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CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Predmet je koncipovaný tak, aby svojím obsahom pomáhal žiakom orientovať sa 

v sociálnej realite a začleňovať sa do rôznych spoločenských vzťahov a väzieb. Otvára cestu 

k realistickému sebapoznávaniu a poznávaniu osobnosti druhých ľudí a k pochopeniu 

vlastného konania i konania druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií. Oboznamuje 

žiakov so vzťahmi v rodine a v škole, s činnosťou dôležitých politických inštitúcií a orgánov 

a s možnými spôsobmi zapojenia sa jednotlivcov do občianskeho života. Rozvíja občianske 

a právne vedomie žiakov, posilňuje zmysel jednotlivcov pre osobnú i občiansku zodpovednosť 

a motivuje žiakov k aktívnej účasti na živote demokratickej spoločnosti. Poskytuje základy 

ekonomickej gramotnosti, učí žiakov základnej orientácii a uplatneniu sa na pracovnom trhu aj 

v medzinárodnom meradle, oboznamuje žiakov so základným kategoriálno-pojmovým 

aparátom filozofie, prezentuje filozofiu a jej dejiny ako určité laboratórium ľudského myslenia. 

Predmet sa vyučuje ako povinný, v 2. ročníku 1 hodina týždenne, kde sa vyučujú 

Základy psychológie a v 3.ročníku 2 hodiny týždenne, kde vyučujeme Základy ekonómie 

a ekonomiky a Základy práva a ochrany spotrebiteľa.  

Voliteľný predmet  vo 4. ročníku.  

Záujemcovia o maturitnú skúšku z OBN, respektíve tí, čo si chcú rozšíriť poznatky zo 

spoločenskovednej oblasti si môžu vo 4. ročníku zvoliť 4-hodinový voliteľný 

predmet Občianska náuka, kde sa vyučujú Základy filozofie a Základy sociológie, 2-hodinový 

voliteľný predmet Ekonomika a právo, kde rozširujeme nadobudnuté vedomosti v oblasti 

ekonomiky, ekonómie a práva nadobudnuté v 3. ročníku a 2-hodinový predmet Politológia 

a národné dejiny, kde rozoberáme Základy politológie, všeobecný prehľad a národné dejiny. 

Popri klasickej výučbe sa využívajú aj iné formy vyučovania, napr. besedy s odborníkmi 

/politikmi, psychológom, mediátorom, ekonómom, prokurátorom, online rozhovory s 

europoslancami a pod./ 

Už niekoľko rokov spolupracujeme aj s Prešovskou univerzitou v Prešove a Univerzitou 

Mateja Bela v Banskej Bystrici, najmä s katedrou politológie a katedrou práva, ktoré ponúkajú 

našim žiakom rôzne zaujímavé prezentácie, besedy a workshopy o aktuálnych témach našej 

spoločnosti, akými sú napr. EU, migrácia, extrémizmus a pod. 

Sme otvorení akejkoľvek ponuke, ktorá môže obohatiť spoločenskovedný rozmer 

osobnosti našich žiakov – napr. spolupráca s aktivistami OSN, Amnesty international, 

Okresnou knižnicou, Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad Topľou atď. 

Svoje vedomosti a zručnosti v spoločenskovednej oblasti si môžu 

študenti  prakticky  overiť a odprezentovať v rôznych projektoch a súťažiach. Medzi 



najobľúbenejšie a pre študentov najatraktívnejšie patria Ekonomická olympiáda, Finančná 

olympiáda,  Podnikový hospodár, Vzdelávací seminár pre maturantov - SOFT SKILLS 

a ďalšie. 

V prebiehajúcom projekte Inovatívne vyučovanie II. vyučujeme predmet 

Cvičná firma, kde rozvíjame u žiakov podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú 

gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych 

zručností. 

 







 


