4.C SAMOŠTÚDIUM 12.4.2021 – 16.4.2021
MAT – Mgr. Čakajdová lubicacakajdova@gmail.com
Téma: opakovanie TC : Štatistika
Prosím zopakovať učivo :
-výpočet :aritmetický priemer, xmod, xmed, harmonický priemer, relatívna početnosť (aj v %)
- Charakteristiky variability: Rozptyl .atď
- Intervalové rozdelenie početností (Sturgesovo pravidlo )
Zadané úlohy poslať do 30.4.2021😂👍
( podmienka úspešnej klasifikácie)!!!!
Teším sa na spoluprácu a prajem zvládnutie poziadaviek( nie sú náročné). Čakajdová

SJL - PaedDr. Krajčovičová
maturitné opakovanie
Staroveká literatúra - Pojmy: epos, báj, bájka, alegória, óda
Biblia, Homér – Ilias a Odysea
Epos o Gilgamešovi, Ovídius – Umenie milovať, Flaccus – Ódy
STAROVEKÁ LITERATÚRA

(3. tisícročie pred n.l. – 5. storočie n.l.)
Delí sa na: A. Orientálnu literatúru
B. Antickú literatúru (grécku a rímsku)
ORIENTÁLNA LITERATÚRA
Medzi najstaršie pamiatky patrí Epos o Gilgamešovi, monumentálny hrdinský anonymný epos
sumerského pôvodu, napísaný klinovým písmom
- ústredná postava: Gilgameš, ktorý hľadá tajomstvo večného života.
Biblia: je najčítanejším, najinterpretovanejším a najprekladanejším dielom starovekej literatúry
Starý zákon – svätá kniha židovského náboženstva (46 kníh), obsahuje Tóru –najstaršia časť, obsahuje
5 kníh Mojžišových, Prorocké knihy, biblické historické príbehy – mýty o stvorení sveta a človeka,
vyhnanie z raja Adama a Evy, Kain a Ábel, potopa, Noe, babylonská veža, príbehy Abrahama,
Mojžiša, prijatie 10 božích prikázaní na hore Sinaj, David a Goliáš, predpovedanie narodenia Mesiáša.
Nový zákon – kresťanská zbierka biblických kníh (27 kníh)
vznikol v 2. pol. 1. st. n.l., obsahuje historické knihy – 4 evanjelia (podľa Matúša, Marka, Lukáša,
Jána) + skutky apoštolov,
poučné knihy, prorocké knihy – zjavenie sv. Jána (apokalypsa – koniec sveta)
- obsahuje zvestovanie o narodení Ježiša Krista, príbeh Herodesa (židovského kráľa), detstvo Ježiša,
tvorenie zázrakov, Ježišova cesta do Izraela, vstanie z mŕtvych, vstúpenie na nebesá
Biblia je knihou špecifickou – je súčasne umeleckým, náboženským, historickým, ako aj
doktrinárskym (neomylným), nezvratným a večným dielom, dodnes ovplyvňuje duchovný a literárny
vývoj.
ANTICKÁ LITERATÚRA
Grécka literatúra
HOMÉR (9. storočie p.n.l.) – eposy Ilias a Odysea:
· Ilias:
· dejovo sa dotýka posledných 51 dní desaťročnej vojny (medzi Trójou a Spartou ju vyvolal syn
trójskeho kráľa Priama Paris, ktorý uniesol Helenu, krásnu ženu spartského kráľa Menelaa). Známy je
„trójsky kôň“, pomocou ktorého Sparťania ľstivo dobyli Tróju. Vystupujú tu postavy: Achiles, Hektor,
rôzni bohovia...
· Odysea:
· po skončení vojny sa Odyseus vracia domov
· návrat – predlhá, ťažká a úmorná cesta v znamení priazne i nepriazne bohov
· je to predovšetkým poéma o mori a námorných dobrodružstvách, ale aj oslava šikovnosti hlavného
hrdinu a vernosti jeho ženy Penelopy.
EZOP – bájky (6. storočie p.n.l.):
· väčšina sa odohráva vo svete zvierat, v týchto krátkych prozaických príbehoch vystupuje viac-menej
ustálený repertoár postáv: zvieratá, hmyz i rastliny, sú obohatené o ľudské vlastnosti a spôsob
správania (prefíkaná líška, …), na konci je vždy poučenie.
SAPFO – ľúbostná poézia

vyhnanstvo s 23 dievčatami na ostrov Lesbos
– spolu so svojimi družkami zriadila na ostrove dom múz, v ktorom ona a jej priateľky písali a
recitovali ľúbostnú poéziu „neprístojná tvorba“ – v 11. storočí spálené rukopisy, zachovala sa len
jediná báseň Modlitba k Afrodite
SOFOKLES – z jeho bohatej tvorby sa zachovalo sedem tragédií (Antigona, Kráľ Oidipus, …)
Antigona
má prológ + 5 dejstiev + epilóg
Dej sa odohráva sa v starovekom Grécku a zobrazuje vojnu medzi Oidipovými synmi Polyneikom
a Eteoklom, kt. sa skončila smrťou obidvoch bratov. Na trón nastúpil Kreón a dal pochovať so
všetkými poctami iba Eteokla, ale pod hrozbou smrti zakáže pochovať vlastizradcu Polyneika.
Antigona, sestra oboch bratov, nedbá na jeho zákaz. Považuje ho za odporujúci božím zákonom.
Pochová aj druhého brata. Kreón ju zaživa zavrie do skalnej hrobky. Až výstraha veštca a prosby
vlastného syna Haimona, snúbenca Antigony, ho presvedčia, aby ustúpil. Je však už neskoro,
Antigona sa obesila. Haimon sa prebodne mečom a samovraždu spácha aj jeho matka.
Rímska literatúra
Rímska literatúra zväčša prevzala už hotové formy gréckeho písomníctva
OVÍDIUS:
Metamorfózy (Premeny), asi 250 gréckych a rímskych povestí, ktorých jednotiacim motívom je
motív premeny človeka na zviera, rastlinu, alebo kameň. Napr. verní manželia Filemon a Baucis sa
premenia na stromy, pyšná Nioba na plačúci kameň.
Daidalos a Ikaros – postavy z gréckej mytologie. Otec a syn. Žijú vo vyhnanstve na Krete (Minos)
Ikaros sa po páde na zem premení na Ikarovo more.
Pygmalionova socha – Pygmalion si vytesal sochu zo slonoviny, bohovia sa nad nim zľutovali a
oživili ju
Ovidius používa ľahký melodický verš, hravú zmyslovosť a obdivuhodnú básnickú fantáziu.
CICERO - najvýznamnejší rečník – zaviedol politickú reč– knihy o štáte a o senáte
FLACCUS
Ideál životného šťastia nachádza v tichom súkromnom živote, v drobných radostiach, v nezávislosti od
bohatstva a v mravnej počestnosti.
Ódy
Autor v nich vystupuje ako “kňaz Múz”, ktorý chce zasvätiť mladú generáciu do tajov spoločenského
poriadku: poúča mladých ľudí, ktoré mravné hodnoty sú základom rímskej spoločnosti a akými
cestami sa má občan uberať, aby bol čo najviac prospešný celku i sebe. Oslavuje mravné hodnoty.
Základné pojmy
Mýtus alebo báj je epický útvar, v ktorom sa podáva ľudový (z vedeckého pohľadu primitívny)
výklad o jave či veci, ktorý človeka nabáda k premýšľaniu. Súbor mýtov určitého národa sa nazýva
mytológia či bájoslovie. Ľudia v mýtoch vyjadrujú svoje predstavy o pôvode sveta a vzniku života na
Zemi, o prírodných úkazoch (búrka, blesky), o striedaní ročných období, o vychádzaní a zapadaní
slnka a podobne. Vo svojich predstavách pripisujú ľudia nevysvetliteľné javy bohom, polobohom a
iným nadprirodzeným bytostiam (vílam, škriatkom). Ľud si mýtami vysvetľuje aj vznik názvov krajín,
morí, kvetov. Mýty sa tradovali z pokolenia na pokolenie. Považujú sa za najstaršiu podobu ľudovej
prózy. Rozdeľujeme do niekoľkých skupín: 1. báje o pôvode neba a zeme, 2. báje o pôvode človeka,
zvierat, rastlín, názvov 3. báje o objavoch vecí, remesiel, vied a umení, 4. báje o predkoch, hrdinoch
národných kultúr, obrancoch rodu. Príklad – báj o Prometeovi, Daidalos a Ikaros...
Epos – základný veršovaný žáner epiky o hrdinských činoch legendárnych hrdinov prípadne bohov.
Medzi jeho najvšeobecnejšie znaky patrí veľký rozsah, bohatý a doširoka rozvetvený dej. V eposoch
sú vykreslené ľudské vzťahy, dokonca aj bohovia majú ľudské vlastnosti, ale človek je bezmocný voči
ich rozhodnutiu. Eposy ovplyvnili vývoj literatúry v nasledujúcich obdobiach. Najznámejšie sú
starogrécke eposy, Iliada a Odysea.

Óda je oslavná pieseň alebo rozsiahla lyrická báseň., lásku atď. Vyniká nadnesenosťou a pátosom,
oslavným spôsobom sa vyjadruje o nejakej téme (radosť, mladosť, sloboda, príroda, národ, óda
oslavuje hrdinu, predmet, vlasť, múdrosť alebo nejakú významnú osoba). Patrí do reflexívnej alebo
úvahovej lyriky.
Bájka – je vymyslený príbeh s výchovným zacielením, v ktorom zvieratá alebo neživé predmety
konajú a hovoria ako ľudia. Veršovaná alebo prozaická forma. Vždy z nej vyplýva ponaučenie.
Vyrozprávaný dej sa podáva ako alegória (inotaj).
Alegória je druh rozvinutej metafory, čiže nepriame pomenovanie deja, udalosti, myšlienky.
Najznámejšie sú zvieracie bájky – alegórie zo života zvierat – ezopské bájky. U nás ich písal J.
Záborský, S. H. Vajanský, M. Rázus.

ANJ - Mgr. Ondrušová
NEJ - Mgr. Nováčiková

• s. 222/1 - Welche Reaktion passt?
• s. 222/2 - Was passt in die Lücke?
• s. 223/3 - Wortschatz
• s. 86 - Predložky s datívom a akuzatívom v spojení so zemepisnými názvami.
Preštudujte si tabuľku, nové učivo, v prípade nejasnosti sa mi ozvite, vysvetlím vám učivo.
• s. 80/1a - Kennen Sie die Slowakei? Priraďte texty k obrázkom.
• s. 224/2 - doplňte cvičenie
Pošlite mi cvičenie 222/1 do štvrtku do 24. hod.

RUJ - PhDr. Bohilová
Pracujeme s učebnicou Raduga 2
- zostáva slovná zásoba lekcia 5 str.91, 92 prečítať nahlas, pozor na prízvuk a výslovnosť, učiť sa
- stále pracujeme s textami o Moskve a Petrohrade str. 88, 89
- domáca úloha:
- str. 104 cv. 4.3a) prečítajte si, čo budú robiť žiaci v júli. Napíšte svoj program na prázdniny,
použite slovnú zásobu uvedenú pri Dávidovi, pošlite na mail

CER – Ing. Pavlovičová
TÉMA: Cestovný ruch v štátoch západnej Európy – pokračovanie
VEĽKÁ BRITÁNIA
hlavné mesto:
Londýn
- hospodársky a kultúrne vyspelý štát s popredným postavením v Európe i vo svete -oficiálny názov
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
- historické krajiny: Škótsko, Anglicko, Wales, Severné Írsko -súostrovie Britské ostrovy tvoria ostrovy Veľká Británia a Írsko a mnoho menších ostrovov.
Poloha:
- výhodná ostrovná poloha-námorná veľmoc- koloniálna mocnosť- ¼ sveta( India, Egypt, Kanada,
Austrália, viaceré štáty v Afrike)
- súčasnosť -Gibraltár, ostrovy Falklandy, Bermudy
- od pevninskej časti Európy - Lamanšský prieliv, v Doverskej (Calaiskej) úžine-32km široký
-pobrežná členitosť: členité pobrežie, s početnými polostrovmi a zálivmi, zasahujú hlboko do
pevniny- vznik prístavov.
Povrch :
-juh a juhovýchod -nížiny a pahorkatiny, západ a sever- nižšie pohoria.
- najvyššie pohorie Grampiány v Škótsku ( Ben Nevis 1343m) Podnebie: - výrazne oceánske, príznačné časté hmly, vetry, veľká oblačnosť a dostatok zrážok počas celého roka.
Vodstvo:
-najdlhšia rieka je Temža (336 km), takmer rovnako dlhá je Severn.

-rieky splavné- pospájané mnohými prieplavmi- súvislé vodné cesty.
-mnoho jazier, močiarov a rašelinísk (prevažne ľadovcového pôvodu),
Obyvateľstvo:
- 4/5 Angličania, zvyšok Škóti, Walesania a Íri,líšia sa navzájom náboženstvom, kultúrou
veľa cudzincov, prisťahovalectvo sa omedzuje, hustota obyvateľstva 247 obyvateľov na km2
najväčšia hustota: priemyselné oblasti v strednom a juhovýchodnom Anglicku,
konurbácie: Liverpool- Manchester, Londýn s okolím, v mestách 9/10 obyvateľov
zamestnanosť v služby 76%, priemysel 22,2 %, poľnohospodárstvo 1,8 %
Poľnohospodárstvo:
- menšia rozloha lesov, prevažne menej úrodné pôdy.
-najúrodnejšie pôdy- juh a juhovýchod Anglicka.
-pestuje sa: pšenica a jačmeň, zemiaky, cukrová repa, chmeľ a krmoviny.
- živočíšna výroba- prevláda, chov hovädzieho dobytka, oviec, ošípaných, hydiny, rybolov,
-dovoz poľnohospodárske produktov (obilnín, krmovín),
Priemysel:
- rozvoj v prvom štáte na svete, základom bola ťažba čierneho uhlia a rúd.
- v súčasnosti ťažba uhlia nízka, rudy sa musia dovážať, význam tradičného hutníctva
poklesol.
- vzrástla ťažba ropy a zemného plynu v Severnom mori (3. miesto v produkcii po Rusku a Nórsku, v
zemnom plyne 2. po Rusku).
-vedúce postavenie strojárstvo (automobily, lietadlá, lode, elektrotechnika, elektronika )
chemický priemysel a textilná výroba( Manchester, Leeds-spracovanie vlny)
-najväčšia priemyselná oblasť štátu - stredné Anglicku( black country- čierna krajina)
- Londýn ( 7 mil., konurbácia asi 11 mil)- najväčšie kultúrne, priemyselné, obchodné a finančné
stredisko svetového významu., strojársky, potravinársky a textilný priemysel, medzinárodné letisko,
námorný prístav 75 km od ústia Temže do mora a lode môžu doň vplávať len za prílivu.
- historické pamiatky (Westminster, Buckinghamský palác, Big Ben, Tower ) stredisko umenia a
kultúry.
Mestá:
Birmingham, Liverpoole, Glasgow, Edinburgh -hospodársky najmenej rozvinutou oblasťou je
Severne' Írsko (Ulster), na SV ostrova Írsko, - dodávateľom poľnohospodárskych
produktov, priemysel (stavba lodí, elektrotechnika a i).
- od 1969 - nepokoje a ozbrojené zrážky, najmä v hlavnom meste Belfaste,príčiny- sociálne,
národnostné a náboženské rozpory (Íri sú katolíci, anglické obyvateľstvo v Severnom Írsku protestanti).
Írsko- sa vzdalo nárokov na územie Severného Írska-1998, občasné nepokoje pretrvávajú naďalej.
Doprava- vnútri štátu- automobilová, železničná (význam značne poklesol), pobrežná plavba (.
kabotáž).
- spojenie so za. hraničím - vyspelá námorná a letecká doprava.
-s Francúzskom urýchľuje spojenie železničný dvoj- tunel pod Lamanšským prielivom. Cestovný
ruch-Londýn (Westminster), Stonehenge v juhozápadnom Anglicku, národné parky (Snowdonia vo
Walese, Lake District ), univerzitné mestá (Oxford, Cambridge), kúpele rekreačné strediská na
pobreží, ostrovoch , jazerné oblasti , vidiecka krajina,
ÍRSKO
hlavné mesto :
Dublin
v súčasnosti medzi hospodársky najrýchlejšie sa rozvíjajúce štáty (prívlastok- keltský tiger).
zaberá väčšinu ostrova Írsko,( zelený ostrov), vplyv vlhkého oceánskeho podnebia
krajina bola dlhé obdobie pod nadvládou Veľkej Británie (nezávislosti -1948).
rovinaté územie s malou rozlohou ornej pôdy, nedostatok nerastných surovín–
nedostatok možnosti pre obživu obyvateľstva-dôsledok- vysťahovalectvo (najmä do USA)
národnostné zloženie je takmer jednotné (Íri - potomkovia Keltov tvoria 94 % obyvateľov).
zamestnanosť službách, v priemysle, v poľnohospodárstve, rybolove a námornej doprave.
pasienky- chov hovädzieho dobytka a oviec, pestovanie: zemiakov, ľanu

-

potravinárstvo, textilná a strojárska výroba, nové odbory (elektronika).
Dublin ( 1 mil.obyv.) jedno z najkrajších miest Európy, kultúrne pamiatky

BENELUX
- tri hospodársky vyspelé západoeurópske štáty, rozlohou malé, ale najhustejšie zaľudnené štáty
v Európe, výhodná geografická poloha, ich územím prechádzajú dôležité dopravné spoje z vnútrozemia (najmä z Nemecka) do prístavov pri Severnom mori.
vlastnili kolónie, Belgicko ( napr. Kongo, ) a Holandsko (napr. Indonéziu).
po 2. svetovej vojne vytvorili Belgicko, Holandsko a Luxembursko colnú a hospodársku úniu
Benelux.,- priekopníci hospodárskej spolupráce v Európe.
BELGICKO
hlavné mesto:
Brusel
-rozlohou a počtom obyvateľov malá krajina patrí k hospodársky najvyspelejším v Európe.
- na severe Flámi (asi 5,8 mil)- hovoria jazykom podobným holandčine, na juhu - po francúzsky
hovoriaci Valóni (asi 4,4 mil.).
- priaznivé prírodné podmienky prevažne roviny a pahorkatiny, na juhovýchode Ardeny,
- mierne prímorské podnebie, dostatok zrážok a úrodné pôdy
- poľnohospodárstvo- prevláda živočíšna výroba, chov hovädzieho dobytka nízka zamestnanosť
- priemysel- hutnícka a chemická výroba- prevažne dovážané suroviny, strojárstvo -svetová úroveň,
staré tradície
- textilná výroba (svetoznáme sú bruselské čipky).
- vyše polovice elektrickej energie- jadrové elektrárne, ostatok tepelné.
- najväčšie mesto štátu Brusel (1,1 mil, aglomerácia do 2 mil.)
- priemyselné, obchodné a finančné stredisko, sídlo najvyšších orgánov Európskej únie, Antverpynajdôležitejší prístav,
- najhustejšia železničná sieť na svete, morské pobrežie rekreačné strediská a kúpele,
;feature=related
HOLANDSKO
hlavné mesto:
Amsterdam
- dôležité postavenie vo svetovom obchode a hospodárstve
- významná poloha pri ústí Rýna a ďalších riek do Severného mora,väčšina územia- nížiny, preliačiny.
asi 40 % územia leží nižšie ako úroveň morskej hladiny, krajina bojujúca s morom
-získavanie novej pôdy, plytké zálivy ohradené hrádzami vysušili pomocou čerpadiel - polder.
-veterné mlyny: lúpanie jačmeňa a ryže, lisovanie rastlinného oleja, mletie dovážaných kakaových
bôbov, korenia, rezanie dreva.
-podnebie a pôdy sú vhodné na poľnohospodárstvo, prevláda- chov hovädzieho dobytka,
pestovanie- krmovín a cukrovej repy, na poldroch: zemiaky, zelenina, obilie, kvety,( vývoz)
- priemysel- výrobky elektrotechnické a elektronické (napr. Phillips), potravinárske (tradičná výroba
syrov a i.) a chemické, spracúvajú
- domáce suroviny (zemný plyn - ťažba najväčšia v Európe), dovážané (ropa, kakaové bôby,
olejniny),výroba ocele a hliníka pre potreby strojárstva (lode, automobily, lietadlá).
- najhustejšie zaľudnené štáty, väčšina obyvateľov zamestnaná- obchod a iné služby, priemysel.
- dožívajú sa vysokého veku (viac než tisíc obyvateľov má nad sto rokov),
- v mestách 9/10 obyvateľov , veľa cudzincov (najmä Turkov a Maročanov)
- najväčšie mesto Amsterdam ( 1,1 mil.)- priemysel, prístav, medzinárodné letisko (Schiphol, na
poldroch) , kultúrne, historické pamiatky. ( zaradené do Svetového kultúrneho dedičstva)
zaujímavosť- brusiarne diamantov,
- Rotterdam - najväčší prístav sveta, veľké rafinérie ropy, lodenice a iný priemysel.
- Haag - sídlo kráľovského dvora, vlády, parlamentu a ďalších významných inštitúcií (Medzinárodný
súdny dvor). -námorná, riečna a letecká doprava - medzinárodný význam.
LUXEMBURSKO
hlavné mesto
Luxemburg

- patrí k najbohatším na svete, s vysokou životnou úrovňou obyvateľstva,
- priemyselný štát s významným hutníctvom, domáca ťažba železnej rudy (uhlie a koks dováža),
-väčšina produkcie – vývoz, významná výroba pneumatík a liekov,
- lesy pokrývajú asi1/3 územia
Luxemburg- sídlo medzinárodných bánk a niektorých orgánov Európskej únie,
- mnoho cudzincov (asi 30 % obyvateľov, najviac Portugalci, Taliani ).
ÚLOHY:
• Tému si treba vytlačiť, ak tú možnosť nemáte, tak prepísať a založiť v poradí s predchádzajúcimi
témami
• Dopracovať úlohy z predchádzajúcej témy

MHV - Ing. Vichnarová
1. Hospodársky rozvoj a ekológia
2. Klimatické zmeny vo svete
Popis znehodnocovania obnoviteľných zdrojov (pôda, sladká voda, ovzdušie, moria a oceány).
Charakteristika klímy.
Vysvetlenie pojmu klimatické zmeny.
Popis činiteľov spôsobujúcich zmenu globálnej klímy.
Popis dopadov klimatických zmien.
Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie.
Učebný materiál je zaslaný na mailové adresy žiakov.

MEO – Ing. Vichnarová
1. Príprava tovaru na export
2. Zabezpečenie prepravy a poistenia
3. Sprievodné doklady vyvážaného tovaru
Popis postupu prípravy tovaru na vývoz v prípade sprostredkovania vývozu pre inú firmu.
Popis postupu prípravy tovaru na vývoz v prípade vlastných výrobkov.
Popis zabezpečenia prepravy a poistného v súlade s dodacou paritou.
Určenie a charakteristika sprievodných dokumentov (faktúra, nákladný list,...).
Náležitosti sprievodných dokumentov.
Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie.
Učebný materiál je zaslaný na mailové adresy žiakov.

PEP – Ing. Vichnarová
1. Etika v zamestnaneckých vzťahoch
2. Práva zamestnancov
Charakteristika personálneho manažmentu.
Vysvetlenie etiky v zamestnaneckých vzťahoch.
Práva a povinnosti zamestnávateľa.
Práva a povinnosti zamestnancov.
Neetické správanie na pracovisku.
Učivo je žiakom vysvetlené prostredníctvom videokonferencie.
Učebný materiál je zaslaný na mailové adresy žiakov.

TECH kuchár - Ing. Kajanová
1) Nemecká, Rakúska, Maďarská, Poľská kuchyňa.
Uvedené témy je potrebné si prepísať do zošita alebo vytlačiť a vložiť do zošita, naštudovať. Témy
žiakom boli poslané na emailovú adresu.
Úloha:
- zopakovať si: Zásady zdravej, racionálnej výživy a jej uplatnenie v praxi, Cudzie kuchyne.

- naučiť sa nové témy, a to:
- charakterizovať jednotlivé typy kuchýň.

TEO kuchár - Ing. Kajanová
1) Stravovacie zvyklosti hostí z Ázie.
Uvedenú tému je potrebné si prepísať do zošita alebo vytlačiť a vložiť do zošita, naštudovať. Téma
žiakom bola poslaná na emailovú adresu.
Úloha:
- naučiť sa novú tému, a to:
- popísať stravovacie zvyklosti v Ázií.
- Ústne skúšanie na online hodine – maturitná téma č. 24 !!!

API – Ing. Beková
Úloha:
▪ TVORBA ZÁVEREČNEJ PRÁCE - MW
▪ TVORBA PREZENTÁCIE K ZÁVEREČNEJ PRÁCI VYBRANEJ KRAJINY – POWER
POINT
- kompletizácia záverečnej práce
- PRECHODY SNÍMOK:
Hlavné menu---Prechody (vybrať jeden prechod na celú prezentáciu)---Použiť na všetky
snímky----Po kliknutí
Prezentáciu poslať na mail jbekovaf@gmail.com ihneď.

MAR - Ing. Chalupová
Téma: Reklama, výhody a nevýhody reklamy
Reklamou rozumieme platenú formu neosobnej, masovej komunikácie. Jej cieľom je informovanie
spotrebiteľov a jej zámerom je ovplyvniť ich chovanie.
Výhody reklamy:
- firma môže kontrolovať, čo chce povedať, aj to kedy to povie a do určitej miery aj komu sa správa
odošle
- môže predstavovať nákladovo efektívnu metódu komunikácie, čo sa týka nákladov
- má svoje psychologické aspekty – schopnosť osloviť, vyburcovať, povzbudiť, pripomenúť
spotrebiteľovi produkt
Nevýhody reklamy:
- nemožnosť priamej spätnej väzby u väčšiny reklám
- kredibilita – či zákazník verí tomu čo reklama ponúka
- ľahkosť akou ju možno vypnúť, ignorovať
- často sa považuje za tendenčnú s cieľom manipulovať
ÚLOHY:
1. Opakovanie učiva na písomku – inštrukcie boli poslané žiakom
2. Účasť na on-line hodine v stredu o 10,00

OMP – Mgr. Chudá
Medzinárodné organizácie
Medzinárodné organizácie sú tie medzivládne inštitúcie, ktoré vznikli na základe medzinárodnej
zmluvy uzatvorenej najmenej medzi troma štátmi. Znaky medzinárodných organizácií:
• trvalý charakter;
• disponujú vlastnými orgánmi, ktoré majú medzi sebou rozdelené aktivity a ktoré sa usilujú o
dosiahnutie cieľov vytýčených v zakladajúcej listine;
• vlastná subjektivita;
• udržiavajú styky nielen medzi členskými štátmi navzájom, ale aj s nečlenskými štátmi, prípade s
inými medzinárodnými organizáciami, s ktorými môžu uzatvárať určité druhy medzinárodných zmlúv.

Medzinárodné organizácie a Slovensko
Slovenská republika udržuje diplomatické vzťahy približne so 173 krajinami a je členom viacerých
medzinárodných organizácií, medzi ktorými sú napríklad:
• OSN – Organizácia spojených národov, SR člen od roku 1993,
• IBRD/WB – Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj, SR člen od roku 1993,
• IFC – Medzinárodná finančná korporácia, SR člen od roku 1993,
• EBOR – Európska banka pre obnovu a rozvoj, SR člen od roku 1993,
• UNESCO – Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru, SR člen od roku 1993,
• INTERPOL – Medzinárodná kriminálna a policajná organizácia, SR člen od roku 1993,
• V4 – Vyšehradská štvorka, SR člen od roku 1993,
• MMF – Medzinárodný menový fond, SR člen od roku 1995,
• WTO – Svetová obchodná organizácia, SR člen od roku 1995
• OECD – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, SR člen od roku 2000,
• EÚ – Európska únia, SR člen od roku 2004,
• NATO – Severoatlantická aliancia, SR člen od roku 2004,
• CEFTA – Stredoeurópska dohoda o voľnom obchode, SR člen od roku 2004,
• Schengen – Schengenská dohoda, Schengenský priestor, SR člen od roku 2007 a mnohé ďalšie.
Členstvo SR v medzinárodných organizáciách
Pôsobenie SR v medzinárodných organizáciách prináša určité povinnosti, ale vytvára predovšetkým
podmienky na stabilitu a ďalší rozvoj našej ekonomiky.
OSN (Organizácia spojených národov)
Slovenská republika bola prijatá za člena OSN 19. januára 1993 ako jeden z nástupníckych štátov
Českej a Slovenskej federatívnej republiky. Napriek tomu patrí Slovensko medzi zakladajúcich členov
OSN. Od prijatia SR do OSN v roku 1993 sa SR aktívne zapája do všetkých kľúčových oblastí
činnosti OSN.
SR ako malá krajina je presvedčená o užitočnosti globálneho partnerstva a efektívnej mnohostrannej
spolupráce, preto prikladá veľký význam svojmu pôsobeniu na pôde OSN. Od svojho prijatia do OSN
sa SR aktívne zapája do všetkých hlavných oblastí činnosti OSN
Účasť v medzinárodných operáciách OSN na podporu mieru, ako aj zapojenie sa do ďalších aktivít v
oblasti udržiavania mieru a bezpečnosti predstavuje oblasť, kde si SR vybudovala veľmi dobré meno.
Pôsobenie v mierových operáciách je integrálnou súčasťou zahraničnej politiky SR vo vzťahu k OSN.
UNESCO (Organizácia spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru)
UNESCO je súčasťou systému medzinárodnej organizácie OSN, ktorá má mandát na rozvoj
kultúrneho potenciálu svetového spoločenstva, kultúry, vedy a vzdelávania. V zozname UNESCO sa
nachádzajú rôzne kultúrne pamiatky a prírodné vzácnosti z našej krajiny zo Slovenska. V zozname
máme zapísané historické centrum Bardejova a Banskej Štiavnice a jej technické pamiatky, jaskyne
Slovenského krasu, dedinu Vlkolínec, najväčší hrad v strednej Európe – Spišský hrad a okolie,
drevené kostolíky na severovýchode Slovenska (Ruská Bystrá, Ladomirová, Bodružal, Tvrdošín,
Hervatov pri Bardejove, Kežmarok, Hronsek, Leštiny) a Karpatské bukové pralesy.
OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj)
Slovenská republika sa stala členom OECD v decembri roku 2000. Ministerstvo zahraničných vecí
koordinuje aktivity SR voči OECD na národnej úrovni, zabezpečuje tiež agendu spoločných projektov
medzi SR a OECD, analyzuje informácie z pracovných orgánov OECD, zabezpečuje prípravu
podkladov pre predstaviteľov SR zúčastňujúcich sa vrcholových zasadnutí OECD a zapájanie SR do
odborných programov a projektov OECD.
EÚ (Európska únia)
Slovenská republika sa o začlenenie do Európskej únie snažila už ako súčasť ČSFR, ale hlavne po
získaní samostatnosti v roku 1993,členom sa stala až 1. mája 2004. Po takmer 20 rokoch členstva SR v
Európskej únii sa preukázala skutočnosť, že z ekonomického pohľadu je pre Slovensko a jeho
dlhodobý úspešný rozvoj rozhodujúce členstvo v tomto integračnom zoskupení a z neho vyplývajúce
záväzky a výhody. Jednou z najvýznamnejších výhod členstva v EÚ je možnosť čerpať európske
fondy v rámci politiky súdržnosti EÚ.
Hlavným cieľom politiky súdržnosti z hľadiska potrieb a priorít Slovenskej republiky je znižovanie
sociálnych a hospodárskych rozdielov v úrovni rozvoja európskych regiónov. SR sa tiež stotožňuje s
presvedčením, že politika súdržnosti má byť predovšetkým zameraná na podporu

konkurencieschopnosti všetkých regiónov prostredníctvom využívania ich vnútorného potenciálu, ale
najmä svoju pozornosť sústreďovať práve do zaostávajúcich regiónov.
NATO (Severoatlantická aliancia)
Vstupom do NATO Slovenská republika získala najmä:
• väčší vplyv a väčšiu zodpovednosť na medzinárodnej scéne;
• nie sme odkázaní sami na seba;
• profesionalizácia armády;
• spolupráca s najvyspelejšími armádami a bezpečnostnými silami sveta;
• bezpečnostné prostredie pre investície.
Príprava SR na členstvo v NATO zreteľne napomohla aj vstupu SR do Európskej únie. Obidve
organizácie sú postavené na hodnotách slobody, práva a demokracie, preto mnohé z reforiem, ktoré
mali Slovensko pripraviť na úlohu spoľahlivého spojenca v NATO, boli nápomocné a zužitkovateľné
aj pre členstvo SR v Európskej únii. Príprava na členstvo v NATO sa totiž netýkala iba vojenských
otázok, ale zahŕňala aj politickú, ekonomickú a právnu problematiku. Do NATO totiž nevstupuje iba
armáda, ale celá krajina.
Záver
Z uvedených charakteristík nám vyplýva, že medzinárodný obchod je pre súčasnú ekonomiku veľmi
dôležitý, aj keď to prináša veľa nových rizík, ale taktiež možnosti predvídať, vylúčiť tieto riziká.
Mnohé sa prenášajú z jedného štátu do druhého ako napríklad inflačný vývoj, cenové výkyvy a iné.
Slovenská republika využíva dostatočne členstvo v medzinárodných organizáciách. Zároveň je
mimoriadne dôležitá naša schopnosť vyťažiť maximum z komparatívnej výhody členstva SR v
uvedených organizáciách s cieľom ekonomického rastu a hospodárskej stability.

EKN ois - Ing. Smatanová
Téma: Kapitálový trh. Devízový trh. Trh drahých kovov.
Zadanie: Materiál na naštudovanie zaslaný ma mail.
Kontrola: Konzultované priebežne online so žiakmi spoločne aj individuálne.

EKN kuchár - Ing. Smatanová
Téma: Vedľajšie (doplnkové) daňové pojmy. Daň z príjmov fyzickej osoby
Zadanie: Materiál na naštudovanie zaslaný ma mail.
Kontrola: Konzultované priebežne online so žiakmi spoločne aj individuálne.

HOG - RNDr. Žiarna
POV – RNDr. Žiarna
UCT ois - Ing. Smatanová
Téma: Zúčtovacie vzťahy - príklady.
Zadanie: Práca s materiálmi zaslanými na mail.
Kontrola: Konzultované priebežne online so žiakmi spoločne aj individuálne.

UCT kuchár - Ing. Smatanová
Téma: Syntetická a analytická evidencia.
Zadanie: Materiál na naštudovanie zaslaný ma mail.
Kontrola: Konzultované priebežne online so žiakmi spoločne aj individuálne.

ADK - Ing. Smatanová
Téma: Nájomná zmluva, vyhotovenie nájomnej zmluvy.
Zadanie: Vyhotovenie nájomnej zmluvy. Zaslanie na messenger podľa pokynov na maili.
Kontrola: Konzultované priebežne online so žiakmi spoločne aj individuálne.

TSV – Mgr. Gráčik, Mgr. Urbanová

