
Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: Občianska náuka 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 6. - 9. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

5. ročník   

6. ročník 6.A, 6.B RUC, VUC 

7. ročník 7.A, 7.C RUC 

8. ročník 8.A, 8.B, 8.M RUC 

9. ročník 9.A, 9.B, 9.M RUC 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

5. ročník 0 0 

6. ročník 1 1 

7. ročník 1 1 

8. ročník 1 1 

9. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 



CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. 

Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti 

a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných 

životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom 

procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. Učí ich 

demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje 

žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť ekonomický život 

spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov 

je kritické myslenie.  

 

CIELE PREDMETU 

Žiaci 

 získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  

 realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých,  

 osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania,  

 uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú,  

 preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania,  

 uznávajú základné princípy demokracie, 

 budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram,  

 učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti,  

 získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti. 

 

OBSAH PREMETU 

Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, 

psychológie, politológie, práva a ekonómie, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, k chápaniu 

personálnych, interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcov 

a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji žiakov. 

 

 

 



UO občianska náuka  

6.ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

  
1. 

Úvodná hodina 
 

Význam a obsah predmetu 
občianskej náuky 

Žiak vie určiť typy 
spoločenstiev, v ktorých žije.  

OSR, VMR,MUV  

    Moja rodina  Žiak získa základné 
informácie o rodina, poslaní a 
funkcii rodiny. Oboznámi sa 
so vzťahmi v rodine, normách 
a pravidlách, právach a 
povinnostiach (detí a 
rodičov). Získa informácie o 
medziľudských vzťahoch, 
viacgeneračných 
spolunažívaniach príbuzných, 
priateľova a susedov. 

Vie uviesť typy spoločenských 
rolí, ktoré vo svojom živote 
zohráva. Žiak dokáže vysvetliť 
pomocou príkladov päť 
základných funkcií rodiny. Vie 
charakterizovať základné znaky 
rodiny. Žiak dokáže porovnať 
rozdiely vo fungovaní 
harmonickej a rozvrátenej 
rodiny. Vie na príkladoch 
uviesť ako fungujú pravidlá 
v rodine. Žiak dokáže zostaviť 
rebríček práv a povinností detí 
v rodine. Vie navrhnúť zoznam 
piatich práv a povinností 
rodičov v rodine. Dokáže určiť 
vzťahy medzi členmi širšej 
rodiny. Vie uviesť na 
príkladoch ako fungujú vzťahy 
medzi príbuznými, priateľmi 
a susedmi.   

  

  2. - Rodina a jej 
poslanie 

X. 3. - Funkcie rodiny 

  4. - Vzťahy v rodine 

  5. - Normy 
a pravidlá 

XI. 6. - Práva 
a povinnosti detí 

  7. - Práva 
a povinnosti 
rodičov 

  8. - Medziľudské 
vzťahy  

  9. - Viacgeneračné 
spolunažívanie 

XII. 10. - Príbuzní  

  11. - Priatelia 
a susedia 

  12. - Opakovanie 
tematického 
celku 

I. 
  

Moja trieda, moja 
škola 

Žiak sa orientuje v pojmoch 
školská trieda triedna 
samospráva, školská 
samospráva mimovyučovacia 
činnosť mimoškolská činnosť.  

Žiak dokáže vypracovať 
individuálny návrh práv 
a povinností žiaka v triede. Vie 
zdôvodniť vybrané práva 
a povinnosti žiaka zo školského 
poriadku. Dokáže vysvetliť na 
príkladoch pozitívne 
a negatívne vzory pre život 
v triede a škole. Vie vysvetliť 
úlohu a význam žiackej 
školskej rady. Žiak dokáže 
vytvoriť prehľad 
mimovyučovacej 
a mimoškolskej činnosti 
a aktivity v škole, obci a vo 
svojom okolí.   

OSR, MDV, 
MUV, OZO, TBZ  

  13. - Školská trieda 

  14. - Práva 
a povinnosti 
v triede 

  15. - Triedna 
samospráva 

II. 16. - Školská 
samospráva 

  17. - Mimovyučovacia 
činnosť 

  18. - Mimoškolská 
činnosť  

III. 19. - Opakovanie 
tematického 
celku 

    Moja vlasť Žiak získa základné informácie 
o svojej obci i iných obciach 
Liptova so zameraním na 
dejiny, významné osobnosti a 
súčasnosť obce. Vie, ako 
funguje obecná samospráva. 
Žiak si zopakuje informácie o 
regióne Liptov a dozvie sa o 
fungovaní SR. Orientuje sa s 
symboloch SR. Vie posúdiť 

Žiak vie vysvetliť vlastnými 
slovami význam občianstva pre 
človeka. Dokáže vytvoriť 
prezentáciu obce a regiónu na 
základe získaných informácií. 
Vie predstaviť významné 
osobnosti obce a regiónu. 
Dokáže prezentovať pozitívne 
tradície svojho regiónu. Žiak 
vie prezentovať základné 

MDV, MUV, 
RLK, TBZ     20. - Občan, 

občianstvo 
  21. - Moja obec 

IV. 22. - Osobnosti obce 

  23. - Môj región 

  24. - Tradície môjho 
regiónu 

  25. - Moja vlasť SR 



V. 26. - Významné 
osobnosti SR 

našu úlohu v rámci  EU, vie čo 
je euro, eurofondy, Európsky 
parlament. Pozná dátumy 
vstupu SR do EU a prijatie 
eura  

informácie o svojej vlasti. 
Dokáže vysvetliť spôsoby 
používania štátnych symbolov 
Slovenskej republiky. Dokáže 
pomenovať a rozlíšiť štátne 
sviatky, dni pracovného pokoja 
a pamätné dni v SR. Žiak 
dokáže prezentovať vyhľadané 
základné informácie o vzniku, 
význame a základných 
inštitúciách Európskej únie.   

  27. - Štátne sviatky, 
pamätné dni v 
SR 

  28. - Štátne symboly 

  29. - Vznik a význam 
EÚ 

VI. 30. - Inštitúcie EÚ 

  31. - Euro – naša 
mena 

  32. - Tvorba 
projektov 

. 33. - Opakovanie 
tematického 
celku 

 

  



7.ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky 

IX. 
  

Postavenie jednotlivca 
v spoločnosti 

Žiak sa oboznámi 
s pravidlami 
správania sa 
a hodnotenie. Žiak 
získa základné 
informácie o 
osobnosti človeka, 
základných typoch 
osobnosti 
a temperamentu. Žiak 
sa oboznámi 
s pojmami učenie, 
socializácia 
jednotlivca, sociálne 
skupiny, sociálne 
vzťahy, pozícia a rola, 
sociálna komunikácia, 
sociálne skupiny, 
zdravý životný štýl, 
voľný čas, zdravý 
životný štýl. Žiak 
pripraví individuálny 
projekt.  

Žiak pozná pravidlá 
správania sa 
a hodnotenia, pozná 
obsah nového 
vyučovacieho 
predmetu Žiak si 
uvedomuje 
neopakovateľnosť 
charakteristických 
znakov osobností. 
Pozná základné typy 
osobnosti podľa 
temperamentu. Žiak 
dokáže simulovať v 
rolových hrách 
základné typy 
osobnosti podľa 
temperamentu Žiak 
vie porovnať rôzne 
spôsoby učenia sa. 
Hľadá si 
najvhodnejšie pre 
svoju osobnosť. Žiak 
dokáže uplatňovať 
poznatky o socializácii 
pri svojom včleňovaní 
sa do sociálnych 
skupín. Žiak dokáže 
rozpoznať prejavy 
kladných a záporných 
charakterových 
vlastností 
konkrétneho človeka. 
Uvedomuje si 
vytváranie sociálnych 
vzťahov vo všetkých 
skupinách, ktorých je 
členom. Žiak vie 
rozpoznať pozície a 
roly jednotlivcov v 
sociálnych skupinách. 
Žiak rešpektuje 
každého člena 
skupiny bez ohľadu 
na jeho pozíciu 
v skupine. Vie 
odolávať tlaku 
niektorých členov 
skupiny. Žiak dokáže 
zhodnotiť prínos 
spolupráce a 
súťaženia v sociálnej 
skupine. Žiak vie 
zdôvodniť svoj výber 
vhodných a 
nevhodných 
spôsobov trávenia 
voľného času.    Žiak 
dokáže identifikovať 

OZO, VMR, OSR, 
MDV, MUV ENV, TBZ  

  1. - Úvod do predmetu 

  2. - Ľudská osobnosť 

X. 3. - Učíme sa učiť 

  4. - Štýly učenia 

  5. - Socializácia jednotlivca 

XI. 6. - Sociálne skupiny 

  7. - Sociálne vzťahy v skupinách 

  8. - Pozície, roly jednotlivca 
v sociálnej skupine 

  9. - Komunikácia v sociálnych 
skupinách 

XII. 10. - Spolupráca v sociálnej 
skupine 

  11. - Využívanie voľného času 

  12. - Zdravý životný štýl 

I. 13. - Projekt 

  14.-15 - Zdravý životný štýl v našej 
rodine 

II. 16. - Prezentovanie projektov 



jednotlivé životné 
štýly. Žiak dokáže sám 
alebo v spolupráci  
s ostatnými členmi 
rodiny identifikovať 
životný štýl svojej 
rodiny, navrhnúť, ako 
žiť zdravšie. 
„Desatoro zdravia“ - 
napísať 
najdôležitejšie 
pravidlá, ktoré by 
mali dodržiavať deti 
v ich veku, aby zostali 
zdravé- „Mal by 
som...“ alebo 
„Nemôžem...“ Žiak 
dokáže prezentovať 
svoju individuálnu 
prácu. Žiak si 
zopakuje a upevní 
svoje vedomosti, 
získané zručnosti 
a spôsobilosti.  

    Sociálne vzťahy v spoločnosti Žiak sa oboznámi 
s pojmami 
spoločnosť, sociálne 
zmeny v spoločnosti, 
štruktúra ľudskej 
spoločnosti, 
tolerancia, 
náboženstvá na Zemi, 
tolerancia, príčiny, 
dôsledky migrácie, 
kultúra, 
multikultúrnosť, 
sociálne a politické 
napätia – konflikty, 
vojny, sociálne a 
politické napätia –
extrémizmus, 
sociálne napätie, 
vandalizmu, 
dobrovoľníctvo, 
charitatívna činnosť.  

Žiak vie použiť  
informácie z dejepisu 
o vzniku a vývoji 
ľudskej spoločnosti, 
pozná jej znaky. Žiak 
vie analyzovať 
štruktúru spoločnosti 
podľa veku, pohlavia, 
náboženstva, 
vzdelania, národnosti. 
Žiak vie určiť hlavné 
príčiny sociálnych 
zmien v spoločnosti a 
ich dôsledky. Vie sa 
orientovať 
v národnom 
a etnickom zložení 
obyvateľstva. Je 
tolerantný voči 
národom 
a národnostiam. 
Posilňuje svoju 
národnú identitu. 
Pozná hlavné 
náboženstvá. Chápe 
úlohy náboženstva v 
modernej 
spoločnosti. Je 
tolerantný voči  
náboženstvám  iných 
ľudí. Žiak vie vysvetliť 
pojem tolerancia a 
intolerancia -vie 
uviesť príklady 
svetonázorovej 
intolerancie 
v dejinách ľudstva 
a v súčasnom svete. 
Žiak vie/dokáže 

OSR, VMR, MDV, 
MUV, OZO, ENV, TBZ    17. - Vznik, vývoj a 

charakteristika ľudskej 
spoločnosť 

  18. - Štruktúra spoločnosti 

III. 19. - Sociálne zmeny v 
spoločnosti a ich príčiny 

  20. - Štruktúra ľudskej 
spoločnosti - národy 

  21. - Náboženská štruktúra 
ľudskej spoločnosti 

IV. 22. - Potreba tolerancie medzi 
ľuďmi s rôznym 
svetonázorom 

  23. - Pohyb obyvateľstva na 
Zemi 

  24. - Kultúra, multikultúrnosť 

  25. - Sociálne a politické napätie 
v spoločnosti – vojny 

V. 26. - Sociálne a politické napätie 
v spoločnosti -  

  27. - extrémizmus 

  28. - Šikanovanie a jeho podoby 

  29. - Život okolo nás 

VI. 30.-31 - Participácia v širšom 
spoločenskom prostredí 

  32.-33 - Celoročné opakovanie 



vysvetliť príčiny 
rôznych konfliktov 
v spoločnosti a ich 
dôsledky. Žiak vie 
uviesť príklady 
rozmanitosti kultúr v 
Slovenskej republike. 
Žiak vie/dokáže 
vysvetliť príčiny 
rôznych konfliktov 
v spoločnosti a ich 
dôsledky, rozpoznať 
prejavy extrémizmu. 
Žiak vie/dokáže 
rozpoznať prejavy 
šikanovania. Žiak 
vie/dokáže rozpoznať 
prejavy vandalizmu. 
Žiak chápe podstatu 
dobrovoľníckej 
a charitatívnej 
činnosti. Zaujíma sa 
o možnosti pomáhať 
ako dobrovoľník. Žiak 
vie/dokáže navrhnúť 
konkrétne formy 
pomoci pre zdravotne 
postihnutých a 
starých ľudí v okolí.  
Žiak si zopakuje 
a upevní svoje 
vedomosti, získané 
zručnosti 
a spôsobilosti. 
Vyhodnotenie práce.  

 

  



8.ročník 

Mesiac Hodina Tématický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky 

IX.   Štát a jeho podstata - štát - znaky štátu - 
funkcie štátu - 
vnútorné                            
- vonkajšie - 
monarchia - typy 
monarchií:                             
- absolutistické                             
- stavovské                            
- parlamentné                            
- konštitučné                            
- dualistické - 
republika - diktatúra - 
deľba moci  - 
zákonodarná moc - 
výkonná moc - súdna 
moc   - parlament - 
NR SR  - zákon  - 
zákonodarný proces;  
- Zbierka zákonov  - 
platnosť zákona  - 
účinnosť zákona - štát 
a jeho podstata - 
monarchia - republika 
- diktatúra - 
zákonodarná moc - 
výkonná moc - súdna 
moc  

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. 
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. Vie 
uviesť znaky 
monarchie. Vie 
rozlíšiť typy 
monarchií.  Vie uviesť 
príklady na typy 
monarchií  z minulosti 
i súčasnosti. Vie 
charakterizovať 
republiku. 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. 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 

OSR, MDV, MUV, RLK, 
TBZ X. 1.-2 - Štát a jeho podstata 

XI. 3.-4 - Funkcie štátu 

XII. 5.-6 - Formy vlády 

I. 7.-8 - Zložky štátnej moci 

II. 9.-10 - Zákonodarná moc 

III. 11. - Upevňovanie tematického 
celku 



právomoci 
prezidenta. Vie 
vymenovať orgány 
súdnej moci. 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 zákona a 
účinnosťou zákona. 
Žiak vie 
charakterizovať 
všetky znaky štátu.  
Vie rozdiel medzi 
monarchiou, 
republikou 
a diktatúrou. Vie 
popísať  a porovnať 
jednotlivé zložky 
štátnej moci.  



IV. 

  

Vzťah štátu a práva - právo  - právny štát  
- právna istota - 
norma - spoločenská              
- náboženská                
- estetická                - 
morálna               - 
právna - súdy - 
sústava súdov SR: - 
Najvyšší súd SR - 
krajské súdy - okresné 
súdy - Špecializovaný 
trestný súd SR   - 
Ústavný súd SR    - 
prokuratúra  - 
advokácia - 
obžalovaný - 
odsúdený - trest - 
prezumpcia neviny  - 
notárstvo  - polícia  - 
právne vedomie  - 
vývoj právneho 
vedomia - právo - 
právny štát - norma - 
právne inštitúcie SR - 
právne vedomie - 
právny systém - 
právne predpisy  - 
odvetvia práva:                          
- verejné právo                          
- súkromné právo - 
občianske právo - 
Občiansky zákonník - 
fyzická osoba - 
spôsobilosť na práva 
a povinnosti - 
spôsobilosť na právne 
úkony - maloletý - 
spotrebiteľ - 
spotrebiteľské práva - 
cena a kvalita tovaru - 
reklamácia - Zákon o 
rodine  - manželstvo - 
rodina  - rozvod - 
práva a povinnosti 
rodičov a detí - 
Trestný zákon  - 
trestný čin  - trestná 
zodpovednosť  - 
prezumpcia neviny  - 
predbežné zadržanie  
- zadržanie  - 
obvinený  - 

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. Vie uviesť, čím 
sa právo odlišuje od 
ostatných noriem. Vie 
charakterizovať 
jednotlivé druhy 
noriem.  Na 
konkrétnych 
príkladoch vie 
rozlišovať medzi 
jednotlivými druhmi 
noriem. Vie 
vymenovať orgány na 
ochranu práva. Vie 
popísať funkcie 
jednotlivých právnych 
inštitúcií SR.  Vie 
popísať sústavu súdov 
SR. 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. 
Vie vysvetliť pojem 
právne vedomie. Vie 
popísať prepojenosť 
právneho vedomia s 
právnym poriadkom 
štátu.  Žiak vie 
vysvetliť  pojem 
právo. Vie uviesť 
základné princípy 
právneho štátu. Vie 
charakterizovať 
jednotlivé druhy 

OSR,VMR, MDV, 
MUV, RLK, TBZ 

V. 12.-13 - Vzťah štátu a práva 

VI. 14.-15 - Právne normy 

. 16.-17 - Právne inštitúcie SR 

. 18.-19 - Právne vedomie 

. 20.-21 - Upevňovanie tematického 
celku 

. 22.-23 - Právny poriadok (systém) 
SR 

. 24.-25 - Občianske právo 

. 26.-27 - Občianske právo -  ochrana 
spotrebiteľov 

. 28.-29 - Rodinné právo 

. 30.-31 - Trestné právo 



. 32.-33 - Projektová práca  - Súdna 
sieň 

obžalovaný  - 
odsúdený  - trest - 
šikanovanie  - súd - 
obvinený  - 
obžalovaný  - 
odsúdený  - trest - 
právny systém - 
právny predpis - 
odvetvia práva  

noriem.  Vie popísať 
a rozlíšiť funkcie 
jednotlivých právnych 
inštitúcií v SR.  Vie 
zdôvodniť praktický 
význam právnych 
poznatkov pre 
budovanie svojho 
právneho vedomia. 
Vie vysvetliť pojem 
právne predpisy.  Vie 
vysvetliť, prečo 
žiadne zákony, vládne 
nariadenia, 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. 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. Vie uviesť, 
čo všetko ovplyvňuje 
rozhodovanie 
spotrebiteľa pri kúpe 
tovarov. Vie vysvetliť, 
prečo musí 
predávajúci vydať 
potvrdenie 
o zaplatení. Vie 
uviesť, kedy je 
reklamácia 
opodstatnená. Vie 
uviesť, na ktoré 
orgány sa môže 



spotrebiteľ obrátiť 
o informácie a radu. 
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. 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. Vie aktívne 
participovať na 
príprave a priebehu 
inscenácie súdneho 
pojednávania na 
vyučovacej hodine.  
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.  

  



9.ročník 

Mesiac Hodina Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
  

Ekonomický život v 
spoločnosti 

Oboznámiť sa 
s predmetom a 
obsahom Ľudské 
potreby a statky 
Výrobný proces, 
výrobné zdroje 
Rozhodovací proces 
Ekonomika 
a ekonómia, 
mikroekonómia, 
makroekonómia 
Základné ekonomické 
otázky: Čo vyrábať? 
Ako vyrábať? Pre 
koho vyrábať? 
Príkazová, zmiešaná 
a trhová ekonomika 
Trhový mechanizmus 
Dopyt, zmeny dopytu 
a dôsledok Dopyt, 
zmeny dopytu 
a dôsledok, cena  

Žiak vie vysvetliť a 
odlíšiť uvedené 
pojmy.  Vie uviesť 
uvedené pojmy vo 
vzájomných 
súvislostiach.  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. Vie 
vysvetliť a odlíšiť 
uvedené  pojmy. Vie 
uviesť uvedené pojmy 
vo vzájomných 
súvislostiach. Vie 
zdôvodniť potrebu 
osvojovania týchto 
pojmov z hľadiska ich 
uplatnenia v jeho 
praktickom živote.  
Vie vytipovať príklady 
riešenia jednotlivých 
ekonomických 
otázok. Vie vysvetliť 
podstatu troch typov 
ekonomík. Vie 
porovnať jednotlivé 
ekonomiky z hľadiska 
pozitív i negatív. Vie 
charakterizovať 
trhovú ekonomiku 
tromi znakmi. Vie 
vysvetliť vzťah medzi 
vlastníckymi právami 
a efektívnym 
využívaním zdrojov. 
Vie vysvetliť uvedené 
pojmy Vie na 
praktických 
príkladoch vysvetliť 
vzájomný vzťah medzi 
ponukou, dopytom 
a cenou tovaru 
a služieb. Vie uviesť 
praktické príklady 
dôsledkov zmien 
v ponuke a dopyte.  

OSR, MDV, MUV, RLK, 
TBZ 

  1. - Úvodná hodina 

  2. - Potreby 

X. 3. - Základné pojmy 

  4. - Ekonomika a ekonómia 

  5. - Základné ekonomické 
otázky  

XI. 6. - Typy ekonomík 

  7. - Trhový mechanizmus 

  8. - Opakovanie - test 

    Základné formy podnikania Podnik a jeho zložky, 
podnikanie Príjmy, 
náklady, zisk, strata, 
dodávateľ, odberateľ, 

Vie vysvetliť uvedené 
pojmy. Vie 
charakterizovať 
základné podmienky 

  

  9. - Základné formy podnikania 

XII. 10. - Podnik a podnikanie 



  11. - Hospodárenie podniku konkurencia Živnosť, 
obchodné 
spoločnosti, družstvá  

úspešného 
podnikania. Na 
konkrétnom príklade 
zo života opíše 
úspešného alebo 
neúspešného 
podnikateľa z obce 
alebo regiónu. Vie 
vysvetliť uvedené 
pojmy Vie 
charakterizovať 
základné podmienky 
úspešného 
podnikania Vie 
vysvetliť uvedené 
pojmy Vie uviesť 
výhody a nevýhody 
jednotlivých foriem 
podnikania  

  12. - Právne formy podnikania 

I. 13. - Opakovanie - test 

    Peniaze a finančné inštitúcie Živnostník, 
podnikateľ, riziko 
podnikania, 
podnikateľský plán 
Spotrebiteľ 
a spotreba Súkromná 
a verejná spotreba 
Peniaze a funkcie 
peňazí Vývoj a formy 
peňazí Banky, 
Národná banka 
Slovenska, obchodné 
banky, stavebné 
sporiteľne Zdravotná, 
sociálna, komerčná 
poisťovňa, poistenie 
Zhrnutie poznatkov 
Projektová úloha  

Vie popísať 
všeobecné 
podmienky 
podnikania Vie 
definovať uvedené 
pojmy. Vie uviesť 
rozdiely medzi 
súkromnou 
a verejnou spotrebou. 
Na konkrétnych 
príkladoch vie uviesť 
obmedzenie 
súkromnej spotreby. 
Vie použiť príklady na 
obmedzenie spotreby 
verejných statkov.  
Vie vysvetliť uvedené 
pojmy. Vie určiť 
faktory vytvárajúce 
hodnotu peňazí. Vie 
charakterizovať 
funkcie peňazí.  Vie 
vymenovať súčasné 
formy peňazí Vie 
zdôvodniť 
opodstatnenosť 
finančných inštitúcií 
v trhovej ekonomike. 
Vie porovnať 
z hľadiska služieb 
jednotlivé finančné 
inštitúcie .Vie 
vysvetliť vzťah medzi 
NBS a obchodnými 
bankami Vie 
vymenovať druhy 
poisťovní. Vie 
zdôvodniť dôležitosť 
zdravotného 
a sociálneho 
poistenia. Žiak vie 
uplatniť 
a prezentovať získané 
poznatky  

MDV, MUV, TBZ 

  14. - Ako sa stať podnikateľom 

  15. - Spotreba a spotrebiteľ 

II. 16. - Peniaze a finančné 
inštitúcie v trhovej 
ekonomike. 

  17. - Peniaze a funkcie peňazí 

  18. - Banky a sporiteľne 

III. 19. - Poisťovne 

  20. - Opakovanie - test  



    Rozširujúce učivo Študentský účet, 
platobná karta, 
elektronické 
bankovníctvo, 
spotrebné úvery, 
hypotekárne úvery 
Vkladné knižky, 
termínované vklady, 
sporiace účty, Fond 
ochrany vkladov 
Poistenie domácnosti, 
havarijné poistenie, 
sociálne udalosti, 
sociálne dávky Euro, 
eurové bankovky 
a mince, ochranné 
prvky Osobný 
rozpočet, vreckové, 
finančná gramotnosť 
Príjmy, výdavky, 
rozpočet, mzda 
Bilancia, rozpočet, 
prebytok, deficit, 
príjmy, výdavky Daň, 
priama a nepriama 
daň, miestne dane, 
DPH Práva 
spotrebiteľa, právo na 
nápravu, reklamácia 
Klamlivá reklama, 
reklama, prostriedky 
reklamy, 
porovnávacie testy 10 
hlavných zásad 
ochrany spotrebiteľa 
v EÚ, Európske 
spotrebiteľské centrá 
Test finančnej 
gramotnosti 
Záverečné 
opakovanie a zhrnutie 
učiva.  

Vie vysvetliť uvedené 
pojmy. Vie získavať 
a porovnávať 
informácie 
o produktoch 
a službách bánk.  Vie 
vymenovať 
a porovnať sporiace 
produkty Vie vysvetliť 
uvedené pojmy. Vie 
vymenovať produkty 
bánk a poisťovní pre 
deti. Vie vymenovať 
a popísať eurové 
bankovky a mince 
platné v SR. Vie 
popísať ochranné 
prvky eurových 
bankoviek. Vie 
vysvetliť pojem 
finančná gramotnosť.  
Vie zostaviť svoj 
osobný rozpočet. Vie 
vysvetliť funkciu 
rodinného rozpočtu. 
Vie zostaviť rodinný 
rozpočet. Vie vysvetliť 
uvedené pojmy. Vie 
vysvetliť uvedené 
pojmy. Vie vysvetliť 
vzťah štátu a dane. 
Vie vymenovať, čo 
tvorí daňovú sústavu 
SR Vie vymenovať 
právne predpisy na 
ochranu spotrebiteľa. 
Vie popísať náležitosti 
potrebné na 
reklamáciu. Vie 
vysvetliť uvedené 
pojmy a vplyv 
reklamy na 
spotrebiteľov. Vie 
vysvetliť úlohu 
Európskych 
spotrebiteľských 
centier. Vie 
charakterizovať 10 
hlavných zásad 
spotrebiteľa v ER Žiak 
vie uplatniť získané 
poznatky.  

OSR, MDV, 
MUV,OZO, TBZ   21. - Rozširujúce učivo 

IV. 22. - Produkty a služby bánk 

  23. - Sporenie 

  24. - Druhy poistenia 

  25. - Euro v SR 

V. 26. - Osobné financie 

  27. - Hospodárenie 
v domácnosti 

  28. - Štátny rozpočet 

  29. - Dane a daňová sústava 

VI. 30. - Ochrana spotrebiteľa 

  31. - Vplyv reklamy na 
spotrebiteľov 

  32. - Práva spotrebiteľa v EÚ 

. 33. - TEST 

 


