
  

 

Názov ŠVP ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie/ ISCED 1 – primárne vzdelanie 

Názov ŠkVP Každé dieťa je výnimočné – Minden gyerek különleges 

Vyučovací jazyk Maďarský 

Predmet Výchova manželstvu a rodičovstvu 

Ročník deviaty 

Rozsah ŠVP    0 hodina/týždeň ,ŠkVP  1  hodina/týždeň    

Spolu :  33  hodín/rok 

 

 

1. Charakteristika predmetu   

Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zacielená na utváranie základných vedomostí a 

zodpovedných postojov v oblasti partnerských vztahov a rodičovstva v súlade s vedeckými 

poznatkami a etickými normami. 

 Má výrazne interdisciplinárny charakter, pretože sa dotýka všetkých oblastí a etáp 

ľudského života. Integruje v sebe pedagogické, biologické, psychologické i sociologické 

poznatky a aspekty o dospievaní, sexualite, o sociálnych vzťahoch a ich hodnote v  ľudskom 

živote.  

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu musí predovšetkým vychádzať z potrieb 

dospievajúceho dievčaťa a chlapca v závislosti na ich veku a štádiách sexuálneho vývinu. 

Všetky informácie musia zodpovedať súčasnej úrovni vedeckého poznania a musia byť 

primerané veku z hľadiska biologického, psychického a sociálneho vývinu žiaka. Je to 

nevyhnutné preto, že učiteľ odovzdáva žiakom nielen vedecké fakty a poznatky, ale 

predovšetkým formuje ich postoje, pomáha im vytvárať žiaduci systém, učí ich správaniu v 

reálnych životných situáciách aktuálnych i očakávaných. 

 

2. Ciele učebného predmetu:  

Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú zamerané tak, aby prispievali k výchove celej 

osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca, aby boli schopní poznávať a chápať mravné, 

sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia, a tak 

vytvoriť optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi svojho a opačného pohlavia. Tento cieľ  je 

možné dosiahnuť prostredníctvom plnenia nasledovných čiastkových cieľov: 

            -  objasniť pojmy priateľstvo, láska, manželstvo, sex, rodina,  poučiť 

o psychologických a sociálnych aspektoch manželstva, rodiny a rodičovstva,  

- poukázať na význam rodiny, formovanie osobnosti človeka v nej, rozvíjanie 

vzájomných vzťahov a ich ďalší rozvoj, 



-      pomáhať žiakom v procese sebauvedomovania a sebaúcty, rozvíjania tolerancie 

a zodpovednosti ako základných podmienok humánnych vzťahov medzi pohlaviami, 

           -       dať žiakom ucelený etický systém, ktorý im osobne umožní osvojiť si 

spoločensky žiaduce a eticky správne postoje, názory a presvedčenie, aby vedeli správne 

hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v manželstve a v rodine, 

-       viesť žiakov k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality, 

- pripraviť žiakov na zodpovedné rozhodovanie v kritických oblastiach 

psychosexuálneho vývinu na základe mravných a všeobecne platných hodnôt a noriem,  

 -         prispievať k poznatkom o sexuálnom rozmere nášho života a k jeho pochopeniu,  

 -   sprostredkovať žiakom základné poznatky o biologických, psychických a 

sociálnych zmenách v puberte, 

           -        dať žiakom  primerané informácie o anatómii a fyziológii rozmnožovacieho 

ústrojenstva ženy a muža, priblížiť im proces rozmnožovania, vnútromaternicový vývin plodu 

vrátane priebehu gravidity a pôrodu, 

-  vysvetliť žiakom význam plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a 

zdravej rodiny pre optimálny telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, 

práva a povinnosti rodičov a detí,  

-      vysvetliť žiakom možné riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, 

vrátane nežiaducej gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS, 

            -        vysvetliť  žiakom nebezpečenstvo zneužívania drog pre reprodukčné zdravie a 

možnosti nákazy HIV/AIDS, 

- rozvíjať nielen teoretické ale aj praktické zručnosti, ktoré priamo súvisia 

s rodinným životom, deľba práce v rodine, hospodárenie, spolupráca, základné práce 

v domácnosti, postavenie členov v domácnosti. 

 

Kľúčové kompetencie  

Komunikačné kompetencie žiaka: 

-  správne používať základné pojmy,  

- objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť podstatu procesov a vzťahov,  

- správne sa vyjadrovať verbálne aj  písomne  k danej učebnej téme, 

-  zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, 

- dokáže uplatniť komunikačné zručnosti predchádzajúce konfliktom (pozitívna komunikácia, 

ja výrok, prijímanie a dávanie  spätnej väzby), 

- dokáže uplatniť komunikačné zručnosti pri tvorivom a kritickom riešení problémov, 



- uplatňuje techniky aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie s ostatnými ľuďmi. 

           Sociálne  kompetencie žiaka: 

-    vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti,  

-   dokáže pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať 

a   zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,  

-    hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

- uvedomuje si zodpovednosť dodržiavania spoločných pravidiel a vie prijať zodpovednosť 

za ich porušenie,  

- uplatňuje vlastnú autonómiu v  skupine, rešpektuje úlohy skupiny, 

- prijíma spätnú väzbu, je schopný stanoviť si ciele vlastného rozvoja, 

- uvedomuje si význam empatie, 

- uvedomuje si význam vytvárania kvalitných  medziľudských vzťahov. 

Občianske kompetencie žiaka: 

- uvedomuje si potrebu prevzatia  zodpovednosti za svoje konanie, 

- vie  participovať pri pozitívnych zmenách  v živote,  

- uvedomuje si význam  dodržiavania ľudských práv,  

- rešpektuje názory ostatných ľudí. 

Kultúrne kompetencie žiaka: 

- uvedomuje si rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym správaním sa, 

- vie sa podieľať na vytváraní kultúrneho prostredia. 

 

9. ročník- 1 hod týždenne, 33 hod. ročne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Obsah vzdelávania 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové 

témy 

Počet 

hodín 

1. Výchova v rodine 

Úloha rodiny v spolocnosti 

Úcta k rodičom 

2. Priateľstvo, láska 

Kamarátstvo a priateľstvo 

Náklonnosť, zamilovanosť 

a láska 

Význam citov pre zdravý rozvoj 

dievčat a chlapcov 

3. Kultivované dospievanie 

Psychické a fyzické zmeny v 

období dospievania 

Potreba zvýšenej hygieny v 

období dospievania 

Rozdiely medzi biologickou,  

psychologickou a sociálnou 

zrelosťou 

 

4. Anatómia a fyziológia 

rozmnožovacích ústrojov 

Stavba a funkcia 

rozmnožovacích ústrojov 

Oplodnenie, priebeh gravidity, 

pôrod  

Zásady starostlivosti o gravidnú 

ženu a plod  

Životospráva ženy pocas 

tehotenstva 

Negatívne vplyvy ohrozujúce 

opísať úlohy rodiny 

v spoločnosti,  

uviesť na príklade význam 

rodiny, 

- vysvetliť dôležitosť rodiny 

pre život človeka, 

 

viesť konštruktívny  dialóg 

s rodičmi a súrodencami,  

 

pozitívne participovať  na 

živote rodiny 

 

- vie objasniť pojmy 

priateľstvo, láska, 

manželstvo 

  

 

 

 

 

uviesť príklad troch znakov 

dospievania,  

popísať hygienické návyky, 

ktoré  je potrebné dodržiavať 

 

- určiť a pomenovať na ukážke 

ženské a mužské pohlavné 

orgány,  

- vysvetliť význam 

menštruačného 

 

VMR 

MeV 

ENV 

OaSR 

MKV 
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ENV 

MeV 
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zdravie a život plodu 

Úcta a ohľaduplnosť k tehotnej 

žene  

Starostlivosť o novorodenca  

Prirodzená výživa dieťaťa 

 

5. Zodpovedný prístup k 

sexualite 

Sexualita ako prirodzený prejav 

ľudského jedinca, ale aj ako 

prejav kultúrnosti 

a kultivovanosti osobnosti 

človeka  

Zdravotné a psychologické 

predčasného sexuálneho života 

a riziká striedania sexuálnych 

partnerov 

Riziká riskantného sexuálneho 

správania -  šírenie AIDS a 

ďalších pohlavných chorôb, 

nežiaduca gravidita, nechcené 

deti, interrupcie, nezrelé 

manželstvá 

Optimálne podmienky pre 

zdravé a šťastné rodičovstvo 

Plánované rodičovstvo 

 

6. Negatívny vplyv drogových 

závislostí na sexuálne a 

reprodukčné zdravie 

Drogy a ich vplyv na  správanie  

Drogy v období gravidity a 

počas 

   cyklu, 

uviesť dĺžku trvania 

tehotenstva,  

opísať začiatok, priebeh a 

koniec    tehotenstva,  

uviesť spôsob výživy plodu a  

tehotnej ženy, 

 vymenovať zásady 

starostlivosti o zdravý vývin 

novorodenca, 

3. - zdôvodniť význam výživy 

dieťaťa 

   materským mliekom 

 

- vie prezentovať zásady etiky 

sexuálneho 

   života, 

- vie vysvetliť príčiny a 

dôsledky pohlavných 

   chorôb a AIDS, 

-vie uviesť príklad pohlavnej 

choroby a    možnosti 

nákazy, 

- dokáže opísať podstatu 

ochorenia AIDS a možnosti 

jej predchádzania, 

- vie uviesť zásady 

predchádzania    pohlavných 

ochorení,  

- pozná metódy regulácie 

počatia a vie ich vysvetliť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MKV 

MeV 

VMR 
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Dojčenia, riziká pre plod 

a novorodenca 

7. Zásady bezpečného 

správania 

Prejavy týrania a zneužívania 

detí Nebezpečenstvo detskej 

pornografie a sexuálneho 

zneužívania detí  

Príprava na aktívnu sebaobranu 

a naučenie bezpečného 

správania a riešenia 

krízových situácií  

 

dokáže opísať negatívny vplyv 

drog na život človeka 

 

 

 

vie popísať ako bude 

postupovať, ak sa   dozvie o 

týraní resp. zneužívaní detí,  

vie dať aserttívne najavo svoj 

nesúhlas, nezáujem   

OaSR 

FG 

 

 

 

 

 

MKV 

VMR 

MeD 
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Opakovanie učiva, hodnotenie: 2 hod. 

 

Prierezové témy: 

 

OaSR – osobnostný a sociálny rozvoj  

ENV –enviromentálna výchova  

MeV – mediálna výchova  

MKV – multikultúrna výchova 

FG- finančná gramotnosť 

VMR- vých. manželstvu a rodičovstvu 

 

 



4. Metódy a formy:  

 

- v  kognitívnej oblasti  - výklad, prácu s informačnými zdrojmi, brainstorming, 

učebné pomôcky (obrazy, modely, video film apod.), besedy ( s lekárom, 

psychológom, iným odborníkom), problémové metódy pre uvedomenie si 

problémov, 

- v  afektívnej oblasti  metódy na motiváciu žiakov -  situačné hry, rolové hry, 

diskusie, rozprávky, pojmové cvičenia (láska je..., priateľstvo je... a pod.), 

pojmové mapy, didaktické techniky („slnečnica“, „strom poznania“, „labyrint“, 

„strom príbuzenstva“ a ďalšie),  

- v osvojovaní si sociálnych zručností  - sociálno-psychologické metódy a techniky -  

hranie rolí, nácvik efektívnej komunikácie (počúvanie, akceptácia druhého), 

techniky empatickej výchovy, metódy výcviku asertívneho správania a ďalšie. 

 

5.Učebné zdroje 

 

KACÁNI  V., PAVLOVIČOVÁ G.  Sociálna psychológia pre učiteľa. UK Bratislava 1993 

PARKER S.: Ľudské telo. Martin, Osveta1991. 

POLIAKOVÁ E. a kol.: Profesionálna príprava pre výchovné a vzdelávacie pôsobenie na 

deti v otázkach rodičovstva a etiky intímnych vzťahov. SlovDidac Nitra 1996 

POLIAKOVÁ  E., PORADOVSKÝ K.: Keď dospievam. SPN Bratislava 1983 

PREVENDÁROVÁ  J., KUBÍČKOVÁ G.: Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. APN 

Bratislava 1995 

ROZINAJOVÁ H.: Etika heterosexuálnych vzťahov (pre mládež). SPN Bratislava 1989 

ROZINAJOVÁ H.: Základy rodinnej výchovy. Bratislava, SPN 1992. 

 

 6.Hodnotenie predmetu 

 

Podľa Metodických pokynov 22/2011 

 


