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DODATOK č. 1/2017, 

ktorým sa s účinnosťou od 01.09.2017 menia 

 

ŠKOLSKÉ  VZDELÁVACIE PROGRAMY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spracovala: Ing. Repková                      Schválila: ................................................................. 

 

V Humennom 23. 08. 2017                                    Ing. Mariana Chudíková, riaditeľka školy 

 



Všetky školské vzdelávacie programy  

Účinnosť 

dodatku ŠkVP 

Dátum 

 
Revidovanie 
ŠkVP 
Dátum 

 
Záznam o inovácii, zmenách, úpravách a pod. 

01. 09. 2017 august 2017 Zmena: 

1. Zmena v kontaktoch  pre komunikáciu so školou  

Odôvodnenie: 

a) Personálne zmeny na pracovnej pozícii výchovný 

poradca 

 

 

Školský vzdelávací program hotelová akadémia študijný odbor  6323 K hotelová akadémia 
Účinnosť 

dodatku ŠkVP 

Dátum 

 
Revidovanie 
ŠkVP 
Dátum 

 
Záznam o inovácii, zmenách, úpravách a pod. 

01. 09. 2017 august 2017 Zmena: 

 

1. Učebná osnova – predmet: MAT, EKO, MKT, 

PRN, VPD – zapracovanie a aplikácia tém 

finančnej gramotnosti  do učebných osnov  

2. Učebná osnova – predmet: VPD, USP  – 

zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti  

do učebných osnov  

3. Učebná osnova – predmet: EKO (5. ročník), HGM 

(5. ročník) MKT, PRN   – zmena účinnosti ŠkVP  

 

Odôvodnenie: 

a) Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti 

do školských vzdelávacích programov pre stredné 

odborné školy (NŠFG verzia 1.2 začínajúc prvým 

ročníkom) 

b) Zapracovanie a aplikácia tém finančnej gramotnosti 

do školských vzdelávacích programov pre stredné 

odborné školy v ŠkVP s účinnosťou od 01. 09. 

2013 

c) Vyznačenie zmeny účinnosti ŠkVP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



1. Vo všetkých školských vzdelávacích programoch v časti 1 sa „Kontakty pre komunikáciu 

so školou“ nahrádzajú týmto znení : 
 

„Kontakty pre komunikáciu so školou 

Titul, meno, 

priezvisko 

Pracovná pozícia Telefón Fax e-mail Mobil 

Ing. Mariana 

       Chudíková  

 

Riaditeľka 057/7752394 057/7752394 riaditelhahe@gmail.com 

 

0907909496 

Ing. Anna 

        Repková  

 

Zástupkyňa 

riaditeľa      pre 

teoretické 

vyučovanie 

057/7755144 

kl. 104 

057/7752394 zrtvhahe@gmail.com 

 

 

 

0905584 059 

Ing. Juraj  

        Moščák 

Zástupca riaditeľa      

pre praktické 

vyučovanie 

057/7750337 057/7752394 zrpvhahe@gmail.com 

 

0905584 061 

Ing. Mária      

Pirošová 

Vedúca 

ekonomického 

úseku 

057/7754134 057/7752394 ekonomhahe@gmail.com 

 

090584 060 

Mgr. Gabriela 

Hrehová  

Výchovná 

poradkyňa 

057/7755144 

kl. 112 

057/7752394 skolahahe@gmail.com 

 

 

Zriaďovateľ:  

Úrad PSK 

Odbor školstva  

Námestie mieru 2 

080 01  Prešov 

Tel.: 051/ 7081702 

e-mail: skolstvo@vucpo.sk  “ 

 

 

2. V školskom vzdelávacom programe hotelová akadémia študijný odbor  6323 

K hotelová akadémia  sa učebné osnovy predmetov (MAT, EKO, MKT,  PRN, VPD) 

v oblasti finančnej gramotnosti je nové znenie tém finančnej gramotnosti: 

 

Predmet  Matematika 

1. V časti  Obsahový štandard sa na konci vkladá:                                                             

„ Témy z Národného štandardu finančnej gramotnosti verzia 1.2: 

 

Téma č. 2 Plánovanie, príjem a práca  
Celková kompetencia: Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. Organizovanie 

osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí  

 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroj osobných príjmov. 

Očakávania: Uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda. 

 

Téma č. 3 Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 
Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných 

potrieb jednotlivca a rodiny  

 

Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby. 

Očakávania: Zhodnotiť, ako vplýva spotreba na úspory a /alebo investície. 

 

Čiastková kompetencia 4: Opísať používanie rôznych metód platenia. 

Očakávania: Používať kurzový lístok pri výmene peňazí. 

mailto:riaditelhahe@gmail.com
mailto:skola@hahe.edu.sk
mailto:zrpvhahe@gmail.com
mailto:skola@hahe.edu.sk
mailto:skolahahe@gmail.com
mailto:urad.vuc@trnava-vuc.sk


 

Téma č. 4 Úver a dlh 
Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok 

a zvládanie dlhu.  

 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov 

úverov. 

Očakávania: Vysvetliť algoritmus zloženého úročenia. 

Téma č. 6 Riadenie rizika a poistenie 

Celková kompetencia: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík 

 

Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie 

 

Očakávania: Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením  

 

2. V časti  Obsah učiva, 1. ročník,  Úvod do štúdia matematiky sa na konci vkladá:„ 

(FG) Úver a dlh. Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov. (1 

h)“ 

3. V časti  Obsah učiva, 2. ročník,  Funkcie, rovnice a nerovnice II sa na konci vkladá:„ 

(FG) Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. Poznať a zosúladiť osobné, 

rodinné, spoločenské potreby. Opísať používanie rôznych metód platenia. (2 h)“ 

4. V časti  Obsah učiva, 4. ročník,  Štatistika sa na konci vkladá: 

„ (FG) Plánovanie, príjem a práca. Identifikovať zdroje osobných príjmov. (2 h)“ 

5. V časti  Obsah učiva, 4. ročník,  Pravdepodobnosť sa na konci vkladá: 

„ (FG) Riadenie rizika a poistenie. Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie. (1 h)“ 

6. V časti Učebné zdroje,  sa na konci vkladá: 

 „  www.edu-centrum.sk; www.fininfo.sk“ 

 

 

Predmet  Ekonomika 

1. V časti  Obsahový a výkonový štandard 1. ročník/33 do riadku 1. Základné 

ekonomické pojmy  sa vkladá:  

 
 FG 1 Finančná zodpovednosť 

spotrebiteľov 

ČK 2 Hlavné nástroje na 

ochranu spotrebiteľov 

Vysvetliť základné práva a povinnosti spotrebiteľov na 

modelových situáciách aj z pohľadu podnikateľa. 
 (1) 

 

2. V časti  Obsahový a výkonový štandard 2. ročník/33 do riadku 1. Právne formy 

podnikania  sa vkladá:  

 
FG 2 Plánovanie, príjem a práca 

ČK 4 Právne formy podnikania, 

základné predpisy pre oblasť 

podnikania  

Vymedziť a porovnať právne formy pre oblasť podnikania 

Vyhľadať základné právne predpisy pre oblasť podnikania 
 (1) 

 

 

 

3. V časti  Obsahový a výkonový štandard 3. ročník/60 do riadku 5. Cena a cenová 

politika v hotelierstve   sa vkladá: 

 

http://www.edu-centrum.sk/
http://www.fininfo.sk/


FG 3 Rozhodovanie 

a hospodárenie spotrebiteľov 

ČK 3 Uplatniť spotrebiteľské 

zručnosti pri zodpovednom 

rozhodovaní o nákupe  

Vysvetliť tvorbu ceny na základe nákladov, zisku, DPH 
 (1) 

  

4. V časti  Obsahový a výkonový štandard 3. ročník/60 do riadku 6. Platobný styk sa 

vkladá: 

 
FG 3 Rozhodovanie 

a hospodárenie spotrebiteľov 

ČK 4 Popísať používanie rôznych 

metód platenia  

Zvoliť vhodné platobné nástroje – bez/hotovostné úhrady, 

inkasá, platobné karty, šeky, zmenky  

 

 (1) 

 

5. V časti  Obsahový a výkonový štandard 4. ročník/58 do riadku 1. Základy 

podnikateľského financovania sa vkladá: 
 FG 4 Úver a dlh 

ČK 2 Mať základné informácie 

o jednotlivých druhoch úverov 

poskytovaných spotrebiteľom  

 

Identifikovať rôzne druhy úverov a ich zabezpečenie. 

Uviesť rozdiel pri poskytovaní úveru pre občana a pre 

podnikateľa. 

 (1) 

 

6. V časti  Obsahový a výkonový štandard 4. ročník/58 do riadku  3. Zdaňovanie 

podnikov sa vkladá: 

 
 FG 2 Plánovanie, príjem a práca 

ČK 3 Daňový a odvodový systém  

Vysvetliť rozdiel medzi priamymi a nepriamymi daňami  
 (1) 

 

7. V časti  Obsahový a výkonový štandard 5. ročník/58 do riadku  2.Investovanie v  

podniku sa vkladá: 

 
 FG 5 Sporenie a investovanie 

ČK 1 Ako sporenie prispieva  

k finančnej prosperite 

ČK 2 Zhodnotiť investičné 

alternatívy 

Uviesť rozdiel medzi sporením a investovaním . 

Porovnať riziká a výnosy z rôznych typov investícií 
 (1) 

 

8. V  časti  Obsahový a výkonový štandard 5. ročník/58 do riadku Odmeňovanie 

pracovníkov a poistenie sa vkladá: 

 
FG 6 Riadenie rizika a poistenie 

ČK 2 Rozdiel medzi verejným 

a komerčným poistením 

Charakterizovať dôchodkové poistenie 1. – 3. 

pilier, rozlíšiť verejné a komerčné poistenie 
(2) 

 

 

9. V časti Učebné zdroje,  sa na konci vkladá: 

„  www.edu-centrum.sk; www.fininfo.sk“ 

 
 

 

 

http://www.edu-centrum.sk/
http://www.fininfo.sk/


Predmet  Marketing 

 

1. V časti  Obsahový a výkonový štandard do riadku 6. Komunikácia v marketingu sa 

vkladá:  
FG 3 Rozhodovanie 

a hospodárenie spotrebiteľov 

ČK 3 Spotrebiteľské zručnosti 

pri zodpovednom rozhodovaní 

o nákupe 

Kriticky zhodnotiť informácie poskytované reklamou 

a porozumieť úlohám marketingu. 
 (1) 

 

2. V časti Učebné zdroje,  sa na konci vkladá: 

„  www.edu-centrum.sk; www.fininfo.sk“ 
 
 

Predmet  Právna náuka 

 

1. V časti  Obsahový a výkonový štandard do riadku 4.Obchodné právo sa vkladá:  
FG 1 Finančná zodpovednosť 

spotrebiteľov 

ČK 4 Význam boja proti 

korupcii, podvodom, proti 

praniu špinavých peňazí 

Rozlišovať legálne a nelegálne podnikateľské aktivity 
 (1) 

 

2. V časti Učebné zdroje,  sa na konci vkladá: 

„  www.edu-centrum.sk; www.fininfo.sk“ 
 

 

Výchova k podnikaniu 

 

1. V časti  Obsahový a výkonový štandard do riadku 2. Vznik a založenie podniku, 

živnosti  sa vkladá:  

  
FG 2 Plánovanie, príjem a práca 

ČK 2 Finančný plán  

Zostaviť podnikateľský a finančný plán podniku. 
 (1) 

 

 

2. V časti Učebné zdroje,  sa na konci vkladá: 

„  www.edu-centrum.sk; www.fininfo.sk“ 
 
 

 

3. V školskom vzdelávacom programe hotelová akadémia študijný odbor  6323 

K hotelová akadémia  sa učebné osnovy predmetov (VPD, USP) dopĺňajú takto:  
 

 

Predmet  Výchova k podnikaniu 

 

1. V časti Obsahový a výkonový štandard do riadku Vznik a založenie podniku, živnosti 

sa vkladá:  

 

FG (5) 
Použiť on-line úverovú kalkulačku. Vysvetliť 

spôsoby vyrovnania zadlženia 
(1) 

 

2. V časti Obsahový a výkonový štandard sa na konci vkladá:  

http://www.edu-centrum.sk/
http://www.fininfo.sk/
http://www.edu-centrum.sk/
http://www.fininfo.sk/
http://www.edu-centrum.sk/
http://www.fininfo.sk/


„ Príloha č. 2  Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém FG do ŠkVP základných 

škôl a stredných škôl: 

 

Téma č. 5 Úver a dlh 

Čiastková kompetencia 1:Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov 

Očakávania: Použiť on-line úverovú kalkulačku.  

 

Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so 

zadlžením alebo ako ich zvládnuť 

Očakávania: Vysvetliť spôsoby vyrovnania opätovného zadlženia.  

 

 

3. V časti Učebné zdroje,  sa na konci vkladá: 

„  Príloha č. 1  Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém FG do ŠkVP základných 

škôl a stredných škôl. 

 

Predmet  Úvod do sveta práce 

 

1. V časti Obsahový a výkonový štandard 5. ročník do riadku Úvod do pracovného práva 

sa vkladá:  

 

FG (2) 
Klasifikovať korupciu (prijímanie úplatku, 

podplácanie, nepriama korupcia) 
(2) 

 

2. V časti Obsahový a výkonový štandard sa na konci vkladá: „     Príloha č. 2  

Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém FG do ŠkVP základných škôl a stredných 

škôl: 

 

Téma č. 2 Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

Čiastková kompetencia 3: Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu 

špinavých peňazí a ochrany finančných záujmov EÚ 

Očakávania: Opísať postup oznámenia korupcie. Vyhľadať na internete inštitúcie, 

ktoré sa zaoberajú korupciou, bojom proti korupcii. 

 

3. V časti Učebné zdroje,  sa na konci vkladá: 

„  Príloha č. 1  Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém FG do ŠkVP základných 

škôl a stredných škôl. 

 
 

4. Školský vzdelávací program hotelová akadémia študijný odbor  6323 K hotelová 

akadémia  sa z dôvodu zmeny účinnosti ŠkVP v učebných  osnovách  Predmetov 

Právna náuka, Marketing, Ekonomika (5. ročník), Hotelový a gastronomický 

manažment (5. ročník) mení takto:  

slová v bode 1 „V ŠkVP s účinnosťou od 2011 v časti Rozpis učiva“ sa nahrádzajú 

slovami „ V časti Obsahový a výkonový štandard “ a slová v bode 2  „V ŠkVP s 

účinnosťou od 2011 za časť Rozpis učiva“ sa nahrádzajú slovami „V časti Obsahový 

a výkonový štandard.“ 

 


