
Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Názov ŠKVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk  Maďarský 

Predmet Občianska náuka 

Ročník VIII. 

Rozsah ŠVP  1 hodina / týždeň, ŠKVP 1 hodina/týždeň   Spolu: 33 hodín/rok 

 

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

 Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich 

k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba 

samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, 

poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné 

vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje 

im pochopiť ekonomický život spoločnosti. 

 

2.Ciele učebného predmetu a kompetencie 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že 

vedie žiaka k:  

 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  

 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,  

 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,  

 akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,  

 aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 

rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,  

 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,  

 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,  

 získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,  

 uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných 

myšlienok, citov, názorov a postojov,  

 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,  

 vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne 

texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru,  

 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského 

spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky 

konania.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Obsah učebného predmetu 

 

Tematický celok 

Obsah 

Obsahový 

štandard 

Výkonový štandard Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

Štát a právo 
Štát a jeho 

podstata 

- štát  

- znaky štátu  

Žiak vie vysvetliť- vznik 

štátu, znaky štátu  

Žiak vie nakresliť- vlajku, 

štátny znak SR  

 

2 MULTV 

OSR 

Funkcie štátu Funkcie štátu  

- vnútorné  

- vonkajšie  

Vie uviesť príklady na 

jednotlivé štátne funkcie  

Vie charakterizovať 

vzťahy SR s ostatnými 

štátmi 

 

2 OSR 

Formy vlády Formy vlády  

- monarchia  

- republika  

- diktatúra  

 

 

Vie rozlíšiť jednotlivé 

typy vlád  

Vie uviesť príklady na 

jednotlivé typy vlád z 

minulosti  

2 OSR, 

MULTV 

Zložky štátnej 

moci 

 

- Zákonodarná 

- Výkonná 

- súdna 

Vie vysvetliť príčiny 

rozdelenia štátnej moci na 

jednotlivé zložky  

Vie porovnať jednotlivé 

zložky štátnej moci  

 

 

2 OSR 

Zákonodarná 

moc 

 

- parlament- NRSR  

-zákon 

- zákonodarný 

proces  

- Zbierka zákonov  

-Platnosť zákona 

-účinnosť zákona 

 

 

Vie popísať priebeh 

zasadnutia parlamentu  

Vie sa orientovať v 

zákonoch  

Vie rozlišovať medzi 

platnosťou a účinnosťou 

zákona. 

 

2 OSR 

MULTV 

Právne normy 

 

- norma  

- právna norma  

- morálna norma  

- náboţenská norma  

- estetická norma  

 

 

 

Vie definovať jednotlivé 

druhy noriem a vysvetliť 

ich na konkrétnych 

príkladoch  

 

2 OSR, 

MULTV 

Vzťah štátu 

a práva 

 

- právo  

- právny štát  

- právna istota  

 

Vie definovať pojem 

právo, charakteristika 

práva, právneho štátu a 

právnej istoty  

2 OSR, 

MULTV 



 

 

 

 

 

Právny poriadok 

v SR 

 -právny systém 

-právne predpisy 

 

 

 Vie vysvetliť pojmy-

právny systém, právne 

predpisy 

 

2 OSR, 

MEDV 

Právny poriadok 

(systém) SR  

- právne predpisy  

- odvetvia práva  

- verejné právo  

- súkromné právo  

 

 

Vie definovať pojem 

právne predpisy  

Vie opísať dve vybrané 

odvetvia verejného a 

súkromného práva  

2 OSR, 

MEDV 

Právne vedomie  - právne vedomie  

- vývoj právneho 

vedomia  

Vie popísať prepojenosť 

právneho vedomia s 

právnym poriadkom štátu  

Vie zdôvodniť praktický 

význam právnych 

poznatkov pre budovanie 

svojho právneho vedomia  

 

 

2 OSR, 

MEDV 

Spotrebiteľské 

právo 

-spotrebiteľ 

-práva spotrebiteľa 

-reklamácia 

 

 

Žiak pozná práva 

spotrebiteľa, vie vybaviť 

reklamáciu 

2 MEDV 

FIG 

Rodinné   -zákon o rodine 

-manželstvo 

-rodina 

-rozvod 

Vie vysvetliť poslanie 

Zákona o rodine a jeho 

úlohy  

Vie definovať, kto môže 

uzavrieť manželstvo, 

vysvetliť pojmy :adopcia, 

náhradná rodina  

 

 

2 OSR 

Trestné právo  - Trestný zákon  

- trestný čin  

- trestná 

zodpovednosť  

- obvinený  

- obžalovaný  

Vie vysvetliť uvedené 

pojmy a zdôvodniť 

potrebu dodržiavania 

zákonov SR  

Vie aktívne participovať 

na príprave a priebehu 

inscenácie týkajúcej sa 

trestného činu  

Charakteristika pojmov 

prezumpcia neviny, 

zadržanie, pozná druhy 

trestov  

 

2 OSR 



 

Právne inštitúcie 

SR 

 

- súdy  

- prokuratúra  

- advokácia  

- polícia  

- notárstvo 

Vie popísať funkcie 

jednotlivých právnych 

inštitúcií SR  

Vie rozlíšiť služby 

advokáta a notára 

2 OSR 

 

Opakovanie učiva počas školského roka: 3 hodiny 

Celoročné opakovanie: 2 hodiny 

 

 

4. Využitie disponibilných hodín 

 Neboli pridané disponibilné hodiny z ŠKVP 

 

5. Stratégie – metódy a formy práce, organizačné formy 

Metóda rozhovoru, výkladu, zážitková metóda, metóda hry, anketová metóda 

 uvedomelá praktická činnosť prostredníctvom IKT, prezentácie 

- Formy: precvičovania, vyvodenie nového učiva, opakovania, systematizácie 

 

6. Učebné zdroje 

- učebnica Ov pre 8. ročník 

- Internet 

- Ústava SR 

 

7. Hodnotenie 

Hodnotenie prebieha v súlade príslušným metodickým pokynom na klasifikáciou v zmysle 

MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


