
Učebné osnovy 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet aplikovaná ekonómia je v školskom vzdelávacom programe súčasťou vzdelávacích 

programov, ktoré školám ponúka nezisková organizácia JA Slovensko (Junior Achievement 

Slovensko). JA Slovensko je profesionálna nezisková organizácia, ktorá je lídrom v oblasti 

podnikateľského vzdelávania na Slovensku a uznávaným partnerom pre verejný sektor, podnikateľský 

sektor, profesné združenia a obchodné komory.  

Predmet ponúka podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie. Je založený na získavaní 

praktických skúseností a zručností tak, aby sa rozvíjali vzdelávacie, komunikačné, personálne a 

pracovné kompetencie žiakov. Program aplikovaná ekonómia má modulárne usporiadanie učiva. 

Moduly aplikovanej ekonómie umožňujú vyskladať obsah predmetu aplikovaná ekonómia. Rozsah 

výučby stanovený JA Slovensko je 2 – 4 hodiny týždenne.  

Aplikovaná ekonómia používa moderné metódy vzdelávania a výchovy praktickým interaktívnym 

zážitkovým spôsobom tzv. „learning-by-doing“. Program pozostáva z troch základných pilierov - teória, 

JA Firma (študentská firma), konzultant - ktoré môžu byť doplnené ďalšími krátkodobými vzdelávacími 

programami. 

Základné moduly pre predmet aplikovaná ekonómia: 

1. Študentská firma (povinný modul pre každú triedu aplikovanej ekonómie)  

Žiaci si teoretické vedomosti osvojujú priamo v praxi. Zakladajú vlastnú študentskú firmu na obdobie 
školského roka, ktorá pod vedením učiteľa a konzultanta funguje ako ktorákoľvek iná firma na trhu. V 
priebehu práce sa zoznámia s praktickou stránkou podnikania a riadenia firmy, učia sa komunikovať, 
spolupracovať, tvorivo myslieť a riešiť problémy. JA Firma simuluje činnosť akciovej spoločnosti. Po 
založení firmy si žiaci volia manažment, emisiou akcií získavajú základné imanie. Na základne 
marketingového prieskumu následne pripravujú podnikateľský plán a realizujú výrobu a predaj 
produktov podporovaný marketingovými aktivitami a vedením finančnej evidencie. Na záver roka žiaci 
činnosť ukončia uzavretím finančnej evidencie, pripravia výročnú správu, vyplatia dividendy svojim 
akcionárom a JA firmu zlikvidujú podľa platných predpisov. Program neprebieha len na fiktívnej báze, 
žiaci pracujú s reálnymi peniazmi a ponúkajú reálne výrobky a služby. Činnosť JA Firmy (študentskej 
firmy) a rozvoj žiakov je podporený aktivitami a súťažami. 

2.  Online učebnica aplikovanej ekonómie (JA Učebnica ekonómie a podnikania)  

Teória ekonómie je vyučovaná pomocou interaktívnej online učebnice 
http://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk. Na základe príkladov z praxe jednoducho a zrozumiteľne 
opisuje základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém 
a konkurenciu. Interaktívny systém učebnice obsahuje učebné texty, príklady z praxe, umožňuje rôzne 
variácie testovania študentov s prehľadom ich študijnej aktivity a výsledkov. Online učebnicu je možné 
so žiakmi využívať buď paralelne so študentskou firmou, ale aj samostatne po uzavretí firmy ako 
prípravu na maturity a prijímacie pohovory na vysokú školu. 

Názov predmetu Aplikovaná ekonómia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Ročník  Tretí 

Škola Gymnázium A. Sládkoviča  Krupina 

Kód a názov učebného odboru 7902 J 00 gymnázium    

Stupeň vzdelania Stredné vzdelanie – ISCED 3A 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 



3. Dobrovoľný konzultant  

V záujme prepojenia s reálnou ekonomickou praxou sú do programu zapojení odborníci z 
podnikateľskej a manažérskej praxe, ktorí navštevujú triedu, delia sa so študentmi o svoje skúsenosti, 
pomáhajú pri vedení ich JA Firmy (študentskej firmy) a vhodne dopĺňajú teoretickú výučbu. Konzultant 
sa stáva pre študentov vzorom a poradcom. 

Predmet vhodne rozširuje teoretické vedomosti o praktické zručnosti. Praktický charakter predmetu sa 
dosahuje prostredníctvom modelových situácií, simulujúcich fungovanie trhu a realizáciu vlastných 
podnikateľských zámerov žiakov. Tento program vedie k rozvíjaniu schopností ekonomicky myslieť, 
uplatňovať pri posudzovaní podnikových činností kritérium efektívnosti, konať hospodárne a v súlade s 
etikou podnikania. Predmet poskytuje žiakom vedomosti a potrebné zručnosti k získaniu základných 
ekonomických pojmov z pohľadu mikroekonómie a makroekonómie. Poskytuje žiakom základnú 
orientáciu v ekonomickom systéme SR, EU i svetovej ekonomike. Vedie žiakov k efektívnej práci s 
informáciami, aby vedeli získať a kriticky vyhodnocovať informácie.  

Žiaci sú vedení k tomu, aby si boli vedomí materiálnych a duchovných hodnôt a kvality životného 
prostredia.  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu 

 Vyučovacím zámerom predmetu aplikovaná ekonómia je: 

 formovať právne vedomie žiakov, 

 formovať pracovné a charakterové vlastnosti žiakov ako budúcich ekonomicky aktívnych 
občanov, 

 formovať schopnosť vyjadrovať sa a zdôvodňovať svoje názory, 

 rozvíjať schopnosť riešiť problémy, tvorivo i kriticky myslieť, 

 zdôrazniť žiakom nevyhnutnosť celoživotného vzdelávania a pružného prispôsobovania sa 
meniacim sa podmienkam života, 

 rozvíjať schopnosť komunikovať a spolupracovať s inými ľuďmi na dosahovaní spoločných 
cieľov, 

 rozvíjať schopnosť zdokonaľovať vlastné učenie a výkonnosť, využívať sebapoznanie, 
sebakontrolu a sebareguláciu, 

 formovať schopnosť rozhodovať sa a prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, 

 viesť žiakov k priebežnému sledovaniu aktuálneho diania v národnej ekonomike, 

 rozvíjať schopnosť efektívne využívať informačné a komunikačné technológie, vrátane učenia 
sa formou on-line, 

 rozvíjať a upevňovať schopnosť orientovať sa v množstve informácií, rozumieť im a vedieť ich 
využívať, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní, 

 rozvíjať schopnosť efektívne využívať informačné a komunikačné technológie, vrátane učenia 
sa formou on-line, 

 rozvíjať a upevňovať schopnosť orientovať sa v množstve informácií, rozumieť im a vedieť ich 
využívať, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní, 

 naučiť žiakov aplikovať základné matematické postupy pri riešení ekonomických úloh. 

Špecifické ciele predmetu 

Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 

 vysvetliť základné problémy organizácie ekonomiky, 

 popísať základné ekonomické systémy, vysvetliť rozdiely medzi nimi, zhodnotiť úlohu vlády, 

 charakterizovať základné piliere voľného podnikania,  

 charakterizovať trh, trhový mechanizmus, zhodnotiť význam cien a konkurencie, odhadnúť 
reálne predpoklady uplatnenia sa na trhu, 

 diskutovať o dôležitosti riadenia osobných financií,  

 rozlíšiť jednotlivé zdroje financovania podniku,  

 zhodnotiť výhody a nevýhody jednotlivých právnych foriem podnikania, 



 charakterizovať aktuálne trendy na trhu práce, úlohu odborov, 

 zdôvodniť význam existencie finančných inštitúcií,  

 charakterizovať hlavné trendy vývoja súčasnej svetovej ekonomiky,  

 aplikovať základné ekonomické problémy – vzácnosť, alternatívne náklady, substitučné 
vzťahy v práci v študentskej firme,  

 vyhotoviť dokumentáciu potrebnú k založeniu študentskej firmy,  

 vyhotoviť podnikateľský plán študentskej firmy, uviesť organizačnú štruktúru spoločnosti, 
získať praktické skúsenosti s vedením firmy,  

 zlikvidovať študentskú firmu podľa platných právnych predpisov.   

Výchovné a vzdelávacie stratégie  

Vo vyučovacom predmete aplikovaná ekonómia využívame výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré 
utvárajú a rozvíjajú nasledovné kľúčové kompetencie:  

Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote Výučba smeruje k tomu, aby žiaci 
dokázali: 

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,  
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,  
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,  
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti, konanie. 

Metódy       Formy práce  
heuristická       individuálna a skupinová práca žiakov 
inscenačná       problémové a projektové vyučovanie 
 

Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v 
materinskom a v cudzom jazyku 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: 

- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,  
- hodnotiť kriticky získané informácie,  
- overovať a interpretovať získané údaje,  
- pracovať s elektronickou poštou.  

Metódy       Formy práce  
heuristická       individuálna a skupinová práca žiakov 
inscenačná       problémové a projektové vyučovanie 

Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci dokázali: motivovať pozitívne seba aj druhých, predkladať 
primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a 
posudzovať spoločne s učiteľom a ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, diskutovať 
konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, prezentovať svoje 
myšlienky, návrhy a postoje. 

Metódy       Formy práce  
heuristická       individuálna a skupinová práca žiakov 
inscenačná       problémové a projektové vyučovanie 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 

 



Názov tematického celku Stratégia vyučovania 

Metódy  Formy práce 

Úvod do aplikovanej 

ekonómie 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Frontálna výučba 

Čo je ekonómia?  Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Inscenačná – riešenie modelových 

situácií 

Frontálna výučba              

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov             

Práca s online učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi normami 

Slovenský ekonomický 

systém - systém slobodného 

trhu 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Inscenačná – riešenie modelových 

situácií 

Frontálna výučba              

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov             

Práca s online učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi normami 

Ponuka, dopyt a trhová cena Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Inscenačná – riešenie modelových 

situácií 

Frontálna výučba              

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov             

Práca s online učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi normami 

Spotrebiteľ v našej 

ekonomike 

Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Inscenačná – riešenie modelových 

situácií 

Frontálna výučba              

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov             

Práca s online učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi normami 

Založenie podniku Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Inscenačná – riešenie modelových 

situácií 

Frontálna výučba              

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov             

Práca s online učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi normami 

Financovanie podniku Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Inscenačná – riešenie modelových 

situácií 

Frontálna výučba              

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov             

Práca s online učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi normami 

Výroba a marketing Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Inscenačná – riešenie modelových 

situácií 

Frontálna výučba              

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov             

Práca s online učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi normami 



Ako si firmy konkurujú Informačnoreceptívna – výklad 

Reproduktívna – riadený rozhovor 

Heuristická – rozhovor, riešenie úloh 

Inscenačná – riešenie modelových 

situácií 

Frontálna výučba              

Individuálna práca žiakov 

Skupinová práca žiakov             

Práca s online učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi normami 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

Názov temat. 

celku 

Odborná literatúra Didaktická 

technika 

Materiálne 

výučb.prostriedky 

Ďalšie zdroje 

(internet,knižnica,...) 

Úvod do 

aplikovanej 

ekonómie 

G. Balátová, K. 

Danková, M. 

Hauliková, M. 

Jakubeková, A. 

Vančová JA 

Učebnica ekonómie a 

podnikania, 2017 

Tabuľa  

Počítač  

Dataprojektor  

Prezentácia  Internet  
https://www.vzdelavanie.jaslove
nsko.sk/ 
https://www.podnikajte.sk/  
https://www.euroekonom.sk/ 
 

Čo je 

ekonómia?  

G. Balátová, K. 

Danková, M. 

Hauliková, M. 

Jakubeková, A. 

Vančová JA 

Učebnica ekonómie a 

podnikania, 2017 

Frontálna výučba              

Individuálna práca 

žiakov Skupinová 

práca žiakov             

Práca s online 

učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi 

normami 

Prezentácia  Internet  
https://www.vzdelavanie.jaslove
nsko.sk/ 
https://www.podnikajte.sk/  
https://www.euroekonom.sk/ 
 

Slovenský 

ekonomický 

systém - systém 

slobodného trhu 

G. Balátová, K. 

Danková, M. 

Hauliková, M. 

Jakubeková, A. 

Vančová JA 

Učebnica ekonómie a 

podnikania, 2017 

Frontálna výučba              

Individuálna práca 

žiakov Skupinová 

práca žiakov             

Práca s online 

učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi 

normami 

Prezentácia  

Zákon o ochrane 

hospodárskej 

súťaže 

Internet  
https://www.vzdelavanie.jaslove
nsko.sk/ 
https://www.podnikajte.sk/  
https://www.euroekonom.sk/ 
 

Ponuka, dopyt a 

trhová cena 

G. Balátová, K. 

Danková, M. 

Hauliková, M. 

Jakubeková, A. 

Vančová JA 

Učebnica ekonómie a 

podnikania, 2017 

Frontálna výučba              

Individuálna práca 

žiakov Skupinová 

práca žiakov             

Práca s online 

učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi 

normami 

Prezentácia  Internet  
https://www.vzdelavanie.jaslove
nsko.sk/ 
https://www.podnikajte.sk/  
https://www.euroekonom.sk/ 
 

Spotrebiteľ v 

našej 

ekonomike 

G. Balátová, K. 

Danková, M. 

Hauliková, M. 

Jakubeková, A. 

Vančová JA 

Učebnica ekonómie a 

podnikania, 2017 

Frontálna výučba              

Individuálna práca 

žiakov Skupinová 

práca žiakov             

Práca s online 

učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi 

normami 

Prezentácia  Internet  
https://www.vzdelavanie.jaslove
nsko.sk/ 
https://www.podnikajte.sk/  
https://www.euroekonom.sk/ 
 

https://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/
https://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/
https://www.podnikajte.sk/
https://www.euroekonom.sk/
https://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/
https://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/
https://www.podnikajte.sk/
https://www.euroekonom.sk/
https://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/
https://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/
https://www.podnikajte.sk/
https://www.euroekonom.sk/
https://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/
https://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/
https://www.podnikajte.sk/
https://www.euroekonom.sk/
https://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/
https://www.vzdelavanie.jaslovensko.sk/
https://www.podnikajte.sk/
https://www.euroekonom.sk/


Založenie 

podniku 

G. Balátová, K. 

Danková, M. 

Hauliková, M. 

Jakubeková, A. 

Vančová JA 

Učebnica ekonómie a 

podnikania, 2017 

Frontálna výučba              

Individuálna práca 

žiakov Skupinová 

práca žiakov             

Práca s online 

učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi 

normami 

Prezentácia  

Obchodný zákonník 

Internet  
https://www.vzdelavanie.jaslove
nsko.sk/ 
https://www.podnikajte.sk/  
https://www.euroekonom.sk/ 
https://www.firma.jaslovensko.s
k/o-programe/  

Financovanie 

podniku 

G. Balátová, K. 

Danková, M. 

Hauliková, M. 

Jakubeková, A. 

Vančová JA 

Učebnica ekonómie a 

podnikania, 2017 

Frontálna výučba              

Individuálna práca 

žiakov Skupinová 

práca žiakov             

Práca s online 

učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi 

normami 

Prezentácia  Internet  
https://www.vzdelavanie.jaslove
nsko.sk/ 
https://www.podnikajte.sk/  
https://www.euroekonom.sk/ 
https://www.firma.jaslovensko.s
k/o-programe/  
https://www.nbs.sk/sk/titulna-
stranka 
 

Výroba a 

marketing 

G. Balátová, K. 

Danková, M. 

Hauliková, M. 

Jakubeková, A. 

Vančová JA 

Učebnica ekonómie a 

podnikania, 2017 

Frontálna výučba              

Individuálna práca 

žiakov Skupinová 

práca žiakov             

Práca s online 

učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi 

normami 

Prezentácia  Internet 

https://www.vzdelavanie.jaslove

nsko.sk/ 

https://www.podnikajte.sk/  

https://www.euroekonom.sk/ 

https://www.firma.jaslovensko.s

k/o-programe/  

Ako si firmy 

konkurujú 

G. Balátová, K. 

Danková, M. 

Hauliková, M. 

Jakubeková, A. 

Vančová JA 

Učebnica ekonómie a 

podnikania, 2017 

Frontálna výučba              

Individuálna práca 

žiakov Skupinová 

práca žiakov             

Práca s online 

učebnicou        

Práca s internetom                 

Práca s právnymi 

normami 

Prezentácia  Internet 

https://www.vzdelavanie.jaslove

nsko.sk/ 

https://www.podnikajte.sk/ 

https://www.euroekonom.sk/http

s://www.firma.jaslovensko.sk/o-

programe/  

 
Hodnotenie a klasifikácia  

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠKVP (pre 

jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce).  

Vzhľadom na praktický charakter predmetu, základom hodnotenia je:  

- systematické posudzovanie pracovných výsledkov, pracovného tempa, sociálneho správania, 
znalostí, spôsobilostí, praktických zručností a návykov žiaka.  

- vzťah k práci, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach,  
- kvalita výsledkov činnosti,  
- organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku,  
- dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

 

Podklady pre hodnotenie učiteľ získava sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka pri vykonávaní 
prác v študentskej firme, pri práci s online učebnicou a hodnotením presnosti a správnosti výsledkov.  

K hodnoteniu budú použité štandardné metódy hodnotenia, a to najmä hodnotenie riešenia 
praktických zadaní.
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ROZPIS  UČIVA: Aplikovaná ekonómia 
Ročník: tretí 
 

2 hodiny týždenne,  
spolu 66 vyučovacích hodín  

Názov tematického celku 
vrátane tém 

Počet 
hodín 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Očakávané vzdelávacie 
výstupy (VV) 

Kritériá hodnotenia (KH 
VV) 

Poznámka 

Úvod do ekonómie a do 
predmetu  

 

  Žiak má: 
 

Žiak:  

 

1. Ciele, štruktúra  

2. Prvky predmetu  

 
2 

  Určiť štruktúru 
predmetu aplikovaná 
ekonómia 

 Zadefinovať ciele 
predmetu aplikovaná 
ekonómia 

 Určil štruktúru 
predmetu aplikovaná 
ekonómia 

 Zadefinoval ciele 
predmetu aplikovaná 
ekonómia 

 

Čo je ekonómia 
 

  Žiak má: 
 

Žiak:  

3. Základné ekonomické 
problémy – vzácnosť 

4. Alternatívne náklady, 
substitučné  vzťahy 

5. Výrobné faktory 

6. Spísanie Zmluvy o 
združení 

7. Študentská firma – 
prieskum trhu a výber 
výrobku 

8. Študentská firma -  výber 
vedenia spoločnosti 

9. Výber názvu spoločnosti 

10. Odhad výšky potrebného 
kapitálu a predaj akcií 

 
12 

 Občianska náuka 

 Administratíva 
a korešpondencia 

 Informatika  

 Matematika  

 Vysvetliť, ako princíp 
dobrovoľnej výmeny 
pomáha zabezpečiť 
výrobu a distribúciu 
statkov a služieb 

 Vymenovať výrobné 
faktory  

 Charakterizovať 
jednotlivé výr. faktory 

 Vysvetliť, prečo je 
vzácnosť základným 
problémom ekonómie 

 Vymenovať základné 
ekonomické otázky 

  Správne vysvetlil, ako 
princíp dobrovoľnej 
výmeny pomáha 
zabezpečiť výrobu 
a distribúciu statkov 
a služieb 

 Vymenoval výrobné 
faktory  

 Charakterizoval 
jednotlivé výr. faktory 

 Vysvetlil, prečo je 
vzácnosť základným 
problémom ekonómie 

 Vymenoval základné 
ekonomické otázky 

NŠFG  
II/4.3 



11. Vypracovanie stanov 
spoločnosti 

12. Tvorba podnikateľského 
plánu 

13. Kalkulácia cien výrobkov 

14. Príprava ustanovujúceho 
valného zhromaždenia 

Slovenský ekonomický 
systém - systém 
slobodného trhu  

  Žiak má: 
 

Žiak:  

15. Ustanovujúce valné 
zhromaždenie 

16. Prijímací pohovor 

17. Študentská firma 
marketingové aktivity, 
predaj produktu 

18. Piliere voľného podnikania 

19. Súkromné vlastníctvo 

20. Účtová evidencia 

21. Študentská firma – výroba 
produktu, marketingové 
aktivity, predaj produktu 

22. Cenový systém, 
konkurencia 

23. Zisk a ďalšie ekonomické 
stimuly 

24. Úloha štátu, spoločensky 
zodpovedné podnikanie 

25. Kolobeh peňazí, tovaru a 

 
12 

 Občianska náuka 

 Administratíva 
a korešpondencia 

 Informatika  

 Matematika  

 Charakterizovať piliere 
voľného podnikania 

 Vysvetliť úlohu zisku v 
trhovej ekonomike 

 Definovať konkurenciu 

 Vysvetliť rozdiel medzi 
dokonalou a 
nedokonalou 
konkurenciou 

 Charakterizovať druhy 
a formy konkurencie 

 

 Charakterizoval piliere 
voľného podnikania 

 Vysvetlil úlohu zisku v 
trhovej ekonomike 

 Definoval konkurenciu 

 Vysvetlil rozdiel medzi 
dokonalou a 
nedokonalou 
konkurenciou 

 Charakterizoval druhy 
a formy konkurencie 

 

 



služieb 

26. Študentská firma – výroba 
produktu, marketingové 
aktivity, predaj produktu 

Ponuka, dopyt a trhová 
cena  

  Žiak má: 
 

Žiak:  

27. Trh a trhový 
mechanizmus 

28. Dopyt, ponuka  

29. Trhová rovnováha 

30. Študentská firma – výroba 
produktu, marketingové 
aktivity, predaj produktu 

31. Účtová evidencia  

32. Výroba výrobkov, cena 

33. SÚŤAŽE – výber 
kandidátov a ich príprava 

34. Študentská firma – výroba 
produktu, marketingové 
aktivity, predaj produktu 

 
8 

 Občianska náuka 

 Informatika  

 Matematika  

 Charakterizovať trh 
a trhový mechanizmus 

 Charakterizovať dopyt 

 Popísať vplyv ceny na 
požadované  
množstvo 

 Nakresliť krivku 
dopytu 

 Charakterizovať 
ponuku 

 Popísať vplyv ceny na 
ponúkané množstvo 

 Nakresliť krivku 
ponuky 

 Charakterizoval trh 
a trhový mechanizmus 

 Charakterizoval dopyt 

 Popísal vplyv ceny na 
požadované  množstvo 

 Nakreslil krivku dopytu 

 Charakterizoval 
ponuku 

 Popísal vplyv ceny na 
ponúkané množstvo 

 Nakreslil krivku ponuky 

NŠ FG 
III/3.3. 

Spotrebiteľ v našej 
ekonomike  

  Žiak má: 
 

Žiak:  



35. Osobné financie, zdroje 
príjmov, úspory 

36. Úver a druhy úverov 

37. Poistenie, druhy poistenia 

38. Študentská firma – výroba 
produktu, marketingové 
aktivity, predaj produktu 

39. Stretnutie s konzultantom 

40. Reklama a spotrebiteľ, 
práva spotrebiteľa 

41. SÚŤAŽE – príprava na 
súťaže 

42. Študentská firma – výroba 
produktu, marketingové 
aktivity, predaj produktu 

 
8 

 Občianska náuka 

 Administratíva 
a korešpondencia 

 Informatika  

 Matematika  

 Charakterizovať 
spotrebiteľa  

 Vysvetliť kedy si sporiť 
a kedy si požičiavať 

 Vysvetliť význam 
financií 

 Popísať význam 
úverov a poistenia 

 Prijímať finančné 
rozhodnutia na 
základe svojich 
reálnych možností 
a zhodnotiť ich 
dôsledky 

 

 Charakterizoval 
spotrebiteľa  

 Vysvetliť význam 
financií 

 Vysvetlil kedy si sporiť 
a kedy požičiavať 

 Popísal význam úverov 
a poistenia 

 Vedel prijať finančné 
rozhodnutia na základe 
svojich reálnych 
možností a zhodnotil 
ich dôsledky 

 

NŠ FG 
I/2.3. 
III/1.3. 
IV/2.3. 

Založenie podniku    Žiak má: 
 

Žiak:  

43. Ako sa stať podnikateľom 

44. Ekonomický význam 
malých podnikov  

45. Študentská firma – výroba 
produktu, marketingové 
aktivity, predaj produktu 

46. Štátna podpora malého 
a stredného podnikania 

47. Študentská firma – výroba 
produktu, marketingové 
aktivity, predaj produktu 

48. Výroba výrobkov 

49. Cena, výroba, marketing 
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 Občianska náuka 

 Administratíva 
a korešpondencia 

 Informatika  

 Matematika  

 Charakterizovať 
podnik 

 Vysvetliť význam 
podnikania 

 Popísať formy 
podnikania 

 Porovnať právne 
formy podnikania 

 Zhodnotiť fungovanie 
študentskej firmy 

 Charakterizoval podnik 

 Vysvetlil význam 
podnikania 

 Popísal formy 
podnikania 

 Porovnal právne formy 
podnikania 

 Zhodnotil fungovanie 
študentskej firmy 

NŠ FG 
II/4.3. 



Financovanie podniku  
 

  Žiak má: 
 

Žiak:  

50. Zdroje financovania 
podnikateľských aktivít 

51. Študentská firma – výroba 
produktu, marketingové 
aktivity, predaj produktu 

52. Finančné trhy, finančné 
správy 

53. Účtová evidencia 

54. Cena, výroba, marketing, 
kapitálové investície, 
výskum a vývoj 

55. Študentská firma – 
záznamy o výrobe, 
predaji, personálnych a 
finančných  
záležitostiach spoločnosti 
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 Administratíva 
a korešpondencia 

 Informatika  

 Matematika  

 Charakterizovať zdroje 
financovania podniku 

 Charakterizovať úlohy 
finančných inštitúcií 

 Vymenovať finančné 
inštitúcie v SR 

 Zostaviť rozpočet 
malého podniku 

 Charakterizoval 
financovanie podniku 

 Pochopil význam 
financií 

 Zostavil rozpočet 
malého podniku 

 

NŠ FG 
I/1.3.  

I/3.3. 
II/2.3 
III/4.3. 
 

Výroba a marketing  
 

  Žiak má: 
 

Žiak:  

56. Výroba a produktivita 

57. Fixné a variabilné náklady 

58. Študentská firma – výroba 
produktu, marketingové 
aktivity, predaj produktu 

59. Význam kapitálových 
investícií 

60. Marketing, marketingový 
mix a jeho zložky 

61. Stretnutie s konzultantom 

 
7 

 Administratíva 
a korešpondencia 

 Informatika  

 Matematika  

 Charakterizovať 
výrobný proces 

 Vysvetliť tvorbu ceny 
na základe nákladov, 
zisku, DPH 

 Charakterizovať 
marketing 

 Definovať prieskum 
trhu 

 Určiť druhy prieskumu 
trhu 

 Charakterizoval 
výrobný proces 

 Vysvetlil tvorbu ceny 
na základe nákladov, 
zisku, DPH 

 Charakterizoval 
marketing 

 Definoval prieskum 
trhu 

 Určil druhy prieskumu 
trhu 

NŠ FG 
III/3.3. 



62. SÚŤAŽE – príprava na 
súťaže a účasť na nich 

Ako si firmy konkurujú  
 

  Žiak má: 
 

Žiak:  

63. Študentská firma - 
ukončenie činnosti 
ukončenie výroby a 
predaja, uzavretie 
dokladov spoločnosti a 
likvidácia    spoločnosti,  

64. Vypracovanie výročnej  
správy 

65. Zvolanie likvidačného 
valného zhromaždenia 

66.  Vyhodnotenie programu, 
rozdávanie certifikátov 

4   
 Administratíva 

a korešpondencia 

 Informatika  

 Matematika  

 Zhodnotiť výsledky 
študentskej firmy 

 

 Zhodnotil výsledky 
študentskej firmy 

 

 

Počet skúšaní za jednotlivé polroky:  minimálne 3 x      Formy skúšania: písomné, ústne, testy 

Všeobecné pokyny hodnotenia: 

Pri každom hodnotení tematického celku používame všeobecné kritériá a klasifikáciu uvedenú v tomto ŠKVP (pre jednotlivcov, skupinu, pre ústne a písomné práce). Príprava 

didaktických testov, cieľových otázok pre skupinové práce, písomné cvičenia a frontálne skúšanie pripravuje vyučujúci. Po ukončení posledného tematického celku v danom 

vyučovacom predmete pripraví vyučujúci písomnú prácu alebo didaktický test na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky  nesmú prevýšiť stanovenú 

úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci.  

 

 

 



Stupnica hodnotenia: 

90 – 100 % výborný     

75 – 89 % chválitebný 

57 – 74 % dobrý 

40 – 56 % dostatočný 

39 – 0 % nedostatočný 

Vzhľadom na praktický charakter predmetu základom hodnotenia je:  

 systematické posudzovanie pracovných výsledkov, pracovného tempa, sociálneho správania, znalostí, spôsobilostí, praktických zručností a návykov žiaka.  

 vzťah k práci, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach,  

 kvalita výsledkov činnosti,  

 organizácia vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku,  

 dodržiavanie predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

Podklady pre hodnotenie učiteľ získava sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka pri vykonávaní prác v študentskej firme, pri práci s online učebnicou a 
hodnotením presnosti a správnosti výsledkov. K hodnoteniu budú použité štandardné metódy hodnotenia, a to najmä hodnotenie riešenia praktických zadaní. 
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