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Názov a adresa školy:    Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, 

Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov 

Názov školského vzdelávacieho programu: POMOCNÍK V KUCHYNI 

Kód a názov ŠVP: 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 

Kód a názov učebného odboru: 6468 F pomocník v kuchyni 

Stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie – SKKR 2 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Systém odborného vzdelávania duálny systém vzdelávania 

Forma štúdia:  denné štúdium 

 
 Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových aktivít v 
prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu.  
 Kurz na ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych 
udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti a športy. 
Organizuje sa v druhom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín.  

Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. a v 2. ročníku 
vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Kurz pohybových aktivít v prírode sa 
organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu 
iných športov v prírode. 

 

  

     8.3.1    Kurz pohybových aktivít v prírode 
 
     8.3.2    Kurz na ochranu života a zdravia 
 
     8.3.3    Účelové cvičenia 
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8.3.1 KURZ POHYBOVÝCH AKTIVÍT V PRÍRODE 

 
 

Názov a adresa školy: Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, 
Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov 

Názov školského vzdelávacieho programu: POMOCNÍK V KUCHYNI 

Kód a názov ŠVP: 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 

Kód a názov učebného odboru: 6468 F pomocník v kuchyni 

Stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie – SKKR 2 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Systém odborného vzdelávania duálny systém vzdelávania 

Forma štúdia:  denné štúdium 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 
 Kurz pohybových aktivít sa organizuje v prvom ročníku štúdia. Môže sa organizovať ako plavecký výcvik 
a lyžiarsky výcvik. . Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v 
rozsahu 15 vyučovacích hodín. Organizuje sa jeden v 1.ročníku štúdia. 
 Kurz nadväzuje na výučbu plávania a lyžovania základnej školy. Žiaci si osvojujú športové a úžitkové spôsoby 
plávania a lyžovania, zvyšuje sa úroveň ich pohybových schopností, upevňuje sa ich zdravie, zvyšuje telesná 
zdatnosť a pohybová výkonnosť. Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnym a hodnotenie žiakov je 
slovné. Presný termín určí riaditeľ školy.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať 
stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.  

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

1. zvládnuť techniku plaveckých spôsobov – kraul, znak, prsia, ľubovoľný spôsob, skoky do vody, 
2. zvládnuť základy lyžiarskej techniky, 
3. vedieť poskytnúť prvú pomoc pri záchrane topiaceho sa a pri úrazoch na lyžiarskych svahoch.  

Prehľad obsahových štandardov 

- Plávanie 

- Lyžovanie  

Popis obsahových štandardov 

Plávanie 

 Plávanie zvyšuje úroveň pohybových schopností žiakov, najmä vytrvalosti. Žiaci si osvojujú základné poznatky 
z teórie plávania, jeho špecifiká z hľadiska biomechaniky a fyziológie. Pôsobenie plávania na organizmus človeka je 
mimoriadne významné. Žiaci takto získavajú poznatky aj o využití svojho voľného času, informácie o kondičných 
cvičeniach, rehabilitačného a rekreačného plávania. Osvojujú si tiež pravidlá plávania a správneho dýchania. 
Hodnotia sa technika plávania, uzlové body v technike a zručnosti pri záchrane topiaceho sa.  

Lyžovanie  

 Lyžovanie má nezastupiteľné miesto vo funkčnom a pohybovom zdokonaľovaní každého jednotlivca. Prispieva 
k upevneniu zdravia, zvýšeniu telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, pomáha odstraňovať nedostatky zdravotne 
oslabeným žiakom, prispieva k psychického, sociálnemu a morálnemu vývinu mládeže. Žiaci by mali zvládnuť 
bezpečné ovládanie lyží v primeranom lyžiarskom teréne optimálnou lyžiarskou technikou. Výcvik by sa mal zamerať 
na zvládnutie znožného oblúka prestúpením v širšej stope, vyvážený dynamický postoj po spádnici a jazde šikmo 
svahom, správne rozloženie hmotnosti, postavenie a vytočenie trupu, prenášanie váhy z jednej lyže na druhú, pre 
pokročilých lyžiarov sa odporúča zvládnuť striedavý beh dvojkročnej a súpažnej techniky. Kurz poskytuje aj informácie 
o lyžiarskom výstroji a nebezpečenstvách zimného pobytu v horách.     
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8.3.2 KURZ NA OCHRANU ŽIVOTA A ZDRAVIA 
8.3.3 ÚČELOVÉ CVIČENIA 
 

 

Názov a adresa školy: Súkromná SOŠ hotelierstva a gastronómie Mladosť, 
Pod Kalváriou 36, 080 01 Prešov 

Názov školského vzdelávacieho programu: POMOCNÍK V KUCHYNI 

Kód a názov ŠVP: 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 

Kód a názov učebného odboru: 6468 F pomocník v kuchyni 

Stupeň vzdelania: nižšie stredné odborné vzdelanie – SKKR 2 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

Systém odborného vzdelávania duálny systém vzdelávania 

Forma štúdia:  denné štúdium 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

 Účelový kurz Ochrana života a zdravia je povinnou organizačnou formou vyučovania. Jeho zameranie musí 
byť štruktúrované tak, aby sa ním rozšírili vedomosti žiakov, precvičili požadované zručnosti a prehĺbili osvojené 
postoje a návyky. Obsah kurzu nadväzuje na účelové cvičenia a tvorí ho teoretická príprava, praktický výcvik 
a mimovyučovacia záujmová činnosť žiakov.  Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnym a hodnotenie 
žiakov je slovné. Navrhované obsahové zameranie kurzu je zhodné pre všetky tri formy jeho realizácie – denné 
dochádzka, internátna forma alebo kombinácia predchádzajúcich foriem. Počas kurzu sa kladie dôraz aj na overenie 
výstupných vedomostí žiakov v poskytovaní zdravotníckej prvej pomoci a ich reagovania na situáciu ohrozenia 
materiálnych hodnôt a prírody.  

 Účelové cvičenia sa uskutočňuje jedno v každom ročníku štúdia, 6 hodín v teréne, v každom polroku. Účelové 
cvičenia sa vykonávajú po triedach, výnimočne po ročníkoch. Presný termín určí riaditeľ školy. Účasť žiakov je na 
cvičeniach povinná. Žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou plnia primerané úlohy  podľa lekárskeho nálezu. Plán 
cvičenia určuje ciele a obsah cvičenia, priestory na činnosť, zaradenie učiteľov školy do výkonových funkcií. Stanoví 
spôsob ich prípravy, ako aj prípravu žiakov, materiálno, hygienicko-zdravotnícke a bezpečnostné opatrenia, prípadnú 
spoluprácu so spoločenskými organizáciami regiónu a orgánmi štátnej správy. Program cvičenia sa realizuje spravidla 
v dvojhodinových jednotkách. Presun na miesto konania sa nezapočíta do času cvičenia, ak nie je jeho súčasťou. 
Účasť učiteľov na účelových cvičeniach je započítaná do ich vyučovacej povinnosti. Vyhodnotenie cvičenia vykoná 
riaditeľ školy na najbližšej pedagogickej porade.  

 Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje v druhom ročníku v trvaní 3 dni po 6 hodín výcviku, resp. 5 dní 
pri realizácii internátnou formou. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Riaditeľ školy určí vedúceho, termíny, spôsob 
realizácie a miesto konania, triedy, personálne zabezpečenie, spôsob prípravy učiteľov a účastníkov kurzu, 
materiálne, finančné, technické a zdravotnícke zabezpečenie. Účasť žiakov na kurze je povinná. Žiaci s oslabeným 
zdravím sa na kurze zúčastňujú len so súhlasom lekára a plnia úlohy primerané zdravotnému stavu. Kurz sa 
organizuje v spolupráci s Radou školy, zdravotníckymi, ochranárskymi a inými spoločenskými organizáciami, 
s orgánmi štátnej správy (miestnou vojenskou správou, policajným zborom, útvarmi civilnej ochrany apod.). Realizuje 
sa internátnym spôsobom pobytu alebo dennou dochádzkou na zamestnanie. Odporúča sa podľa možnosti využívať 
internátny spôsob pobytu na kurze. Kurz organizovaný dennou dochádzkou sa uskutočňuje v teréne mimo priestorov 
školy. Podľa podmienok je možné uvedené spôsoby realizácie kurzu aj kombinovať.  

Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať 
stanovenými výkonovými štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.  

 
CIELE  
 
    Učivo poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formuje ich vzťah k problematike 
ochrany svojho života a zdravia, tiež zdravia a života iných ľudí. 
 
    Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov: 

 morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia; 

 odbornou, ktorá  im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným 
v prípade ohrozenia zdravia a života; 

 psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových situácií; 

 fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej 
odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií; 
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KOMPETENCIE 

 
Pri účelových cvičeniach a kurze smerujeme k rozvíjaniu hlavne týchto kľúčových kompetencií so zámerom, 
aby  absolvent mal a osvojil si: 
 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,  morálne zásady, vlastné a 
celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v 
materinskom a cudzom jazyku 
- spoľahlivo sa vyjadrovať  v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať so základnými informačnými a komunikačnými technológiami. 
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- motivovať pozitívne seba a druhých, 
- stanoviť priority cieľov, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v 
dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- pracovať samostatne v menšom kolektíve,  
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať 
predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 
 

Kľúčové kompetencie podľa dodatku č.10 k ŠVP, schváleného MŠVVaŠ SR dňa 13.12.2021 s 
platnosťou od 01.09.2022 NSOV 
 
 „Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, zamestnateľnosť, 
sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v mieri, pre riadenie života so 
zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako 
dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych 
súvislostiach a rozličných kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej 
oblasti, zvyčajne podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. Dodatok č. 10 k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre 
skupinu odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II 5 V súlade s 
Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie má absolvent nižšieho 
stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto 
kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch:  
 

A) GRAMOTNOSŤ je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory 

ústnou aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných odboroch a 
kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s ostatnými.  
 
To znamená, že absolvent (sa) dokáže:  
 
- globálne porozumieť jednoduchému počutému vecnému textu s menším počtom neznámych slov;  
- porozumieť obsahu jednoduchého a krátkeho vecného textu a pochopiť explicitne vyjadrené informácie;  
- relatívne plynulo vyjadriť svoje myšlienky a nadobudnuté informácie a čiastočne prispôsobiť svoj prejav 
komunikačnej situácii;  
- začať, udržiavať a ukončiť jednoduchú priamu komunikáciu na jemu blízku všeobecnú a odbornú tému;  
- čiastočne dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie;  
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- písomne vyjadriť myšlienky a informácie formou uceleného jednoduchého kratšieho vecného textu na tému 
blízku jeho odborným záujmom a skúsenostiam.  
 

B) MATEMATICKÁ KOMPETENCIA A KOMPETENCIA VO VEDE, V TECHNOLÓGII A 

INŽINIERSTVE matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a porozumenie 

na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť 
prírodné javy pomocou základných vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť 
otázky a odvodiť závery podložené dôkazmi. Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie 
daných vedomostí a metodiky ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v technológii 
a inžinierstve zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a zodpovednosti občana ako jednotlivca.  
 
To znamená, že absolvent (sa) dokáže:  
 
- aplikovať základné matematické princípy a postupy v každodennom kontexte doma a v práci;  
- používať technické nástroje a prístroje a dodržiavať zásady bezpečnosti doma a v práci;  
- uplatňovať zásady environmentálnej udržateľnosti doma a v práci.  
 

C) DIGITÁLNA KOMPETENCIA zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na 

vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Zahŕňa informačnú a 
dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky 
súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie.  
 
To znamená, že absolvent (sa) dokáže:  
 
- chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a poznať, aké riziká 
predstavujú;  
- pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať a zdieľať digitálny obsah;  
- chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity.  
 

D) OSOBNÁ A SOCIÁLNA KOMPETENCIA A SCHOPNOSŤ UČIŤ SA je schopnosť uvažovať o 

vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné 
vzdelávanie a kariéru. Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a 
dbať o svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a 
podporujúcom prostredí.  
 
To znamená, že absolvent (sa) dokáže:  
 
- reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky závislostí na duševný život 
jednotlivca a rodiny;  
- uvažovať o svojich vlastných hodnotách a presvedčeniach;  
- vyjadriť presvedčenie, že dokáže vykonať aktivity, ktoré si naplánoval;  
- preukázať, že preberá zodpovednosť za svoje skutky;  
- podieľať svojím dielom na spoločnej práci v skupine;  
- identifikovať základné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s pomocou vybrať najspoľahlivejšie 
informácie;  
- identifikovať podobnosti a rozdiely medzi novými a známymi informáciami.  
 

E) OBČIANSKA KOMPETENCIA je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať 

na občianskom a sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti.  
 
To znamená, že absolvent (sa) dokáže:  
 
- vyjadriť úctu k druhým ľuďom a považuje ich za rovnocenné ľudské bytosti;  
- spolupracovať s druhými ľuďmi na presadzovaní spoločných záujmov; - pochopiť zmysel demokracie, 
slobody, práv a zodpovedností;  
- opísať vplyvy, ktoré má propaganda na súčasný svet;  
- uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia.  
 

F) KOMPETENCIA V OBLASTI KULTÚRNEHO POVEDOMIA A PREJAVU zahŕňa chápanie a 

rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v rôznych kultúrach a prostredníctvom 
rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť 
identifikovať svoje miesto alebo úlohu v spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch.  
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To znamená, že absolvent (sa) dokáže:  
 
- prejaviť záujem o hodnoty, tradície a pohľady druhých ľudí na svet;  
- vyjadriť názor, že človek by sa mal vždy usilovať o vzájomné porozumenie a zmysluplný dialóg medzi 
kultúrne odlišnými ľuďmi a skupinami;  
- poznať základné prejavy miestnej a národnej kultúry a to ako ovplyvňuje život jednotlivca v rodine a 
komunite.“. 
 
ODBORNÉ KOMPETENCIE 
 
A) POŽADOVANÉ VEDOMOSTI 
 
Absolvent má: 
 
- vysvetliť úlohu čítania a literatúry v spoločnosti, kultúre a vzdelávaní, 
- vysvetliť zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 
- preukázať vedomosti o príprave pracoviska a vytvorení podmienok pre prácu, 
- preukázať vedomosti o potrebe dodržania a záväznosti technologického postupu, 
- definovať základné pravidlá správania k životnému prostrediu a zásady jeho ochrany pred možnými 
negatívnymi vplyvmi, 
- popísať druhy a použitie nástrojov a pomôcok používaných vo svojom odbore, 
- rozlíšiť základné spôsoby ochrany materiálov vo svojom odbore, 
- popísať zásady čistoty a hygieny na pracovisku, 
- vyjadriť vlastnými slovami spôsoby aktívnej sociálnej komunikácie. 
 
B) POŽADOVANÉ ZRUČNOSTI 
 
Absolvent vie: 
 
- aplikovať citlivú a taktnú komunikáciu s ľuďmi, 
- navrhnúť jednoduché spôsoby spracovania materiálov vo svojom odbore, 
- manipulovať so štandardným ručným náradím používaných vo svojom odbore, 
- pracovať s mechanickým náradím používaných vo svojom odbore, 
- aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 
- uplatňovať etické princípy profesie v správaní a konaní, 
 aplikovať získané teoretické poznatky a využívať ich pri riešení pracovných 
problémov. 
 
C) POŽADOVANÉ OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY, VLASTNOSTI A SCHOPNOSTI 
 
Absolvent sa vyznačuje: 
 
- samostatnosťou , zodpovednosťou, dôslednosťou a presnosťou, 
- manuálnou zručnosťou, 
- koordináciou pohybov, intenzitou vykonávania pracovných úkonov, 
- vytrvalosťou, odolnosťou voči pracovnej záťaži, 
- iniciatívnosťou a adaptabilnosťou. 

Prehľad výkonových štandardov 

Absolvent má: 

2. popísať právne normy upravujúce povinnosti prípravy občanov Slovenskej republiky na ochranu ich zdravia, 
ochranu prírody a obranu vlasti, 

3. mať prehľad o orgánoch a organizáciách podieľajúcich sa na brannej, ekologickej a humanitárnej výchove 
občanov, 

4. mať schopnosť poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch, 
5. mať základné schopnosti pri riešení mimoriadnych situácií alebo udalostí, 
6. chrániť prírodu a životné prostredie, 
7. mať záujem o športové aktivity podporujúce jeho telesný a zdravotný rozvoj. 
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Prehľad obsahových štandardov 

 Teoretická príprava 

 Praktický výcvik 

 Mimovyučovacie aktivity 

Popis obsahových štandardov 

Teoretická príprava 

Teoretická príprava nadväzuje na vedomosti a zručnosti žiakov získaných v účelových cvičeniach. Žiaci sa 
oboznamujú s právnymi normami, ktoré upravujú povinnosti občanov na ochranu ich zdravia, ochranu prírody 
a obranu vlasti ako aj o organizáciách podieľajúcich sa na brannej, ekologickej a humanitárnej výchove. Získajú 
poznatky o dôležitých medzinárodných dohodách, o poslaní a funkcii ozbrojených síl, armády a civilnej ochrany v SR, 
o najnovších poznatkoch z dopravnej výchovy, zdravovedy a ekológie, o technických športoch, sebaobrane, 
o právnych podmienkach vlastnenia a používania zbrane a iných prostriedkov sebaobrany. Teoretická príprava trvá 3 
hodiny. 

Praktický výcvik 

Praktický výcvik sa zameriava na komplex týchto tematických celkov: 

 Zdravotná príprava (5 hodín) dopĺňa učivo účelového cvičenia. Žiaci sa zdokonaľujú v poskytovaní prvej pomoci 
pri úpaloch, uštipnutiach hadom, popáleninách a priestreloch. Vedia zhotoviť improvizované nosidlá a určiť 
poradie naliehavosti ošetrenia zranených osôb ako je umelé dýchanie, kriesenie, stabilizovaná poloha, 
poleptania chemickými látkami, otravy a omrzliny. 

 Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana (5 hodín) môže byť modelovaný na používanie signálov 
v priebehu činností. Žiaci sa naučia správne reagovať na požiar, výbuch plynu, zával alebo zosuv pôdy, letecké 
nešťastie,    radiačnú haváriu, otravu potravinami a vodou.  

 Pobyt v prírode (5 hodín) obsahuje komplex činností spojených s vybudovaním stanového tábora. Žiaci sa 
naučia pripravovať stravu v improvizovaných podmienkach a na provizórnych prostriedkoch, vybudovať 
a označiť trať pre orientačný beh, zrealizovať preteky podľa pravidiel. Sú vedení k ochrane, úprave a čistote 
prírodného prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých a chránených rastlín. 

 Technické činnosti a športy (3 hodiny) sú zamerané na rôzne aktivity ako sú exkurzie do športových zariadení, 
kde majú možnosť sledovať ukážky športovej streľby, rádioamatérskej a spojovacej činnosti, športového 
potápania a vodáctva, modelárstva, leteckých športov a parašutizmu, horolezectva a týmto sa motivovať 
k aktívnejšej športovej činnosti. Zároveň získavajú prehľad o náročnosti športových výkonov, výkonovej 
obtiažnosti, pravidlách a zásadách športovej činnosti.     

Mimovyučovacie aktivity 

 Teoretická príprava a praktický výcvik sa odporúčajú spojiť s mimovyučovacími aktivitami. Odporúča sa 
organizovať podľa podmienok aj zdokonaľovací plavecký výcvik, rôzne športové súťaže podľa osobitných predpisov.   
  

 

  

 


