
 

                              Výber voliteľných predmetov na budúci školský rok      

V záverečných dvoch ročníkoch štúdia žiaci GJCH  Vrútky študujú voliteľné predmety podľa 

vlastného záujmu, ktoré si vyberajú zo zoznamu:      

               Voliteľné predmety v školskom roku 2022/2023  pre budúci  3. ročník   

                                                    Prihlasujú sa súčasní druháci  /II.AG/.  

                                           Z voliteľných predmetov si vyberú 3 predmety:  

 

Seminár z biológie -                                                         SEB 

Seminár z chémie -                                                         SCH 

Seminár z fyziky -                                                             SEF 

Seminár z matematiky -                                               SEM 

Seminár z informatiky -                                                   SEI 

Spoločenskovedný seminár -                                        SVS 

Seminár z dejepisu -                                                       SED 

Seminár z geografie -                                                     SEG 

 

Hodinová dotácia každého voliteľného predmetu:  2 hodiny týždenne 

 

Anotácie voliteľných predmetov, ktoré sa študujú v 3. ročníku :  

 

SEB -  Vhodný pre študentov, ktorí majú záujem študovať na VŠ:  

- humánna medicína                      

- stomatológia  

- fyzioterapia                                                                                                             

- veterinárna medicína 

 - prírodné vedy (zoológia, botanika, biochémia, genetické inžinierstvo...)  

- potravinárstvo  

- ekológia,  životné prostredie  



- farmácia 

 - poľnohospodárska univerzita 

 - psychológia (biológia človeka) 

 - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (biológia)  

                                                

Cieľom predmetu je dobre pripraviť študentov na maturitnú skúšku a na prijímacie pohovory na 

vysoké školy. 

 

SCH – Obsah predmetu:  

1. Opakovanie a doplnenie učiva zo všeobecnej chémie  

2. Opakovanie a doplnenie učiva z anorganickej chémie, organickej chémie  

3. Riešenie úloh, výpočty v chémii, laboratórne cvičenia 

 Vhodný pre študentov ako príprava pre štúdium prírodných vied, medicíny, farmácie  a príprava pre 

štúdium technických VŠ  /STU Bratislava, TU Košice/ a perspektívnych študijných odborov: ako napr. 

materiálové inžinierstvo, nanotechnológie  

 

Cieľom predmetu je príprava na maturitnú skúšku a na prijímacie pohovory na VŠ. 

 

 



SEF - Hlavný cieľ:  

- doplnenie učiva z fyziky k príprave na maturitnú skúšku 

 - rozvíjanie tvorivých a experimentálnych zručností 

 - riešenie fyzikálnych úloh  

- diskusia k aktuálnym prírodovedným témam 

 

 

Cieľom predmetu je príprava na maturitnú skúšku  a na prijímacie pohovory na VŠ. 

SEM - Predmet bude zameraný: 

 - na získavanie matematických zručností  

- na precvičovanie prebratého učiva  

Predmet je vhodný aj pre tých, ktorí nechcú maturovať z matematiky,  ale budú ju potrebovať na 

prijímacích pohovoroch  na VŠ 

 

 

Cieľom predmetu je  príprava na maturitnú skúšku a na prijímacie pohovory na VŠ. 



SEI –  Hlavný cieľ : 

-  podporiť  orientáciu na štúdium prírodných vied , informatiky a matematiky 

- ukázať  niektoré zaujímavé problémy z oblasti prírodných vied a informatiky a ich riešenie použitím          

informatických konceptov 

-  rozvíjať a získavať nové znalosti a zručnosti v oblasti riešenia ,problémov využitím nástrojov 

programovania. 

 

 Cieľom predmetu je  príprava na maturitnú skúšku a na prijímacie pohovory na VŠ. 

SED - Obsah:  

Dejiny praveku a staroveku, Európa po rozpade Rímskej ríše, stredoveké štáty, Slovania, stredoveká a 

novoveká kultúra, výber tém z novovekých dejín.  

Seminár je určený hlavne študentom, ktorí majú záujem o históriu a plánujú z dejepisu maturovať. 

Obsahová náplň rozširuje a dopĺňa dejepisné učivo, ktoré sa na tradičných hodinách v nižších 

ročníkoch spomína len okrajovo alebo vôbec.  

Prehlbovanie a rozširovanie vedomostí z histórie sa realizuje využívaním odbornej literatúry, CD, 

DVD, formou projektov a exkurzií. 

 

Cieľom predmetu je  príprava na maturitnú skúšku a na prijímacie pohovory na VŠ. 

 



SEG - Seminár je vhodný pre študentov, ktorí:  

-  majú radi geografiu a  chcú študovať na VŠ ekonomického zamerania geografiu cestovného ruchu 

-  chcú v budúcnosti pracovať v oblasti cestovného ruchu 

-  sa rozhodli maturovať z geografie 

-  chcú študovať geografiu alebo environmentalistiku na vysokej škole 

-  chcú získať lepší prehľad o aktuálnom dianí vo svete 

   

Cieľom predmetu je príprava na maturitnú skúšku a na prijímacie pohovory na VŠ. 

 

SVS - Seminár je určený hlavne študentom, ktorí majú záujem o občiansku náuku a plánujú  aj   

z tohto predmetu maturovať. Obsahová náplň rozširuje a dopĺňa  učivo z občianskej náuky, ktoré sa 

na tradičných hodinách v nižších ročníkoch spomína len okrajovo alebo vôbec.  

Predmet je vhodný pre štúdium, ktoré je zamerané na právnické, filozofické a humanitné 

zameranie.  

Prehlbovanie a rozširovanie vedomostí z predmetu sa realizuje využívaním odbornej literatúry. 

 

Cieľom predmetu je príprava na maturitnú skúšku a na pohovory na VŠ. 



 

 

 

Od 7. februára do 30. marca 2022  sa bude prostredníctvom EduPage a triednej učiteľky  

záväzne prihlasovať na voliteľné predmety pre školský rok 2022/2023. 

 

Jedným z cieľov voliteľných predmetov je pripraviť žiakov na maturitnú skúšku v súlade s 

cieľovými požiadavkami na maturitné skúšky z jednotlivých   

predmetov: http://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/ 
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