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Navrhované  voliteľné predmety 2018-19 – maturitné ročníky 
 

(BIO) Biológia - (2h) klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci: Machová, Šimurka 
Základný predmet, nevyhnutný pre MS z biológie, pretože jeho náplňou je doplniť, rozšíriť 
a prehĺbiť poznatky z mnohých odborov biológie na úroveň vyžadovanú cieľovými 
požiadavkami MS z biológie. Taktiež je významný aj pre prípravu na prijímacie skúšky 
z biológie na vysoké školy.  
 
 
(SEB) Seminár z biológie - (2h) klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci: Machová, Šimurka  
Tento predmet je nevyhnutný pre MS z biológie, pretože jeho náplňou je zopakovať, rozšíriť 
a prehĺbiť poznatky z mnohých odborov biológie na úroveň vyžadovanú cieľovými 
požiadavkami MS z biológie. Taktiež je významný aj pre prípravu na prijímacie skúšky 
z biológie na vysoké školy. 
 
 
(CVB) Cvičenia z biológie - (2h)  klasifikovaný, určený pre maturitný  ročník 
Vyučujúci: Šimurka, Machová 
Predmet nie je nevyhnutný pre maturitnú skúšku z biológie.  Vhodný pre záujemcov 
o štúdium biológie, biochémie, farmácie, medicíny a iných, príbuzných odborov. Cieľom nie 
je príprava na prijímačky, ale príprava na štúdium. Dôraz bude kladený na rozvoj myslenia, 
schopností argumentácie s využívaním dôkazov a taktiež rozlišovanie kvality a spoľahlivosti 
informácií z rôznych zdrojov. Cieľom a obsahom predmetu je zdokonalenie a osvojenie si 
zručností pri získavaní a spracovaní biologického materiálu, zdokonalenie pozorovacích 
schopností, schopností plánovať, vykonávať a vyhodnocovať experimenty (vrátane 
štatistického vyhodnotenia), osvojenie si zručností správneho používania laboratórnych 
nástrojov a zariadení, dodržiavania zásad BOZP.  Hodnotenie bude pozostávať z teoretickej 
prípravy na cvičenie a z hodnotenia odovzdaných protokolov. 
 
 
(SAC) Seminár z anorganickej chémie -  (2h) klasifikovaný predmet - určený pre maturitný 
ročník 
Vyučujúci: Blaško, Machová 
Obsah predmetu: Doplnenie vedomostí z anorganickej a všeobecnej chémie podľa 
požiadaviek na MS z chémie a prijímacie skúšky na VŠ(medicína, farmácia, technika...).  
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(SOC) Seminár z organickej chémie -  (2h) klasifikovaný predmet - určený pre maturitný 
ročník 
Vyučujúci: Blaško, Machová 
Obsah predmetu: Doplnenie vedomostí z organickej chémie a biochémie podľa požiadaviek 
na MS z chémie a prijímacie skúšky na VŠ(medicína, farmácia, technika...). 
Na úspešné zvládnutie MS z chémie a prijímacích pohovorov z chémie odporúča PK 
prírodovedných predmetov  zapísať si obidva semináre. 

 
(SEG) Seminár z geografie  - (2h)  klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci: Šimurka  
Obsahom predmetu je zopakovanie a rozšírenie učiva geografie v rozsahu a hĺbke danej 
maturitným štandardom. Preto je nevyhnutný pre všetkých, ktorí chcú ísť maturovať 
z geografie. Ďalší predmet nie je potrebný, nakoľko začínajú platiť nové cieľové požiadavky 
na maturitu z geografie, ktoré sú výrazne odlišné od tých predchádzajúcich. 
 

(CHP) Chemické experimenty - (2h)  klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci: učitelia s aprobáciou chémia 
Obsah predmetu: 
Praktické úlohy z chémie, získanie zručnosti v chemickom laboratóriu. 
Realizácia zaujímavých a efektných pokusov z chémie. Návrh, teoretická príprava 
experimentov, praktická realizácia a vyhodnotenie experimentov. Vyhotovenie série 
fotografií alebo krátkeho videa, ktoré sa môžu použiť ako učebná pomôcka.   
 
(MAT) Matematika - (2h)  klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci: RNDr. Viera Beňová, Mgr. Zuzana Černáková 
Odporúčame študentom maturitného ročníka, ktorí sa prihlásia na MS z matematiky. 
Cieľ predmetu: V súlade s cieľovými požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z 
matematiky predmet ponúka tematický celok, ktorý uzatvára stredoškolské učivo z 
matematiky predpísané ŠVP.  
Obsah predmetu: Analytická geometria a príprava na IČ MS z matematiky – opakovanie 
matematickej teórie, ktorá je súčasťou každého maturitného zadania.  
 
(SEM) Seminár z matematiky - (2h)  klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci: RNDr. Viera Beňová, Mgr. Zuzana Černáková 
Odporúčame študentom maturitného ročníka, ktorí sa prihlásia na MS z matematiky.  
Cieľ predmetu: Dvojica predmetov Matematika, Seminár z matematiky predstavuje 
podstatnú časť prípravy študenta na maturitnú skúšku z matematiky.  
Obsah predmetu: Príprava na EČ MS z matematiky – riešenie polytematických úloh a 
testových matematických úloh z učiva stredoškolskej matematiky.  
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(FYZ)  Fyzika - (2h)  klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci: Mgr. Jana Kureková, Mgr. Ladislav Blaško  
Odporúčame študentom maturitného ročníka, ktorí sa prihlásia na MS z fyziky.   
Cieľ predmetu:  Prehĺbenie a doplnenie teoretických vedomostí z fyziky v súlade s rozsahom 
dokumentu Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky.   
Obsah predmetu:  Zopakovanie učiva z prvého až tretieho ročníka vyššieho gymnázia, 
doplnenie učiva (zložený mechanický pohyb, jadrová fyzika, fyzika mikrosveta)   
 
(SEF)  Seminár z fyziky  - (2h)  klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci: Mgr. Jana Kureková, Mgr. Ladislav Blaško 
Odporúčame študentom maturitného ročníka, ktorí sa prihlásia na MS z fyziky.   
Cieľ predmetu:  Príprava na maturitnú skúšku  – výpočtové úlohy, demonštrácia fyzikálnych 
javov.  
Obsah predmetu:  Výpočtové a praktické úlohy korešpondujúce s učivom predmetu Fyzika.   
 
Neprehliadnite!  
Maturant z fyziky má ovládať vedomosti v rozsahu dokumentu Cieľové požiadavky na 
vedomosti a zručnosti maturantov z fyziky. Na hodinách fyziky v prvom až treťom ročníku 
vyššieho gymnázia nie je prebraté celé učivo predpísané cieľovými požiadavkami.   
 
(FYP) Fyzikálne pokusy -  (2h)  klasifikovaný, určený pre maturitný  ročník 
Vyučujúci: učitelia s aprobáciou fyzika 
Klasifikovaný predmet, seminár určený pre maturitný aj predmaturitný ročník. Rozsah 2 
hodiny týždenne. 
Obsah predmetu: Návrh, teoretická príprava experimentov, praktická realizácia a 
vyhodnotenie experimentov. Realizácia zaujímavých a efektných pokusov z fyziky. 
 

 
(SSJ) SEMINÁR ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY-(2h) klasifikovaný, určený pre 
maturitný ročník 
Vyučujúci: PhDr. Monika Kováčiková, Mgr. Zuzana  Žišková 
Zameranie: príprava na externú a internú maturitnú skúšku zo SJL 

 
 

(TVP) Tvorivé písanie -  (2h) klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci: učitelia SJL 
Seminár pre študentov maturitného ročníka, ktorí majú záujem rozvíjať svoje tvorivé 
schopnosti. 
Spôsob hodnotenia: klasifikácia 
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(SED) Seminár dejepisu - (2h) klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci : Mgr. Bačišin   
Charakteristika predmetu : Predmet je určený pre záujemcov o maturitu z dejepisu 
(maturitný ročník – oktáva, 4.G). Obsahom predmetu je stredoškolské učivo dejepisu, ktoré 
je podľa cieľových požiadaviek obsahom maturitnej skúšky. Kladie dôraz na osvojenie si 
dejepisných vedomostí i osvojenie si zručností pri práci s historickými mapami a 
dokumentmi.   
    
 
(SVS)  Spoločenskovedný seminár   - (2h) klasifikovaný, určený pre maturitný ročník   
Vyučujúci : Mgr. Bačišin 
Charakteristika predmetu : Predmet je určený pre záujemcov o maturitu z občianskej náuky 
(maturitný ročník – oktáva, 4.G). Obsahom predmetu je stredoškolské učivo občianskej 
náuky, ktoré je podľa cieľových požiadaviek obsahom maturitnej skúšky. Kladie dôraz na 
osvojenie si teoretických vedomostí i osvojenie si zručností pri práci s odbornými 
dokumentmi (slovníky, ústava). Predmet poskytuje i teoretický základ pre budúce štúdium 
na vysokých školách humanitného typu.   
 
 
(SKM) Seminár kritického myslenia  - (2h) neklasifikovaný, určený pre maturitný ročník   
 Vyučujúci : Mgr. Bačišin 
Charakteristika predmetu : Predmet je určený pre záujemcov o maturitu z občianskej náuky 
(maturitný ročník – oktáva, 4.G), ale aj iných študentov, ktorí majú záujem rozšíriť si 
spoločenský prehľad. Obsahom predmetu je stredoškolské učivo občianskej náuky, ktoré je 
rozvíjané v nových súvislostiach a formách (napr. vo forme diskusií o spoločenských 
otázkach). Kladie dôraz na osvojenie si schopností argumentovať a kriticky myslieť.  
 
 
(EKN) Ekonomika - (2h) neklasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
 Vyučujúci : Ing. Iveta Nedeljaková 
Ekonomika je voliteľný predmet, ktorý žiakom sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti 
a spôsobilosti, pomocou ktorých získajú základnú orientáciu vo fungovaní ekonomického 
systému spoločnosti, rozvíjajú myslenie a naučia sa uplatňovať teoretické poznatky v praxi. 
Žiaci si doplnia odborné vedomosti z oblasti reálnej ekonomickej praxe, nadobudnú 
schopnosť narábať so základnými ekonomickými kategóriami, pojmami, chápať ekonomické 
procesy a javy, s ktorými sa budú stretávať v každodennom živote. Predmet svojou náplňou 
bude napomáhať vytvárať profesijné sebavedomie potrebné pre uplatnenie absolventa na 
trhu práce. 
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(PSY) Psychológia- (2 h) klasifikovaný predmet určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci : PhDr. Dudžíková 
Odporúčanie :  študentom, ktorí chcú pokračovať v štúdiu v odboroch, v ktorých sa pracuje 
s človekom ( pedagogika, medicína, právo, sociálne vedy... ). 
Cieľ predmetu : Orientácia  v základných psychologických pojmoch a teóriách 
Osvojenie si základných poznatkov o duševnom živote človeka a jeho zákonitostiach 
Lepšie pochopenie konania a správania iných ľudí cez poznanie seba samého 
Obsah predmetu : História psychológie, psychologické smery. 
Psychické procesy – pocity, vnemy, myslenie, predstavy, fantázia, pozornosť, pamäť, reč. City 
a emócie 
 
(KAJ) Konverzácia v anglickom jazyku - (2h) klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci: Ing. Šušolová , Mgr. Grolmusová 
Obsah: Témy podľa  cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov 
Cieľ: Komunikačné jazykové kompetencie 
1/ Ústny prejav – interakcia: 
správne a primerane reagovať v rôznych situáciách, 
spontánne zapojiť do rozhovoru na témy z každodenného života a z oblasti svojho 
profesijného záujmu,  
plynulo udržiavať komunikáciu, 
aktívne sa zapojiť do diskusie na rôzne témy. 
2/ Ústny prejav – produkcia: 
predniesť rozsiahlejší súvislý ústny prejav na témy z každodenného života a z oblasti 
svojho profesijného záujmu, 
vyjadriť vlastný názor a pri rôznych možnostiach riešenia problému uviesť výhody a 
nevýhody rôznych alternatív. 
 
(SAJ) Seminár z anglického jazyka  -  (2h) klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci: Mgr.Orlíková, PhDr. Gondová 
Obsah: Komunikačné jazykové činnosti a stratégie 
Počúvanie s porozumením: 
celkové porozumenie textu v nahrávke nahovorenej hovoriacimi, pre ktorých je daný cudzí 
jazyk rodným jazykom alebo pracovným jazykom, ktorý zvládli na pokročilej úrovni (C1, C2), 
hovoriaci používajú medzinárodne akceptované varianty štandardnej výslovnosti, nehovoria 
miestnym dialektom, výslovnosť majú zreteľnú, tempo reči primerané; 
porozumenie hlavnej myšlienke, podstatným informáciám, špecifickým a dôležitým 
detailom. pochopenie vzťahov, názorov, pocitov, postojov, nálad, zámerov, rozoznanie 
komunikatívnej funkcie výpovedí. 
Gramatika a lexika: 
precvičovať zvládnutie gramatiky v rozsahu cieľových požiadaviek na úrovni B2; 
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vhodne a správne doplniť do textu chýbajúce slovo, použiť správnu gramatickú konštrukciu v 
kontexte, vyjadriť rovnakú funkciu iným spôsobom. 
Čítanie s porozumením: 
porozumieť textom prevzatým z autentických materiálov s určitým percentom neznámej 
slovnej zásoby, s výnimkou odbornej vedeckej terminológie, slangových výrazov či 
dialektizmov; 
globálne porozumenie, selektívne porozumenie, detailné porozumenie textu, odhad 
neznámych slov z kontextu, pochopenie štruktúry textu, rozpoznanie komunikatívnej funkcie 
výpovedí. 
 
(AKU) Anglická kultúra (2h) - neklasifikovaný predmet pre  maturitný ročník. 
Vyučujúci: Mgr. Marta Orlíková 
Cieľ:  
rozvoj kritického myslenia, argumentácie  
rozvoj ústneho a písomného prejavu (nielen) v anglickom jazyku 
odstránenie strachu z vyjadrovania v anglickom jazyku 
Obsah:  
analýza audio a vizuálnych materiálov (filmy, dokumenty, prednášky na rôzne témy, 
podcast), čítaného textu (anglická literatúra, tlač, blog) a rôznych umeleckých vstupov 
(výtvarné umenie, divadlo, hudba)  
nácvik efektívneho vyjadrovania vlastných myšlienok ústnou (rečnícke techniky a stratégie) 
a písomnou formou  (esej, krátky písomný útvar, recenzia, článok, opis, blog) 
analýza študentských výstupov 
 
 
(KNJ) Konverzácia v nemeckom jazyku  - (2h) klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci: Mgr. Dagmar Tragorová/ Mgr. Zuzana Boráková 
Obsah: Témy podľa  cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov 
Cieľ: Zdokonaľovať komunikačné jazykové kompetencie na úrovni B1-B2  
1/ Ústny prejav – interakcia: 
správne a primerane reagovať v rôznych situáciách, 
spontánne zapojiť do rozhovoru na témy z každodenného života a z oblasti svojho 
profesijného záujmu,  
 plynulo udržiavať komunikáciu, 
aktívne sa zapojiť do diskusie na rôzne témy. 
2/ Ústny prejav – produkcia: 
predniesť rozsiahlejší súvislý ústny prejav na témy z každodenného života a z oblasti 
svojho profesijného záujmu, 
vyjadriť vlastný názor a pri rôznych možnostiach riešenia problému uviesť výhody a 
nevýhody rôznych alternatív. 
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(INF) Informatika - (2h) klasifikovaný, určený pre maturitný ročník 
Vyučujúci: učitelia s aprobáciou informatika 
Predmet je zameraný na prípravu ústnej maturitnej skúšky. 
Obsahom predmetu bude tvorba programov v programovacom prostredí podľa výberu 
študentov(Lazarus, Python.) Obsah vzdelávania bude korešpondovať s cieľovými 
požiadavkami na ÚMS. V budúcom školskom roku sa menia podmienky maturitnej skúšky, 
kde pomer programovania a ostatných častí informatiky je 70:30. 
 
(MWD) Moderný web dizajn I -  (2h) neklasifikovaný, určený pre maturitný  ročník 
Vyučujúci:  Ing. Peter Chovanec 
Obsah predmetu:   
Tvorba jednoduchých webových stránok s použitím technológií HTML, CSS, tvorba 
responzívnych webových stránok, proces tvorby webových stránok.  
Na tento predmet nadväzuje  Moderný web dizajn II (v nasledujúcom ročníku). 
 
(FOX) Fotografia a spracovanie obrazu a textu  -(2h) neklasifikovaný, určený pre maturitný  
ročník 
Vyučujúci:  Mgr. Jozef Dubec  
Obsah predmetu: 
Predmet bude zameraný na tvorbu fotografie, parametre expozičného trojuholníka, ich vplyv 
na fotografiu a fotografovanie vo fotoateliéri. Žiak tiež dostane základné vedomosti a 
zručnosti s rastrovým a vektorovým grafickým editorom (Adobe Photoshop CS6 a Adobe 
Illustrator CS6) a ich základnými funkciami pri spracovaní grafiky.  
 
(3DM)  3D modelovanie - (2h) neklasifikovaný, určený pre maturitný  ročník 
Vyučujúci:  Ing. Iveta Nedeljaková, PhD. 
Obsah predmetu:  Predmet je zameraný na tvorbu 3D modelov, modelovanie a vizualizáciou 
v prostredí aplikácie Blender. Žiak sa naučí použiť správny výber techniky modelovania, 
úpravu objektov na scéne (nastavenie kamery, osvetlenia, aplikovanie modifikátorov, 
rendering) až po výslednú vizualizáciu. 
 
(ŠKP) Športová a kondičná príprava--(2h) klasifikovaný, určený pre maturitný  ročník 
vyučujúci: Orlík, Fungáč 
rozšírenie učiva školskej TSV – príprava na prijímacie skúšky na VŠ  
Obsah: 
atletika (kondičná príprava) 
loptové hry (futbal, volejbal, basketbal) 
gymnastika 
plávanie 
netradičné športy (frisbee, korfbal, florbal, ...) 


