
Ponuka seminárov pre maturitné ročníky v školskom roku 2019 / 2020 
 

(FSO ) FOTOGRAFIA A SPRACOVANIE OBRAZU A TEXTU (2 h) neklasifikovaný predmet 

Vyučujúci: Mgr. Jozef Dubec 

ANOTÁCIA 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 (2 h) neklasifikovaný predmet 

Vyučujúci:  Ing. Iveta Nedeljaková, PhD. 

ANOTÁCIA PREDMETU: Predmet je zameraný na tvorbu 3D modelov, modelovanie a vizualizáciu 

objektov na scéne 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. 

 

 

(SED) SEMINÁR Z DEJEPISU (2 h) klasifikovaný predmet  

Vyučujúci : Mgr.  Juraj Bačišin   

ANOTÁCIA 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  (2 h) klasifikovaný predmet 

Vyučujúci : Mgr.  Juraj Bačišin   

ANOTÁCIA 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.   

 

 

(PSY) PSYCHOLÓGIA (2 h) klasifikovaný predmet 

Vyučujúci: Mgr. Andrea Pastuchová 

ANOTÁCIA PREDMETU: Predmet je určený pre študentov, ktorí chcú absolvovať maturitnú skúšku zo 

psychológie alebo majú záujem o štúdium tohto predmetu alebo humanitných predmetov na VŠ. 

Psychológia v maturitnom ročníku ponúkne študentom rozširujúce informácie, pojmy a problémy, 

ktorým sa venujú vybrané psychologické disciplíny a smery ( všeobecná, sociálna, klinická psychológia 

a psychológia osobnosti ). 



 

(MAT) MATEMATIKA - (2h) klasifikovaný predmet,  

Vyučujúci: RNDr. Viera Beňová, Mgr. Zuzana Černáková 

ANOTÁCIA PREDMETU: Odporúčame študentom maturitného ročníka, ktorí sa prihlásia na MS 

z matematiky a ktorí majú záujem študovať na vysokých školách technického a prírodovedného 

zamerania. 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 predmet 

Vyučujúci: RNDr. Viera Beňová, Mgr. Zuzana Černáková 

ANOTÁCIA PREDMETU:Odporúčame študentom maturitného ročníka, ktorí sa prihlásia na MS z 

matematiky.  Spolu s predmetom Matematika  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. 

 

 

(INF) INFORMATIKA - (2h) klasifikovaný predmet  

Vyučujúci: Mgr. Vladimír Stančík 

ANOTÁCIA PREDMETU: Predmet je zameraný na prípravu ústnej maturitnej skúšky. Obsahom 

predmetu bude tvorba programov v programovacom prostredí Python. Obsah vzdelávania bude 

korešpondovať s cieľovými požiadavkami na ÚMS. Študijná literatúra je obsiahnutá v 2 učebniciach od 

P. Kučeru „Programujeme v Pythone“. Cieľové požiadavky maturitnej skúšky z informatiky stanovujú 

pomer programovania a ostatných častí informatiky na 70:30.  

 

 

(SEF) SEMINÁR Z FYZIKY - (2h) neklasifikovaný predmet  

Vyučujúci: Mgr. Jana Kureková 

ANOTÁCIA PREDMETU: Odporúčame študentom maturitného ročníka, ktorí sa prihlásia na MS z 

fyziky. Cieľ predmetu: Príprava na maturitnú skúšku . Prehĺbenie a doplnenie teoretických vedomostí 

z fyziky v súlade s rozsahom dokumentu Cieľové požiadavky. Obsah predmetu: Zopakovanie učiva z 

tretieho ročníka vyššieho gymnázia, doplnenie učiva predpísané cieľovými požiadavkami 1. -3. ročník, 

učivo 4.ročníka (jadrová fyzika, fyzika mikrosveta), výpočtové úlohy, demonštrácia fyzikálnych javov. 

Nadväzuje na predmet Cvičenia z Fyziky v treťom ročníku.  

 

(SEG) SEMINÁR Z GEOGRAFIE (2h) klasifikovaný predmet,  

Vyučujúci: Mgr. Marek Šimurka 

ANOTÁCIA PREDMETU: 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. Od školského roku 2018/19 platí nový katalóg cieľových požiadaviek, takže ďalší predmet 

nie je nutný. 

 

 

(BIO) BIOLÓGIA  (2h) klasifikovaný predmet,  

Vyučujúci: Mgr. Andrea Machová ,Mgr. Marek Šimurka 

ANOTÁCIA PREDMETU: 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 predmet, 

Vyučujúci: Mgr. Andrea Machová ,Mgr. Marek Šimurka 

ANOTÁCIA PREDMETU: 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. 

Na úspešné zvládnutie MS z biológie a prijímacích pohovorov z biológie odporúča PK 

BIO-GEG-CHE  zapísať si obidva semináre. 

 

 

(SAC) SEMINÁR Z ANORGANICKEJ CHÉMIE  (2h) klasifikovaný predmet, 

Vyučujúci: Mgr. Ladislav Blaško, Mgr. Andrea Machová 

ANOTÁCIA PREDMETU: Doplnenie vedomostí z anorganickej a všeobecnej chémie podľa požiadaviek 

na MS z chémie a prijímacie skúšky na VŠ (medicína, farmácia, technika...).  

 

 

(SOC) SEMINÁR Z ORGANICKEJ CHÉMIE – (2h) klasifikovaný predmet, 

Vyučujúci: Mgr. Ladislav Blaško, Mgr. Andrea Machová 

ANOTÁCIA 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 

BIO-GEG-CHE    zapísať si obidva semináre. 

 

 

(KAJ) KONVERZÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU (2h) klasifikovaný predmet 

Vyučujúci: Ing. Barbora Šušolová / Mgr. Miroslava Grolmusová 

ANOTÁCIA PREDMETU: Rozvíjanie komunikačných jazykových kompetencií v rozsahu cieľových 

požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov. Rozvoj ústneho prejavu, 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, 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. 

 

 

(KMA) KRITICKÉ MYSLENIE V ANGLICKOM JAZYKU (2h) neklasifikovaný predmet 

Vyučujúci: Mgr. Marta Orlíková / Ing. Barbora Šušolová 

ANOTÁCIA PREDMETU: Rozvoj kritického myslenia a argumentácie v anglickom jazyku. Rozvoj 

ústneho a písomného prejavu.  

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 predmet 

Vyučujúci: Mgr. Dagmar Tragorová 

ANOTÁCIA PREDMETU: Voliteľný predmet nadväzuje na vyučovací predmet NEJ, hlavne jeho 

komunikatívnu stránku z nasledovných aspektov: 

zvyšuje kvalitu rečových zručností (dlhší monologický prejav, diskusia), rozširuje a priberá nové 

jazykové  štruktúry ( základné lexikálne tvary odôvodené pomocou predpôn a prípon, kompozitami, 

zmenou slov. druhu, ustálené predložkové väzby so slovesami, podstatnýmia prídavnými menami, 

slovesno-  menné konštrukcie a ich ekvivalenty...atď.), zameriava sa na praktické používanie NEJ 

v rámci tematických okruhov určených cieľovými požiadavkami maturitných skúšok. 

Cieľ: dosiahnuť v ovládaní nemeckého jazyka takú úroveň, ktorá umožní absolvovať maturitnú skúšku 

na úrovni B1/B2 a vykonať prijímacie  skúšky na univerzitu v nemeckom jazyku, ďalej sa vzdelávať 

a využívať jazyk pre svoj odborný rast 

 

 

(KRJ) KONVERZÁCIA V RUSKOM JAZYKU (2h) klasifikovaný predmet 

Vyučujúci: PhDr. Anna Gondová 

ANOTÁCIA PREDMETU: Voliteľný predmet nadväzuje na vyučovací predmet RUJ, hlavne jeho 

komunikatívnu stránku z nasledovných aspektov: 

zvyšuje kvalitu rečových zručností (dlhší monologický prejav, diskusia), rozširuje a priberá nové 

jazykové  štruktúry, zameriava sa na praktické používanie ruštiny v rámci tematických okruhov 

určených cieľovými požiadavkami maturitných skúšok 

  



Ponuka seminárov pre predmaturitné ročníky v školskom roku 2019/2020 
 

(PSZ) PSYCHOLÓGIA ZÁŽITKOM (1h) neklasifikovaný predmet 

Vyučujúci :  Mgr. Andrea Pastuchová 

ANOTÁCIA PREDMETU: Predmet umožní študentom formou zážitkového učenia rozvíjať emocionálnu 

( personálnu ) inteligenciu a sociálno-emocionálne kompetencie žiakov a naučiť ich uplatňovať v 

rodinnom, partnerskom, manželskom a pracovnom živote. 

 

 

(SEK) SEMINÁR Z EKONOMIKY (1h) neklasifikovaný predmet 

Vyučujúci :  Mgr. Juraj Bačišin 

ANOTÁCIA PREDMETU: Predmet rozširuje a upevňuje ekonomické vedomosti získané na hodinách 

občianskej náuky. Prináša fakty k základným témam ako trhový mechanizmus, typy ekonomík, národné 

hospodárstvo, podnikanie. Oboznamuje tiež s medzinárodnými ekonomickými a politickými vzťahmi. 

 

 

(PGC) PROGRAMOVANIE V JAZYKU C - (1h) klasifikovaný predmet. 

Vyučujúci: Mgr. Vladimír Stančík 

ANOTÁCIA PREDMETU: Predmet bude zameraný na rozšírenie a zdokonalenie programátorských 

zručností. Obsahom predmetu bude tvorba programov v programovacom jazyku C. Na tvorbu 

programov využijeme prostredie CodeBlock. Prostredie je bezplatné a je dostupné pre platformu 

Windows aj Linux. Poznatky a zručnosti nadobudnuté v rámci tohto predmetu bude možné využiť v 

olympiáde z informatiky, v súťaži Zenit z programovania a v predmete „Programovanie 

mikrokontrolerov“.  

 

(PMA) PRAKTICKÁ MATEMATIKA - (1h) klasifikovaný predmet, 

Vyučujúci: Mgr. Jarmila Šebestová 

ANOTÁCIA PREDMETU: Tento predmet nie je prípravou na maturitu. Riešením modelových situácií 

z reálneho života budeme rozvíjať finančnú a matematickú gramotnosť( osobný a rodinný rozpočet, 

sporenie a pôžičky, mzda a sociálne dávky, sociálne a zdravotné poistenie, daň z príjmu, ....) 

 

(CVM ) CVIČENIA Z MATEMATIKY - (1h) klasifikovaný predmet,. 

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Černáková / Mgr. Jarmila Šebestová 

ANOTÁCIA PREDMETU: Ponúkame študentom, ktorí cítia potrebu dotrénovať počtárske zručnosti. 

Predmet nerozširuje základné učivo preberané na hodinách matematiky, ale umožňuje riešiť viac 

príkladov a úloh, ktoré pomôžu lepšie sa orientovať v základných témach. 

 

(SEM) SEMINÁR Z MATEMATIKY - (1h) klasifikovaný predmet  

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Černáková / Mgr. Jarmila Šebestová 

ANOTÁCIA PREDMETU: Je určený študentom, ktorí sa chcú orientovať prírodovedným alebo 

technickým smerom a plánujú maturovať z matematiky. Budeme sa venovať témam, ktoré rozširujú 

základné učivo, preberané na hodinách matematiky (výroková logika, algebrické výrazy, funkcie, 



rovnice a nerovnice, geometria a meranie, polohové a metrické úlohy v rovine a v priestore, 

postupnosti) 

 

 

(CVF) CVIČENIA Z FYZIKY (1h) klasifikovaný predmet,  

Vyučujúci: Mgr. Jana Kureková, Mgr. Ladislav Blaško  

ANOTÁCIA PREDMETU: Odporúčame študentom, ktorí plánujú maturovať z fyziky, alebo na vysokej 

škole majú prijímacie pohovory z fyziky. Cieľ predmetu: Prehĺbenie a doplnenie teoretických 

vedomostí z fyziky v súlade s rozsahom dokumentu Cieľové požiadavky:. Obsah predmetu: 

Zopakovanie učiva z prvého a druhého ročníka vyššieho gymnázia. Návrh, teoretická príprava 

experimentov, praktická realizácia a vyhodnotenie experimentov. Výpočtové úlohy. 

 

 

(MWD) MODERNÝ WEB DIZAJN    (1 h) neklasifikovaný predmet, 

Vyučujúci:  Ing. Peter Chovanec 

ANOTÁCIA PREDMETU:  Tvorba jednoduchých webových stránok s použitím technológií HTML, CSS, 

tvorba responzívnych webových stránok, proces tvorby webových stránok.  

 

 

(LTE) LABORATÓRNA TECHNIKA (1h) klasifikovaný predmet, 

Vyučujúci: Mgr. Andrea Machová / Mgr. Ladislav Blaško 

ANOTÁCIA PREDMETU: Zopakovanie a doplnenie vedomostí z chémie, najmä chemické výpočty  

a práca v laboratóriu.  

 

 

(MPV) MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY - ZÁKLADY VEDY (1h) klasifikovaný predmet  

Vyučujúci: Mgr. Marek Šimurka 

ANOTÁCIA PREDMETU: Predmet rozvíja vybrané soft-skills najmä kritické myslenie, získavanie 

informácií metódami vedeckého výskumu, prezentačné zručnosti, schopnosti argumentácie 

s využívaním dôkazov. Na dosiahnutie cieľa sa využijú experimenty a materiály z rôznych, najmä 

prírodovedných predmetov (BIO-CHE-GEG-MAT-FYZ). Odporúčaný pre každého, kto sa chce pripraviť 

na ďalšie štúdium a život. Hodnotenie bude pozostávať  z aktivity na hodinách a z hodnotenia 

odovzdaných zadaní. 

 

 

(MLD) MLADÍ ĽUDIA DEBATUJÚ  / JUGENDDEBATTIERT  (1hod) neklasifikovaný predmet 

Vyučujúci: Mgr. Dagmar Tragorová 

ANOTÁCIA PREDMETU: Jugenddebattiert učí mladých ľudí zo strednej a východnej Európy obhajovať 

svoje názory a postoje fundovane a presvedčivo v nemeckom jazyku. Predmet  chce posilniť vnímanie 

debatovania ako prostriedku demokratickej výmeny názorov a podporiť aktívnu viacjazyčnosť v 

Európe. Predmetom  je debatovanie v nemčine na témy zo školského prostredia, o základných a 

ľudských právach, o histórii (obzvlášť spracovanie historických krívd) a Európe. 



Obsah: 

Prvou fázou prípravy je debatovanie, kde sa žiaci pripravujú na debatovanie podľa pevne 

stanoveného kurikula a obsahovo sa zoznamujú s relevantnými témami. Potom začína súťaž  

školskými kolami a pokračuje cez finále v regiónoch k celoštátnemu semifinále a finále. Dvaja 

najlepšie umiestnení súťažiaci postupujú do medzinárodného finále, ktoré sa koná každý rok na na 

jeseň v jednej zo zúčastnených krajín. 

Súťaž: 

Demokracia potrebuje občanov, ktorí kladú kritické otázky a majú odvahu vyjadriť svoj názor, ale 

taktiež dokážu počúvať názory druhých a vecne a férovo na nereagujú. Tieto zásadné  kompetencie 

sprostredkuje Jugenddebattiertinternational ako doteraz jediná medzinárodná súťaž v debatovaní 

študentov stredných škôl v strednej a východnej Európe. Súťaž prebieha v nemeckom jazyku. 

 

 

(FRZ) FRANCÚZŠTINA PRE ZAČIATOČNÍKOV (1h) klasifikovaný predmet 

Vyučujúci: Mgr. Zuzana Korineková / Mgr. Anna Čížová 

ANOTÁCIA PREDMETU: Úvod do francúzskeho jazyka, základy výslovnosti, hranie dialógov na bežné 

konverzačné témy na úrovni A1. Spoznanie francúzskej kultúry a reálií, porozumieť známym 

každodenným výrazom a veľmi základným frázam za účelom uspokojenia konkrétnych potrieb, 

používať tieto základné výrazy a frázy, predstaviť seba aj iných, rozprávať stručne o sebe a o ľuďoch a 

veciach v najbližšom okolí, klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, hovoriť jednoduchým 

spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a zrozumiteľne 

 

 

(DAJ) DEBATNÁ ANGLIČTINA (1h) neklasifikovaný predmet 

Vyučujúci: Ing. Barbora Šušolová / Mgr. Marta Orlíková 

ANOTÁCIA PREDMETU: Zdokonaľovanie techniky a obsahu ústneho prejavu pred publikom s rôznym 

zameraním ako napr. interpretácia prózy, rozprávanie príbehov, reagovanie na aktuálne dianie v 

spoločnosti, vyjadrenie vlastného názoru.,vyhľadávanie relevantných informácií z viacerých 

dostupných zdrojov, písomné vypracovanie a ústna prezentácia argumentov, kladenie správnych 

otázok náprotivnej strane, správna artikulácia a kultivovaný (slušný a formálny) prejav, aktívne 

počúvanie a vnímanie argumentácií ostatných členov diskutujúcej skupiny, teambuilding, využívanie 

rôznych technických možností prezentácie. 

 

 

(SAJ)SEMINÁR Z ANGLICKÉHO JAZYKA (1h) klasifikovaný predmet 

Vyučujúci:  Mgr. Zuzana Korineková / PhDr. Anna Gondová 

Precvičovanie problémových gramatických javov. Rozširovanie slovnej zásoby, slovotvorba. Stratégie 

počúvania a čítania s porozumením. precvičovať zvládnutie gramatiky v rozsahu cieľových 

požiadaviek na úrovni B1-B2; vhodne a správne doplniť do textu chýbajúce slovo, použiť správnu 

gramatickú konštrukciu v kontexte, vyjadriť rovnakú funkciu iným spôsobom, porozumieť textom 

prevzatým z autentických materiálov s určitým percentom neznámej slovnej zásoby, s výnimkou 

odbornej vedeckej terminológie, slangových výrazov či dialektizmov; porozumenie hlavnej myšlienke 



prečítaného alebo vypočutého textu, podstatným informáciám, špecifickým a dôležitým detailom. 

Pochopenie vzťahov, názorov, pocitov, postojov, nálad, zámerov, rozoznanie komunikatívnej funkcie 

výpovedí. 

 


