, mať adekvátny 

ústny prejav situácii a účelu komunikácie,  

 prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti,  

 primerane komunikovať v materinskom jazyku, 



 chápať význam a uplatňovať formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, 

založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti.  

 

Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 pri riešení problémov uplatňovať vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení, 

 byť otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov pri riešení 

problémov, 

 formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

 pri jednotlivých riešeniach spoznávať klady a zápory a uvedomovať si aj potrebu zvažovať 

úrovne ich rizika, 

 mať predpoklady na konštruktívne riešenie konfliktov. 

 

Kompetencie (spôsobilosti) občianske 

 uvedomiť si základné humanistické hodnoty, uplatňovať a ochraňovať princípy 

demokracie, 

 vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti, 

 uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k povinnostiam, prispievať 

k naplneniu   práv 

iných, 

 sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská. 

 

Kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne  

 na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

 stanoviť si svoje ciele a priority v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 

potrebami,  

 osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomiť si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže 

tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,  

 odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny  



v medziosobných vzťahoch. 

 

4. OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

        

Tematický celok Štát a právo Časová dotácia 33 h Prierezové témy 

Obsah Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard 

Štát a jeho 

podstata 

- štát 

- znaky štátu 

Žiak vie vysvetliť príčiny vzniku 

štátu.  

Vie uviesť základné znaky, ktoré 

charakterizujú každý štát.  

Vie nakresliť vlajku SR.  

Ovláda text štátnej hymny.  

Vie vzdať úctu štátnym 

symbolom. 

Vie vysvetliť, čo znamená, že 

štát a občania sú v právnom 

zväzku. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Funkcie štátu - funkcie štátu - 

vnútorné    

                        - 

vonkajšie 

Vie uviesť vnútorné funkcie 

štátu.  

Vie uviesť, ktoré orgány štátnej 

moci realizujú vnútorné funkcie 

štátu. 

Vie vysvetliť úlohu štátu z 

hľadiska jeho vonkajších funkcií.  

Vie charakterizovať vzťahy SR 

so susednými štátmi. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Formy vlády - monarchia - 

typy monarchií: 

                            

- absolutistické 

                            

- stavovské 

Vie uviesť znaky monarchie. 

Vie rozlíšiť typy monarchií.  

Vie uviesť príklady na typy 

monarchií  z minulosti i 

súčasnosti. 

Vie charakterizovať republiku. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ, FIG 



                           - 

parlamentné 

                           - 

konštitučné 

                           - 

dualistické 

- republika 

- diktatúra 

Vie uviesť konkrétne typy 

príkladov na demokratickú  

a nedemokratickú formu 

republiky.  

Vie uviesť spoločné znaky 

monarchie a republiky. 

Vie vysvetliť znaky diktatúry. 

Vie uviesť príklady na typy 

diktatúr z minulosti  

i súčasnosti. 

Zložky štátnej 

moci 

- deľba moci  

- zákonodarná 

moc 

- výkonná moc 

- súdna moc 

  

Vie vysvetliť, prečo je v štáte 

potrebné rozdelenie moci. 

Vie popísať jednotlivé zložky 

štátnej moci. 

Vie porovnať právomoci 

parlamentu s právomocami 

vlády. 

Vie uviesť, kto tvorí vládu a kto 

je na jej čele. 

Vie uviesť právomoci 

prezidenta. 

Vie vymenovať orgány súdnej 

moci. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Zákonodarná 

moc 

- parlament - NR 

SR  

- zákon  

- zákonodarný 

proces;  

- Zbierka 

zákonov  

- platnosť zákona  

- účinnosť 

zákona 

Vie uviesť, kto môže podávať 

návrh zákona. 

Vie popísať priebeh plenárneho 

zasadnutia parlamentu -  

Národnej rady Slovenskej 

republiky (NR SR).  

Vie charakterizovať úlohu 

prezidenta v zákonodarnom 

procese.  

Vie rozlišovať medzi platnosťou 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 



zákona a účinnosťou zákona. 

Upevňovanie 

tematického 

celku 

- štát a jeho 

podstata 

- monarchia 

- republika 

- diktatúra 

- zákonodarná 

moc 

- výkonná moc 

- súdna moc 

Žiak vie charakterizovať všetky 

znaky štátu.  

Vie rozdiel medzi monarchiou, 

republikou a diktatúrou. 

Vie popísať  a porovnať 

jednotlivé zložky štátnej moci. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Vzťah štátu a 

práva 

- právo  

- právny štát  

- právna istota 

Vie definovať pojem právo.  

Vie vysvetliť rozdiel medzi 

právom a spravodlivosťou. 

Vie zdôvodniť spätosť štátu a 

práva.  

Vie uviesť príklady z bežného 

života na platnosť nadosobnej 

moci zákona. 

Vie uviesť základné princípy 

právneho štátu. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Právne normy - norma - 

spoločenská 

             - 

náboženská   

             - 

estetická   

             - morálna  

             - právna 

Vie uviesť, čím sa právo odlišuje 

od ostatných noriem. 

Vie charakterizovať jednotlivé 

druhy noriem.  

Na konkrétnych príkladoch vie 

rozlišovať medzi jednotlivými 

druhmi noriem. 

 

 

Právne inštitúcie 

SR 

- súdy - sústava 

súdov SR: 

- Najvyšší súd SR 

- krajské súdy 

- okresné súdy 

Vie vymenovať orgány na 

ochranu práva. 

Vie popísať funkcie jednotlivých 

právnych inštitúcií SR.  

Vie popísať sústavu súdov SR. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 



- Špecializovaný 

trestný súd SR   

- Ústavný súd SR    

- prokuratúra  

- advokácia 

- obžalovaný 

- odsúdený 

- trest 

- prezumpcia 

neviny  

- notárstvo  

- polícia  

Pozná význam súdov.  

Vie vysvetliť, čo znamená 

prezumpcia neviny. 

Vie uviesť, kedy sa rozsudok 

stáva právoplatným. 

Vie rozlíšiť služby advokáta a 

notára. 

Vie popísať postavenie polície. 

Právne vedomie - právne vedomie  

- vývoj právneho 

vedomia 

 

Vie vysvetliť pojem právne 

vedomie. 

Vie popísať prepojenosť 

právneho vedomia s právnym 

poriadkom štátu.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Upevňovanie 

tematického 

celku 

 

 

- právo 

- právny štát 

- norma 

- právne 

inštitúcie SR 

- právne vedomie 

Žiak vie vysvetliť  pojem právo. 

Vie uviesť základné princípy 

právneho štátu. 

Vie charakterizovať jednotlivé 

druhy noriem.  

Vie popísať a rozlíšiť funkcie 

jednotlivých právnych inštitúcií v 

SR.  

Vie zdôvodniť praktický význam 

právnych poznatkov pre 

budovanie svojho právneho 

vedomia. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Právny poriadok 

(systém) SR 

 

- právny systém 

- právne predpisy  

- odvetvia práva:  

                        - 

Vie vysvetliť pojem právne 

predpisy.  

Vie vysvetliť, prečo žiadne 

zákony, vládne nariadenia, 

OZO,OSR,MUV, 

MDV, 



verejné právo  

                        - 

súkromné právo 

vyhlášky, výnosy či opatrenia 

nesmú byť v rozpore s Ústavou 

SR. 

Vie vysvetliť, ktoré právne 

predpisy nie sú publikované 

v Zbierke zákonov a prečo. 

Vie vysvetliť, aké vzťahy 

upravuje verejné a súkromné 

právo. 

Vie uviesť, ktoré odvetvia patria 

do verejného práva a prečo. 

Vie uviesť, ktoré odvetvia patria 

do súkromného práva a prečo. 

Vie vysvetliť, prečo musí byť 

právny systém v štáte len jeden 

a záväzný pre všetkých ľudí. 

Občianske právo - občianske právo 

- Občiansky 

zákonník 

- fyzická osoba 

- spôsobilosť na 

práva 

a povinnosti 

- spôsobilosť na 

právne úkony 

- maloletý 

Vie opísať odvetvie súkromného 

práva. 

Vie vysvetliť, prečo občianske 

právo zaraďujeme do odvetvia 

súkromného práva. 

Vie uviesť, odkedy nadobúdame 

spôsobilosť na práva 

a povinnosti.  

Vie vysvetliť, čo umožňuje 

spôsobilosť na právne úkony. 

Vie uviesť, kto je maloletý. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV, 

Občianske právo 

-  ochrana 

spotrebiteľov 

- spotrebiteľ 

- spotrebiteľské 

práva 

- cena a kvalita 

tovaru 

- reklamácia 

Vie uviesť, čo všetko ovplyvňuje 

rozhodovanie spotrebiteľa pri 

kúpe tovarov. 

Vie vysvetliť, prečo musí 

predávajúci vydať potvrdenie 

o zaplatení. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV, 



Vie uviesť, kedy je reklamácia 

opodstatnená. 

Vie uviesť, na ktoré orgány sa 

môže spotrebiteľ obrátiť 

o informácie a radu. 

Rodinné právo - Zákon o rodine  

- manželstvo 

- rodina  

- rozvod 

- práva 

a povinnosti 

rodičov a detí 

Vie vysvetliť, aké vzťahy 

upravuje rodinné právo. 

Vie vysvetliť poslanie Zákona o 

rodine a jeho úlohy. 

Vie uviesť, čo patrí 

k rodičovským povinnostiam. 

Vie vysvetliť, aké práva 

a povinnosti majú deti. 

Na základe príkladov z literatúry 

alebo filmu vie vysvetliť dopad 

ukončenia manželstva rozvodom 

na členov rodiny. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV, 

Trestné právo - Trestný zákon  

- trestný čin  

- trestná 

zodpovednosť  

- prezumpcia 

neviny  

- predbežné 

zadržanie  

- zadržanie  

- obvinený  

- obžalovaný  

- odsúdený  

- trest 

- šikanovanie  

Vie vysvetliť, kto je mladistvý. 

Vie vysvetliť rozdiel medzi 

zadržaným a obvineným. 

Vie vysvetliť rozdiel medzi 

trestným činom a priestupkom. 

Vie vysvetliť pojem šikanovanie. 

Vie uviesť, v čom spočíva 

prevencia šikanovania. 

Vie uviesť, na ktoré orgány sa 

môže obrátiť o pomoc. 

Vie zdôvodniť potrebu 

dodržiavania zákonov SR. 

 

OZO,OSR,MUV, 

MDV, 

Projektová práca  

- Súdna sieň 

- súd 

- obvinený  

Vie aktívne participovať na 

príprave a priebehu inscenácie 

OZO,OSR,MUV, 

MDV, 



 - obžalovaný  

- odsúdený  

- trest 

súdneho pojednávania na 

vyučovacej hodine.  

 

Upevňovanie 

tematického 

celku 

 

- právny systém 

- právny predpis 

- odvetvia práva 

Žiak vie vysvetliť uvedené pojmy. 

Vie odlíšiť uvedené pojmy. 

Vie opísať jedno vybrané 

odvetvie verejného práva.  

Vie opísať dve vybrané odvetvia 

súkromného práva. 

Vie zdôvodniť praktický význam 

právnych poznatkov pre 

budovanie svojho právneho 

vedomia. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV, 

 

5. PRIEREZOVÉ TÉMY 

Na hodinách občianskej výchovy sa budú využívané tieto prierezové témy. 

                                   Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

                             Environmentálna výchova – ENV 

                             Mediálna výchova – MDV 

                             Multikultúrna výchova – MUV 

                             Ochrana života a zdravia – OZO 

                                   Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TBZ 

                                   Dopravná výchova -DOV   

                             Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra - RLK 

                                   Finančná gramotnosť- FIG 

 

6. METÓDY A FORMY PRÁCE 

 

Názov 

tematického 

celku 

Metódy Formy práce 



Štát a právo 

1. Motivačné metódy:  

a) vstupné - motivačný rozhovor, 

                  - motivačná demonštrácia 

     - problém ako motivácia, 

b) priebežné - motivačná výzva, 

         - aktualizácia obsahu učiva, 

         - pochvala, povzbudenie, kritika, 

         - metóda sebahodnotenia. 

2. Expozičné metódy: 

a) metódy priameho prenosu poznatkov - 

vysvetľovanie, 

                                                                     - rozhovor, 

                                                                     - hranie rolí, 

b) metódy sprostredkovaného prenosu poznatkov: 

                                                           - 

demonštrácia/predvádzanie, 

c) problémové metódy - problémové vyučovanie, 

                                       - projektové vyučovanie, 

d) metódy samostatnej práce:  

    - práca s knihou, 

    - samostatné štúdium s využitím techniky. 

3. Fixačné metódy: 

- ústne opakovanie učiva žiakom pri tabuli alebo na 

mieste, 

- metóda otázok a odpovedí (učiteľ kladie otázky celej 

triede alebo vyvolanému žiakovi), 

- písomné opakovanie (test), 

- opakovanie formou rozhovoru, 

- opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry. 

4. Diagnostické a klasifikačné metódy - ústne 

skúšanie,  

                                                                - didaktické 

testy. 

Individuálna 

práca 

Skupinová 

práca 

Diskusia 

 

 



7. UČEBNÉ ZDROJE 

 

Názov 

tematickéh

o celku 

Odborná 

literatúra 

Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučbové 

prostriedky 

Ďalšie zdroje 

Štát a 

právo 

Ďurajková, D., 

Drozdíková, 

A.: 

Občianska 

náuka pre  

8. ročník 

základnej 

školy a 3. 

ročník 

gymnázia 

s osemročný

m štúdiom. 

Slovenské 

pedagogické 

nakladateľstvo

, 2004, 

Bratislava 

dataprojekto

r 

PC 

 

denná tlač 

časopisy 

pracovné listy 

powerpointové 

prezentácie 

Kredatus, J.: 

Občianska 

náuka v 

školskom 

vzdelávacom 

programe 

ISCED 2. 

MPC, 

Bratislava, 

2013 

Ústava SR 

Zákon 

o súdoch - 

Zákon  

č. 757/2004 Z. 

z. 

Občiansky 

zákonník - 

Zákon č. 

47/1992 Z. z. 

Zákon o 

rodine - 

Zákon č. 

www.zborovna.sk 

www.prevenciasikanovania.s

k www.vlada.gov.sk 

www.nrsr.sk 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.prevenciasikanovania.sk/
http://www.prevenciasikanovania.sk/


36/2005 Z. z. 

Trestný 

zákon - Zákon 

č.300/2005 Z. 

z. 

Bocková, A. 

a kolektív: 

Náuka 

o spoločnosti. 

Slovenské 

pedagogické 

nakladateľstvo

, 2006, 

Bratislava 

 

8. HODNOTENIE PREDMETU 

 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

 priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových 

výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný 

charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na 

jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

 celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka 

a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho 

vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom 

hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade 

s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj 

usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie 

žiaka podľa školského poriadku.  



Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa 

učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

 sústavné diagnostické pozorovanie žiaka, 

 sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

 rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, 

 analýza výsledkov rôznych činností žiaka, 

 konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka 

s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami. 

Žiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a 

písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Učiteľ oznámi žiakovi 

výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. 

Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných 

činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Druhy skúšok 

rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťažovaniu žiaka.  

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

 známka za ústnu odpoveď, 

 známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy, 

 posúdenie prejavov žiaka. 

 

9.ročník: 

1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA  

 

Predmet poskytuje žiakom základné vedomosti o ekonomickom živote v spoločnosti. 

Vysvetľuje pojem ľudské potreby a ako sa uspokojujú. Vysvetľuje rozdiel medzi službou, 

statkom, výrobkom a tovarom. Charakterizuje výrobný proces, jeho vstupy a výstupy. 

Vysvetľuje rozdiel medzi ekonomikou a ekonómiou. Oboznamuje s jednotlivými typmi 

ekonomík a základnými formami podnikania. Vysvetľuje funkciu peňazí v modernej trhovej 

ekonomike a opodstatnenosť finančných inštitúcií v trhovej ekonomike. 

 

2. CIELE UČEBNÉHO PREDMETU OBČIANSKA NÁUKA  

 



Získať základné vedomosti o fungovaní hospodárstva z pohľadu občana. Naučiť pojem 

ľudské potreby a ako sa uspokojujú. Osvojiť si rozdiel medzi službou, statkom, výrobkom a 

tovarom. Popísať výrobný proces, jeho vstupy a výstupy. Osvojiť si rozdiel medzi 

ekonomikou a ekonómiou. Popísať riešenie základných ekonomických problémov, vysvetliť 

podstatu troch typov ekonomík, zásady fungovania trhového mechanizmu a základné formy 

podnikania. Naučiť druhy bánk a peňažných ústavov na Slovensku.  

 

3. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

 

Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 využívať dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho 

typu, mať adekvátny 

ústny prejav situácii a účelu komunikácie,  

 prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti,  

 primerane komunikovať v materinskom jazyku, 

 chápať význam a uplatňovať formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, 

založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti.  

 

Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 pri riešení problémov uplatňovať vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení, 

 byť otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov pri riešení 

problémov, 

 formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

 pri jednotlivých riešeniach spoznávať klady a zápory a uvedomovať si aj potrebu zvažovať 

úrovne ich rizika, 

 mať predpoklady na konštruktívne riešenie konfliktov. 

 

Kompetencie (spôsobilosti) občianske 

 uvedomiť si základné humanistické hodnoty, uplatňovať a ochraňovať princípy 

demokracie, 

 vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. 

spoločnosti, 



 uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k povinnostiam,  

 sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská. 

 

Kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne  

 na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

 stanoviť si svoje ciele a priority v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 

potrebami,  

 odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny  

v medziosobných vzťahoch. 

 

 

 

Kompetencie (spôsobilosti) pracovné  

 stanoviť si ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotiť svoje výsledky 

a aktívne pristupovať  

k uskutočneniu svojich cieľov,  

 byť flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,  

 chápať princípy podnikania,  

 získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach.  

 

4. OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD 

        

Tematický 

celok 

Ekonomický život 

v spoločnosti 

a) Základné 

pojmy 

Časová dotácia 11 h 

Prierezové témy 

Obsah Obsahový 

štandard 
Výkonový štandard 

  



Potreby a 

statky 

- potreby - 

základné 

               - vyššie 

- uspokojovanie 

ľudských potrieb 

- statky - voľné 

            - 

ekonomické 

(vzácne) 

            - hmotné 

            - nehmotné 

Žiak vie vysvetliť uvedené pojmy. 

Vie uviesť rozdiel medzi službou, 

statkom, výrobkom a tovarom. 

Vie popísať výrobný proces, jeho 

vstupy a výstupy. 

Vie vysvetliť, čo znamená 

ekonomická vzácnosť výrobných 

faktorov. 

Vie vypracovať návrh využitia 

konkrétneho vzácneho výrobného 

zdroja vo výrobnom procese 

s uplatnením jednotlivých etáp 

rozhodovacieho procesu. 

Uvedomuje si dôsledky 

rozhodnutí.  

Učí sa konať rozvážne 

a zodpovedne. 

 

 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Výrobný 

proces 

- vstupy 

- výrobné faktory 

(činitele) 

- prírodné zdroje 

- práca 

- kapitál 

- výstupy 

- výrobky 

- služby 

- reprodukcia 

- alternatívne 

využívanie 

zdrojov 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ,FIG 

Ekonomika a 

ekonómia 

- ekonomika 

- ekonómia 

- mikroekonómia 

- makroekonómia 

- vzácnosť zdrojov 

Vie vysvetliť uvedené pojmy. 

Vie odlíšiť jednotlivé pojmy. 

Vie uviesť uvedené pojmy vo 

vzájomných súvislostiach. 

 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ 

Základné 

ekonomické 

otázky 

- Čo vyrábať?  

- Ako vyrábať? 

- Pre koho 

vyrábať? 

Vie vysvetliť, čo vyjadrujú tri 

základné ekonomické otázky. 

Vie zdôvodniť, prečo každá 

ekonomika musí riešiť tri 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ ,FIG 



- efektívnosť základné ekonomické otázky. 

Vie vytipovať príklady riešenia 

jednotlivých ekonomických 

otázok. 

Typy 

ekonomík 

- príkazová 

ekonomika  

- trhová 

ekonomika  

- zmiešaná 

ekonomika  

- vlastníctvo 

Vie vysvetliť podstatu troch typov 

ekonomík. 

Vie porovnať jednotlivé 

ekonomiky z hľadiska pozitív 

i negatív. 

Na konkrétnych príkladoch vie 

aplikovať riešiteľnosť základnej 

ekonomickej otázky podľa typu 

ekonomiky. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ,FIG 

Trhová 

ekonomika 

- trhová 

ekonomika 

- vlastnícke práva  

Vie charakterizovať trhovú 

ekonomiku tromi znakmi.  

Vie uviesť charakteristiku 

vlastníckych práv.  

Vie vysvetliť vzťah medzi 

vlastníckymi právami 

a efektívnym využívaním zdrojov. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ,FIG 

Trhový 

mechanizmus 

- trh 

- ponuka 

- zmeny ponuky - 

príčina, 

dôsledok 

- dopyt 

- zmeny dopytu - 

príčina,dôsledok 

- cena 

Vie vysvetliť, čo rozumie pod 

pojmom trh. 

Vie uviesť, kto predstavuje dopyt 

a kto ponuku na trhu. 

Vie vysvetliť, ako funguje trhový 

mechanizmus. 

Vie na základe praktických 

príkladoch vysvetliť vzájomný 

vzťah medzi ponukou, dopytom 

a cenou tovaru a služieb. 

Vie určiť faktory, ktoré 

ovplyvňujú zmeny ponuky 

a dopytu. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,TBZ,FIG 



Vie uviesť praktické príklady 

dôsledkov zmien v ponuke 

a dopyte. 

Upevňovanie 

tematického 

celku 

- ľudské potreby 

- statky 

- výrobný proces 

- ekonómia 

- ekonomika 

- Čo vyrábať?  

- Ako vyrábať? 

- Pre koho 

vyrábať? 

- príkazová 

ekonomika  

- trhová 

ekonomika  

- zmiešaná 

ekonomika 

- trh 

- trhový 

mechanizmus 

Žiak vie vysvetliť uvedené pojmy. 

Vie odlíšiť uvedené pojmy. 

Vie uviesť príklady riešenia 

jednotlivých ekonomických 

otázok. 

Vie uviesť tri znaky príkazovej, 

trhovej a zmiešanej ekonomiky. 

Vie uviesť, aký typ ekonomiky 

prevláda v súčasnosti vo 

vyspelých štátoch. 

Vie zdôvodniť potrebu 

osvojovania týchto pojmov z 

hľadiska ich uplatnenia v jeho 

praktickom živote. 

 

 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Tematický 

celok 

b) Základné 

formy podnikania 
Časová dotácia 9 h 

  

Obsah Obsahový 

štandard 
Výkonový štandard 

  

Podnik a 

podnikanie 

 

- podnik 

- podnikanie 

- zložky podniku 

- fyzická osoba 

- právnická osoba 

- obchodný 

register 

- práva 

Vie vysvetliť uvedené pojmy.  

Vie uviesť, ktoré právne normy 

upravujú podnikateľskú činnosť 

v SR. 

Vie uviesť, čo je obchodný 

register a čo znamená skratka 

IČO. 

Vie uviesť práva a povinnosti 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 



a povinnosti 

podniku 

podniku. 

Na konkrétnom príklade zo života 

opíše úspešného alebo 

neúspešného podnikateľa z obce 

alebo regiónu. 

Hospodárenie 

podniku 

- príjmy 

- náklady 

- zisk 

- strata 

- dodávateľ 

- odberateľ 

- konkurencia 

- produktivita 

práce 

Vie vysvetliť uvedené pojmy. 

Vie zdôvodniť priamu úmeru 

medzi produktivitou práce 

a množstvom tovaru. 

Vie zdôvodniť priamu úmeru 

medzi produktivitou práce 

a konkurencieschopnosťou. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Právne formy 

podnikania 

 

- živnosti - 

remeselné 

                - 

viazané 

                - voľné 

- osvedčenie 

o živnostenskom 

oprávnení 

- obchodné 

spoločnosti: 

     - verejná 

obchodná 

spoločnosť 

     - s.r.o. 

     - komanditná 

spoločnosť 

     - akciová 

spoločnosť 

     - družstvá 

Vie uviesť všeobecné podmienky 

podnikania. 

Vie vysvetliť pojem živnosť. 

Vie rozlíšiť jednotlivé  druhy 

živnosti. 

Vie charakterizovať všetky 

organizačno-právne formy  

podnikania v SR. 

Vie uviesť rozdiel medzi ručením 

obmedzeným a ručením 

neobmedzeným. 

Vie uviesť výhody a nevýhody 

jednotlivých foriem podnikania. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 



Ako sa stať 

podnikateľom 

 

- živnostník 

- podnikateľ 

- riziko 

podnikania 

- podnikateľský 

plán 

- osobné vlastnosti 

podnikateľa 

Vie, kto a za akých podmienok 

môže v SR podnikať. 

Vie, ako si založiť živnosť. 

Vie popísať, za akých podmienok 

sa z občana stane podnikateľ. 

Vie popísať, za akých podmienok 

sa z podnikateľa stane úspešný 

podnikateľ. 

Vie, v čom sú najväčšie riziká 

podnikania. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Spotreba a 

spotrebiteľ 

- spotrebiteľ  

- spotreba - 

súkromná 

                - 

verejná:  

  - verejná 

spotreba štátu 

  - verejná 

spotreba 

obyvateľstva 

 

 

Vie vysvetliť uvedené pojmy.  

Vie uviesť rozdiely medzi 

súkromnou a verejnou spotrebou. 

Na konkrétnych príkladoch vie 

uviesť obmedzenie súkromnej 

spotreby. 

Vie uviesť príklady na 

obmedzenie spotreby verejných 

statkov. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Ochrana 

spotrebiteľa 

- práva 

spotrebiteľa 

- právo na 

nápravu 

- reklamácia 

Vie vymenovať právne predpisy, 

ktoré zakotvujú ochranu práv 

spotrebiteľa. 

Vie vysvetliť, čo zahŕňa 

spotrebiteľské právo na nápravu. 

Vie popísať náležitosti, ktoré 

musia byť uvedené v texte 

reklamácie. 

Vie uviesť, na ktoré orgány sa 

môže spotrebiteľ obrátiť 

o informácie a radu. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 



Práva 

spotrebiteľa  

v EÚ 

- 10 hlavných 

zásad ochrany 

spotrebiteľa v EU 

- jednotková cena 

tovarov 

- Európske 

spotrebiteľské 

centrá 

Vie uviesť, ktorý orgán EÚ vydal 

základný dokument na ochranu 

spotrebiteľa v EÚ. 

Vie popísať desať hlavných zásad 

spotrebiteľa v EÚ. 

Vie uviesť, čo vyžadujú predpisy 

EÚ na označovanie potravín. 

Vie vysvetliť, akú úlohu majú 

Európske spotrebiteľské centrá. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Vplyv reklamy 

na 

spotrebiteľov 

- reklama 

- klamlivá reklama 

- prostriedky 

reklamy 

- porovnávacie 

testy 

Vie vysvetliť, čo je cieľom 

reklamy. 

Vie uviesť prostriedky reklamy, 

ktorými ho ovplyvňuje. 

Vie vysvetliť, na čo slúžia 

porovnávacie testy výrobkov. 

Vie charakterizovať klamlivú 

reklamu. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Upevňovanie 

tematického 

celku 

- podnik 

- podnikanie 

- živnosti 

- obchodné 

spoločnosti 

- živnostník 

- podnikateľ 

- spotreba 

- spotrebiteľ 

- ochrana 

spotrebiteľa 

Žiak vie vysvetliť uvedené pojmy.  

Vie odlíšiť uvedené pojmy. 

Vie zdôvodniť potrebu 

osvojovania týchto pojmov z 

hľadiska ich uplatnenia v jeho 

praktickom živote. 

 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Tematický 

celok 

c) Peniaze 

a finančné 

inštitúcie 

v trhovej 

ekonomike 

Časová dotácia 13 h 

  



Obsah 
Obsahový 

štandard 
Výkonový štandard 

  

Peniaze 

a funkcie 

peňazí 

- peniaze - 

papierové 

               - kovové 

mince 

               - 

bankové 

               - ,,skoro 

peniaze“ 

- funkcie peňazí 

Vie vysvetliť uvedené pojmy. 

Vie rozlíšiť jednotlivé pojmy. 

Vie určiť faktory, vytvárajúce 

hodnotu peňazí. 

 

 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Euro v SR - euro 

- eurové bankovky 

- eurové mince 

- ochranné prvky 

Vie vysvetliť, čo vyjadruje 

grafický symbol eura. 

Vie popísať ochranné prvky 

eurových bankoviek. 

Vie uviesť spôsoby, ktorými 

môžeme preveriť pravosť 

eurových bankoviek. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Osobné 

financie 

- osobný rozpočet 

- vreckové 

- finančná 

gramotnosť 

- osobný finančný 

plán 

Vie vysvetliť pojem rozpočet. 

Vie uviesť, aké otázky musíme 

riešiť pri plánovaní osobného 

rozpočtu. 

Vie vysvetliť pojem finančná 

gramotnosť.  

Vie vysvetliť, kedy a prečo je 

potrebné upravovať osobný 

rozpočet. 

Vie zostaviť svoj osobný rozpočet. 

 

Hospodárenie 

v domácnosti 

- financie 

- príjmy 

- výdavky 

- rozpočet 

- deficit 

Vie vysvetliť funkciu rodinného 

rozpočtu. 

Vie uviesť, čo tvorí príjem rodiny 

a aké sú najčastejšie výdavky 

v rodinách. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 



- prebytok 

- mzda 

- štátna sociálna 

podpora 

Vie vysvetliť, ako treba 

postupovať, ak výdavky prevyšujú 

príjmy. 

Vie zostaviť rodinný rozpočet. 

 

Štátny rozpočet - bilancia 

- rozpočet 

- prebytok 

- deficit (schodok) 

- príjmy 

- výdavky 

Vie vysvetliť pojem štátny 

rozpočet a postup jeho 

schvaľovania. 

Vie uviesť, čo tvorí podstatu 

príjmov a výdavkov štátneho 

rozpočtu. 

Vie určiť, aký môže byť výsledok 

bilancie štátneho rozpočtu.  

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Dane a daňová 

sústava  

- daň - priama - 

dane z príjmov 

                        - 

miestne dane  

         - nepriama - 

daň z pridanej    

                             

hodnoty 

                           - 

spotrebné dane 

Vie vysvetliť pojem daň vo vzťahu 

k štátu. 

Vie popísať daňovú sústavu v SR 

Vie uviesť rozdiel medzi priamou 

a nepriamou daňou. 

Vie vysvetliť, čím sú 

charakteristické spotrebné dane. 

 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Banky a 

sporiteľne 

- banky 

- Národná banka 

Slovenska 

- obchodné banky 

- sporiteľne 

Vie zdôvodniť opodstatnenosť 

finančných inštitúcií v trhovej 

ekonomike.  

Vie uviesť, aké úlohy plní 

centrálna banka v štáte. 

Vie vysvetliť vzťah medzi 

Národnou bankou Slovenska 

a obchodnými bankami. 

Vie vysvetliť, aké druhy 

bankových služieb uskutočňujú 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 



obchodné banky. 

Vie porovnať z hľadiska služieb 

jednotlivé finančné inštitúcie.  

Produkty 

a služby bánk 

- študentský účet 

- platobná karta 

- elektronické 

bankovníctvo 

- úvery - spotrebné 

            - 

hypotekárne 

Vie uviesť, aké doklady potrebuje 

na otvorenie študentského účtu. 

Vie vysvetliť rozdiel medzi 

debetnými a kreditnými kartami. 

Vie uviesť príklad, na čo sa môžu 

použiť spotrebné úvery. 

Vie uviesť podmienku pri 

poskytnutí hypotekárneho úveru. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Sporenie - sporenie 

- vkladné knižky 

- terminované 

vklady 

- sporiace účty 

- stavebné 

sporenie 

- Fond ochrany 

vkladov 

Vie vysvetliť uvedené pojmy. 

Vie rozlíšiť jednotlivé pojmy. 

Vie vysvetliť, prečo je dôležité 

sporiť. 

 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Poisťovne - poisťovne - 

zdravotné 

                    - 

sociálna 

                    - 

komerčné 

Vie vysvetliť uvedené pojmy. 

Vie rozlíšiť jednotlivé pojmy. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

Druhy 

poistenia 

- poistenie - 

zdravotné 

                  - 

sociálne 

                  - 

komerčné 

                  - 

Vie vysvetliť uvedené pojmy. 

Vie rozlíšiť jednotlivé pojmy. 

Vie vysvetliť, prečo je zdravotné 

poistenie povinné. 

Vie zdôvodniť, prečo je potrebné 

sociálne poistenie. 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 



povinné 

                  - 

dobrovoľné 

Upevňovanie 

tematického 

celku 

- peniaze 

- osobný rozpočet 

- rodinný rozpočet 

- štátny rozpočet 

- dane a daňová 

sústava 

- banky 

- sporiteľne 

- poisťovne 

Vie vysvetliť uvedené pojmy. 

Vie rozlíšiť jednotlivé pojmy. 

Vie zdôvodniť potrebu 

osvojovania týchto pojmov z 

hľadiska ich uplatnenia v jeho 

praktickom živote. 

 

OZO,OSR,MUV, 

MDV,FIG 

 

5. PRIEREZOVÉ TÉMY 

Na hodinách občianskej výchovy sa budú využívané tieto prierezové témy. 

                                   Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

                             Environmentálna výchova – ENV 

                             Mediálna výchova – MDV 

                             Multikultúrna výchova – MUV 

                             Ochrana života a zdravia – OZO 

                                   Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TBZ 

                                   Dopravná výchova -DOV   

                             Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra- RLK 

                                   Finančná gramotnosť- FIG 

 

 

6. METÓDY A FORMY PRÁCE 

 

Názov tematického 

celku 
Metódy Formy práce 

Ekonomický život v 

spoločnosti 

1. Motivačné metódy:  

a) vstupné - motivačný rozhovor, 

     - problém ako motivácia, 

Individuálna 

práca 

Skupinová 



b) priebežné - motivačná výzva, 

         - aktualizácia obsahu učiva, 

         - pochvala, povzbudenie, kritika, 

         - metóda sebahodnotenia. 

2. Expozičné metódy: 

a) metódy priameho prenosu poznatkov - 

vysvetľovanie, 

                                                                     - 

rozhovor,  

b) metódy sprostredkovaného prenosu 

poznatkov: 

                                                           - 

demonštrácia/predvádzanie, 

c) problémové metódy - problémové vyučovanie, 

d) metódy samostatnej práce:  

    - práca s knihou, 

    - samostatné štúdium s využitím techniky.  

3. Fixačné metódy: 

- ústne opakovanie učiva žiakom pri tabuli alebo na 

mieste, 

- metóda otázok a odpovedí (učiteľ kladie otázky 

celej triede alebo vyvolanému žiakovi), 

- písomné opakovanie (test), 

- opakovanie formou rozhovoru, 

- opakovanie s využitím učebnice a inej literatúry. 

4. Diagnostické a klasifikačné metódy - ústne 

skúšanie,  

                                                               - didaktické 

testy. 

práca 

Diskusia 

 

 

7. UČEBNÉ ZDROJE  

 

Názov Odborná Didaktická Materiálne Ďalšie zdroje 



tematického 

celku 

literatúra technika výučbové 

prostriedky 

Ekonomický 

život v 

spoločnosti 

Kopecká, H., 

Muchová, E.: 

Občianska náuka 

pre 9. ročník 

základnej školy 

a 4. ročník 

gymnázia 

s osemročným 

štúdiom. Slovenské 

pedagogické 

nakladateľstvo, 

2012, Bratislava 

dataprojektor 

PC 

 

denná tlač 

časopisy 

pracovné listy 

powerpointové 

prezentácie 

Kredatus, J.: 

Občianska 

náuka v 

školskom 

vzdelávacom 

programe 

ISCED 2. MPC, 

Bratislava, 2013 

Obchodný 

zákonník - č. 

513/1991 Z. z. 

Zákon o 

živnostenskom 

podnikaní 

(živnostenský 

zákon) - Zákon č. 

455/1991 Z.z.  

Občiansky 

zákonník - č. 

40/1964 Z.z. 

Zákon o ochrane 

spotrebiteľa - 

Zákon č. 

250/2007 Z. z. 

Zákon o štátnom 

rozpočte - Zákon 

www.zborovna.sk 

www.orsr.sk 

www.euromena.sk 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.orsr.sk/


č. 634/1992 Z. z. 

Bocková, A. 

a kolektív: Náuka 

o spoločnosti. 

Slovenské 

pedagogické 

nakladateľstvo, 

2006, Bratislava 

 

 

 

 

8. HODNOTENIE PREDMETU 

 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – 

výborný, 2 – chválitebný, 3 – dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebežné a celkové hodnotenie: 

 priebežné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových 

výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný 

charakter; učiteľ bude zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na 

jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

 celkové hodnotenie žiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka 

a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho 

vedomostí, zručností a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči 

žiakovi, rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. Predmetom 

hodnotenia budú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade 

s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj 

usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie 

žiaka podľa školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získa 

učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

 sústavné diagnostické pozorovanie žiaka, 

http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Slovenske-pedagogicke-nakladatelstvo/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Slovenske-pedagogicke-nakladatelstvo/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/Slovenske-pedagogicke-nakladatelstvo/


 sústavné sledovanie výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

 rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, 

 analýza výsledkov rôznych činností žiaka, 

 konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia 

výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka 

s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami. 

Žiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a 

písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Učiteľ oznámi žiakovi 

výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. 

Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných 

činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Druhy skúšok 

rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťažovaniu žiaka.  

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

 známka za ústnu odpoveď, 

 známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy, 

 posúdenie prejavov žiaka. 

 

 


