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DRUHÁKOV SPRIEVODCA 
VOLITEĽNÝMI PREDMETMI 2022/23 

 

 
 

 

Ide o študentskú firmu na princípe akciovej spoločnosti z programu medzinárodnej 

neziskovej organizácie JA Slovensko. Žiaci získavajú vstupný kapitál predajom akcií, vyrábajú 

a predávajú vlastné výrobky. Musia sa zodpovedať akcionárom za naplnenie podnikateľského 

plánu na valnom zhromaždení a vyplatiť im dividendy. Projekt trvá celý tretí ročník a jeho 

súčasťou sú aj súťaže a workshopy vo firmách ako IBM, Anasoft, AT&T či Citibank, 

a v závere tiež účasť na celoslovenskom Veľtrhu podnikateľských talentov pod záštitou 

prezidentky alebo premiéra SR. Okrem toho študenti prezentujú firmu na Dni otvorených dverí 

a spolu s cvičnou firmou organizujú aj školský veľtrh. 

Vo 4. ročníku žiaci pracujú na riešení tém v online Učebnici ekonómie a podnikania, ktorá je 

zároveň aj prípravou na ekonomickú či finančnú olympiádu. Absolventi predmetu môžu okrem 

komplexných zručností a skúseností získať aj niekoľko certifikátov udeľovaných JA 

Slovensko.  

Viac o predmete nájdete na stránke školy alebo v tomto odkaze: APE 

Žiaci sa do APE vyberajú podľa aktivity na podnikateľských zručnostiach a po pohovore 

s tretiackou študentskou firmou. Prihláška sa podáva do 3.5.2022 tu (kliknite).  

 

 

 

Simulácia skutočnej firmy, v ktorej žiaci vykonávajú rovnaké činnosti ako v podnikateľskej 

praxi. Jej „zamestnanci“ pracujú podľa záujmu a svojich schopností v špecializovaných 

oddeleniach (manažment, sekretariát, marketing, odbyt, učtáreň a pod.). Fiktívne obchodujú 

s inými cvičnými firmami, pričom sa ročne zúčastnia niekoľkých veľtrhov na Slovensku a podľa 

epidemiologickej situácie aj v Česku, resp. Maďarsku. Cvičná firma prezentuje školu na DOD 

a spolu so študentskou firmou APE organizuje školský veľtrh podnikateľských zručností. 

Študenti sa okrem toho naučia spracovávať mzdy v programe Olymp, a tiež sa zdokonaľujú vo 

vedení podvojného účtovníctva na počítači v programe Omega.  

Viac o predmete nájdete na stránke školy alebo v tomto odkaze: CFP 

Žiaci sa do CFP vyberajú podľa aktivity na podnikateľských zručnostiach a po pohovore 

s vyučujúcou predmetu. Prihláška do cvičnej firmy sa podáva prostredníctvom toho 

istého formulára ako v prípade študentskej firmy APE do 3.5.2022 tu (kliknite).  

Žiaci prijatí do cvičnej firmy si už nevyberajú žiadny iný voliteľný predmet.  

Aplikovaná ekonómia APE – 2 hodiny (výberový predmet) 

Cvičná firma CVP – 4 hodiny (výberový predmet) 

https://oanba.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD1zdWJqZWN0cy8zNjk3MQ%3D%3D
https://forms.gle/E2tU2FqvogAXeohK7
https://oanba.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD1zdWJqZWN0cy8zNjk3Mw%3D%3D
https://forms.gle/E2tU2FqvogAXeohK7


2 
 

 

 

Predmet je určený pre žiakov, ktorí dobre zvládli predpísané učivo predmetu informatika a 

chcú navyše získať medzinárodne uznávaný certifikát ECDL, tzv. Európsky vodičský 

preukaz na počítače v programoch na spracovanie textu, tabuliek, databáz, grafiky a 

prezentácií. Viac o predmete nájdete na stránke školy alebo v tomto odkaze: PQZ 

Kapacita predmetu je obmedzená na max. 12 žiakov, preto sa výber robí na základe 

praktického testu z učiva predmetu informatika za 1. a 2. ročník OA.  

 

 

Odborný ekonomický predmet určený pre účtovnícke talenty. Je zameraný na náročnejšie 

účtovné prípady podvojného a jednoduchého účtovníctva, výpočet miezd a účtovanie v 

softvéroch Alfa, Omega a Olymp. Žiaci pracujú na hodinách oveľa samostatnejšie ako na 

bežných hodinách účtovníctva. Absolvovanie predmetu je dobrým odrazovým mostíkom 

pre účasť v celoštátnej súťaži Olympiáda Mladý účtovník.  

Viac o predmete nájdete na stránke školy alebo v tomto odkaze: PUT 

Predmet je vhodný pre tých žiakov, ktorí na základe odporúčania učiteľov účtovníctva 

dobre zvládli jeho základy v 2. ročníku.  

 

 

Odborný ekonomický predmet praktického zamerania. Žiaci sa naučia vyhotovovať  daňové 

priznania pre rôzne druhy daní a poplatkov, ktoré sa týkajú fyzických alebo právnických 

osôb. Vypĺňame skutočné tlačivá zverejňované na portáloch finančnej správy a na hodiny 

pozývame aj odborníkov z daňových úradov. Ide o rozšírenie základného učiva o daniach 

a poplatkoch preberaných na ekonomike zamerané najmä na praktické príklady z praxe. 

Viac o predmete nájdete na stránke školy alebo v tomto odkaze: DAS 

Predmet DAS je vhodný pre všetkých žiakov školy. 

 

 

Zaujímavý predmet, ktorý zavádzame ako súčasť získavania tzv. mäkkých zručností. Žiaci sa 

na ňom naučia komunikovať nielen v rámci osobných vzťahov, ale aj vo firemnom prostredí. 

Zameriame sa na marketingovú komunikáciu firmy smerom ku zákazníkom a obchodným 

partnerom, rozoberieme otázky firemnej kultúry a etických problémov podnikania. Žiaci 

získajú zručnosti v oblasti sebaprezentácie či pri riešení konfliktných situácií. Skúsime 

zmeniť naučené komunikačné vzorce tak, aby priniesli žiadúce zmeny a boli predpokladom 

pre úspešné fungovanie v živote, v kariére i podnikaní. 

Predmet KMN je vhodný pre všetkých žiakov školy. 

Počítačové zručnosti PQZ – 2 hod (výberový predmet) 

Praktické účtovníctvo PUT – 2 hod (výberový predmet) 

Daňová sústava DAS – 2 hod 

Komunikačné zručnosti  KMN – 2 hod 

https://oanba.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD1zdWJqZWN0cy82OTI2MjUmc3VicGFnZT0x
https://oanba.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD1zdWJqZWN0cy8zOTMwOTc%3D
https://oanba.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD1zdWJqZWN0cy8zNjg1MA%3D%3D


3 
 

 

 

 

Špecializovaný praktický predmet o financiách, úveroch, mene a bankovej oblasti vôbec. 

Vyučujúca tohto predmetu má dlhoročnú praktickú skúsenosť s prácou v bankovej sfére, 

súčasťou vyučovania sú navyše aj workshopy s odborníkmi z komerčných bánk či NBS. 

Predmet BAK je vhodný pre všetkých žiakov školy. 

 

Upozornenie: 

• Voliteľné predmety sa učia v rozsahu 4 hodiny týždenne. Preto budete mať buď len jednu 

cvičnú firmu alebo dva rôzne predmety z kombinácie APE, PQZ, PUT, DAS, KMN, 

BAK po dve hodiny týždenne. 

• Predmety APE, CFP, PQZ a PUT nie sú vhodné pre žiakov s individuálnym učebným 

plánom, keďže si ako praktické predmety vyžadujú priamu účasť na hodinách. Takýmto 

žiakom odporúčame DAS, KMN alebo BAK. 

 

Ako si vyberiete voliteľný predmet: 

a) Cez Edupage vám príde notifikácia na Prihlasovanie do voliteľných predmetov. 

Zvoľte si tie predmety, o ktoré máte záujem, môže ich byť aj viac.  

Ak si v termíne pre prihlasovanie neoznačíte žiadny predmet, určíme vám ho my 

podľa toho, kde bude voľné miesto. 

b) Ak ste si vybrali APE alebo CVF, musíte zároveň vyplniť Prihlášku do konkurzu, na 

ktorú máte link v úvodnom prehľade predmetov. Do týchto predmetov bude zaradení 

len vtedy, ak ju vyplníte a následne prejdete výberom. Nie je to naozaj nič ťažké, len 

sa s vami v priateľskom duchu pozhovárame.  

c) Ak ste si vybrali PQZ, dostanete pozvánku na nenáročný test z informatiky. 

d) Ak ste si vybrali PUT, žiadny test nerobíte, len sa opýtame vašich vyučujúcich, či je 

účtovníctvo váš kamarát. 

e) Žiakov, ktorí prešli výberom na APE, CFP, PQZ a PUT, sa opýtame, čo si definitívne 

vybrali a tam ich aj zaradíme. 

Až po tomto všetkom vám priradíme aj ostatné predmety tak, aby sme čo najviac vyhoveli 

vášmu záujmu. Zriedkavo však môžu nastať dve nepríjemnosti: 

1. Do vami zvoleného predmetu sa prihlásilo príliš málo záujemcov – taký predmet potom, 

bohužiaľ, vôbec neotvoríme.  

2. Oba vami zvolené predmety sa budú vyučovať v rozvrhu hodín v tom istom čase. Keďže 

sme ešte stále nevymysleli stroj času, budete sa musieť jedného z nich vzdať a vybrať si taký, 

ktorý sa vyučuje inokedy. Určite vás však o tom budeme informovať. 

Bankovníctvo  BAK – 2 hod 


