
 

Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

Názov ŠKVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk  Maďarský 

Predmet Občianska náuka 

Ročník IX. 

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 

Ekonomický život 

v 

 spoločnosti 

Obsah 

Obsahový štandard Výkonový štandard Počet 

hodín 

Prierezové 

témy 

Ľudské potreby 

a statky 

 

 - ľudské potreby  

- uspokojovanie 

ľudských potrieb  

- statky  

 

 

Žiak vie vysvetliť 

uvedené pojmy.  

Vie odlíšiť uvedené 

pojmy.  

Vie uviesť uvedené 

pojmy vo vzájomných 

súvislostiach.  

 

2 MULTV 

OSR 

Výrobný proces 

 

- výrobný proces  

- výrobné zdroje  

- vzácnosť výrobných 

zdrojov  

- rozhodovanie  

- rozhodovací proces  

- výber  

- alternatívne náklad 

 

 

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.  

2 OSR 

ENV 

Ekonomika 

a ekonómia 

 

- ekonómia 

-ekonomika 

-mikroekonómia 

-makroekonómia 

Vie vysvetliť a odlíšiť 

jednotlivé pojmy. 

Vedia uviesť uvedené 

pojmy vo vzájomných 

súvislostiach;  

Vedia zdôvodniť 

potrebu osvojovania  

týchto pojmov z 

hľadiska ich 

uplatnenia v 

praktickom živote;  

2 OSR  

ENV 

Základné 

ekonomické otázky 

 

- Čo vyrábať?  

- Ako vyrábať?  

- Pre koho vyrábať?  

Vie vytipovať 

príklady riešenia 

jednotlivých 

ekonomických otázok.  

 

2 OSR 

ENV 

Typy ekonomík 

 

  

- príkazová 

ekonomika  

- trhová ekonomika  

- zmiešaná ekonomika  

Vie vysvetliť podstatu 

troch typov ekonomík.  

Vie porovnať 

jednotlivé ekonomiky 

z hľadiska pozitív i 

negatív.  

2 OSR 



Na konkrétnych 

príkladoch vie 

aplikovať riešiteľnosť 

základnej 

ekonomickej otázky 

podľa typu 

ekonomiky.  

 

 

Trhový 

mechanizmus 

 

  

- trh  

- ponuka  

- zmeny ponuky – 

príčina, dôsledok  

- dopyt  

- zmeny dopytu – 

príčina, dôsledok  

- cena  

Vie vysvetliť uvedené 

pojmy.  

Vie na praktických 

príkladoch vysvetliť 

vzájomný vzťah 

medzi ponukou, 

dopytom a cenou 

tovaru a služieb. Vie 

určiť faktory, ktoré 

ovplyvňujú zmeny 

ponuky a dopytu. Vie 

uviesť praktické 

príklady dôsledkov 

zmien v ponuke a 

dopyte.  

 

2 OSR 

Podnik 

a podnikanie 

 

- podnik  

- formy podniku  

- podnikanie  

- fyzická osoba  

 

Vie vysvetliť uvedené 

pojmy.  

Vie charakterizovať 

základné podmienky 

úspešného podnikania.  

 

2 OSR 

FIG 

Fungovanie 

podniku 

 

- zisk  

- strata  

-konkurencia 

-kupujúci 

-dodávateľ 

-konkurencia 

 

 

Vie charakterizovať 

základné podmienky 

úspešného podnikania.  

Na konkrétnom 

príklade zo života 

opíše úspešného alebo 

neúspešného 

podnikateľa z obce 

alebo regiónu. 

2 OSR 

Právne formy 

podnikania 

 

 -remeseľnícke firmy 

-obchodná spoločnosť 

-družstvo 

 

 

Vie vysvetliť uvedené 

pojmy.  

Vie ich vymenovať a 

porovnať 

2 OSR 

Ako môžem byť 

podnikateľom? 

 

-podnikateľ 

-podnik 

-riziko podnikania 

-plán podnikania 

-vlastnosti 

Vie vysvetliť uvedené 

pojmy.  

Chápe dôležitosť 

vypracovania plánu 

podnikania. Vie 

2 OSR 

FIG 



podnikateľa 

 

vymenovať vlastnosti 

podnikateľa. 

Spotrebiteľ, 

spotreba  

 

- spotrebiteľ  

- spotreba  

- súkromná spotreba  

- verejná spotreba  

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.  

 

2 OSR 

FIG 

Peniaze a funkcie 

peňazí 

 

- peniaze  

- funkcie peňazí 

-kovový peniaz 

-papierový peniaz 

-bankový peniaz  

 

 

 

 

 

 

Vie vysvetliť uvedené 

pojmy.  

Vie rozlíšiť jednotlivé 

pojmy.  

Vie určiť faktory, 

vytvárajúce hodnotu 

peňazí.  

2 OSR 

Banky a sporiteľne 

 

-banky 

-Národná Banka 

Slovenská 

-komerčná banka 

-stavebné sporiteľne 

Vie vysvetliť uvedené 

pojmy.  

Vie rozlíšiť jednotlivé 

pojmy.  

Vie zdôvodniť 

opodstatnenosť 

finančných inštitúcií v 

trhovej ekonomike.  

Vie porovnať z 

hľadiska služieb 

jednotlivé finančné 

inštitúcie.  

2 OSR 

FIG 

Poisťovne 

 

 -zdravotné poisťovne 

-sociálne poisťovne 

-komerčné poisťovne 

-zdravotné, sociálne, 

komerčné, povinné, 

dobrovoľné poistenie 

Vie vysvetliť uvedené 

pojmy.  

Vie rozlíšiť jednotlivé 

pojmy.  

Vie zdôvodnieť 

dôležitosť poisťovní. 

Vie porovnať z 

hľadiska služieb 

jednotlivé poisťovne. 

2 OSR 

FIG 

 

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 9. Ročník 

- Internet 

 

7. Hodnotenie 

Hodnotenie prebieha v súlade príslušným metodickým pokynom na klasifikáciou v zmysle 

MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


