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Systém hodnotenia a klasifikácie v školskom roku 2021/2022 

 

 
 

 

Predmet Trieda Systém hodnotenia 

Podniková ekonomika I.A bodové 

Podniková ekonomika III.A bodové 

Praktikum z daňovej sústavy IV.A bodové 

Tovaroznalectvo  I.A bodové 

Administratíva a korešpondencia I.A známkou 

Administratíva a korešpondencia III.A známkou 

Aplikovaná ekonómia III.A známkou 

Ekonomika  IV.HA bodové 

Úvod do sveta práce IV.A známkou 

Praktikum z daňovej sústavy IV. HA bodové 
 

 

 

 

 

 

 

Vo Svidníku 05. 09. 2021      Ing. Zdena Kožlejová       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spojená škola, Obchodná akadémia, Centrálna 464, 089 01 Svidník 
tel/fax: 054 7882040, 0911 750315, www.spojenaskolask.sk 
e-mail: obchodna@spojenaskolask.sk, obchodnask@gmail.com 

 

 

 

Portfólio žiaka  

Predmet: PODNIKOVÁ EKONOMIKA 1.roč. 1. polrok   

 

Hodnotenie: bodové 

Písomná práca – Základné pojmy   15 bodov 

Písomná práca – Trh a trhový mechanizmus  15 bodov 

Písomná práca – Národné hospodárstvo  15 bodov 

Písomná práca – Podnik a činnosť podniku  15 bodov 

Malá písomka  2x 5 bodov    10 bodov 

Ústna odpoveď 2x  10 bodov    20 bodov 

Vypracovanie projektu    10 bodov   

Spolu                100 bodov 

Bonusové body 

Aktivita na hodinách     10 bodov 

Záverečné hodnotenie:     100 – 90  bodov = výborný 

           89 – 75  bodov = chválitebný 

           74 – 50  bodov = dobrý 

           49 – 30  bodov = dostatočný 

           29 –   0  bodov = nedostatočný 

 

Predmet: PODNIKOVÁ EKONOMIKA 1.roč. 2. polrok    

 

Hodnotenie: bodové 

Písomná práca – Podnik a jeho činnosť II  15 bodov 

Písomná práca – Ekonomická stránka podniku 15 bodov 

Písomná práca – Podnik a podnikanie  15 bodov 

Písomná práca – Tuzemský platobný styk  10 bodov 

Malá písomka  2 x 5 bodov               10 bodov 

Ústna odpoveď      10 bodov 

Vypracovanie projektu Podnikateľský zámer 10 bodov   

Spolu                  85 bodov 

Bonusové body 

Aktivita na hodinách       10 bodov 

Záverečné hodnotenie:       85 – 76,5    bodov = výborný 

           76 – 63,5    bodov = chválitebný 

           63 – 42,5    bodov = dobrý 

           42 – 25,5    bodov = dostatočný 

           25 –   0       bodov = nedostatočný 

 

Poznámka: Celkový počet bodov sa môže v priebehu školského roka meniť v závislosti od 

plnenia časovo-tematického plánu. Študenti budú o týchto zmenách priebežne informovaní. 

V prípade ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, musí si 

danú písomku nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín 

konzultačných hodín je zverejnený na webovej stránke školy a na nástenke v škole. 
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Predmet: PODNIKOVÁ EKONOMIKA      3. ročník    1. polrok  

Hodnotenie: bodové 

 

Dotácia hodín: 3 hodiny týždenne 

Malá písomka - výpočty               5b 

Písomná práca – materiálové hospodárstvo          20b 

Malá písomka - výpočty               5b 

Písomná práca – dlhodobý majetok                        20b 

Malá písomka - výpočty               5b 

Písomná práca – personálna činnosť            20b 

Projekt                10b 

Ústna odpoveď     10b 

Spolu                95 b 

Bonusové body: vypracovanie kontrolných úloh 10b 

Ročníková práca     10b 

Záverečné hodnotenie:   95 – 85 = výborný 

    84 – 71 = chválitebný 

    70 – 47 = dobrý 

    46 – 28 = dostatočný 

    28 – 0 = nedostatočný 

 

POE     3. ročník   2. polrok 

Hodnotenie: bodové 

Malá písomka – mzda- výpočty  10b 

Písomná práca - Personalistika  15b 

Malá písomka – odbyt     5b 

Písomná práca - Odbyt   15b 

Kalkulačný vzorec        5b 

Písomná práca - Náklady výnosy  15b 

Písomná práca - Finančné hospodárstvo 15b 

Ústna odpoveď    10b 

Projekt      10b 

Spolu                100b 

Bonusové body: Účasť na krajskom kole SOČ   20 b     

aktivita      6b 

    Domáce úlohy      4b 

Záverečné hodnotenie:  100 – 90 = výborný 

      89 – 75 = chválitebný 

      74 – 50 = dobrý 

      49 – 30 = dostatočný 

      29 – 0 = nedostatočný 

Poznámka: Celkový počet bodov sa môže v priebehu školského roka meniť v závislosti od 

plnenia časovo-tematického plánu. Študenti budú o týchto zmenách priebežne informovaní. 

V prípade ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, musí si 

danú písomku nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín 

konzultačných hodín je zverejnený na webovej stránke školy a na nástenke v škole. 
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TOVAROZNALECTVO  1. ročník, 1. polrok 

Hodnotenie: bodové 

 

Písomná práca Technická normalizácia   10 bodov 

Písomná práca Manažment výrobkov   10 bodov 

Písomná práca  Kvalitológia a spotrebiteľ   10 bodov 

Písomná práca Drogériový a chemický tovar  10 bodov 

Písomná práca Textilný tovar    10 bodov  

Písomná práca Sklo a keramika    10 bodov 

Písomná práca Elektrotechnický tovar   10 bodov  

Vypracovanie projektu  2 x 10              20 bodov 

Spolu        90 bodov 

Bonusové body: aktivita na hodinách              10 bodov 

  

Záverečné hodnotenie:       90– 81 bodov = výborný 

           80 – 67 bodov = chválitebný 

           66 – 45   bodov = dobrý 

           44 – 27   bodov = dostatočný 

           26 –   0   bodov = nedostatočný 

 

 

TOVAROZNALECTVO  1. roč. 2. polrok 

Hodnotenie: bodové 

Písomná práca: Kovový tovar    10 bodov 

Písomná práca: Výrobky z plastov     5 bodov 

Písomná práca: Výrobky z drahých kovov   10 bodov 

Písomná práca: Drevo a drevené výrobky   10 bodov 

Písomná práca: Športové potreby    10 bodov 

Písomná práca: Motorové vozidlá    10 bodov 

Písomná práca: Stavebné materiály     5 bodov 

Projekt  2 x 10       20 bodov 

Spolu        80 bodov 

Bonusové body: aktivita na hodinách             5 bodov 

 

Záverečné hodnotenie:  80 – 72 bodov = výborný 

   71 – 60  bodov = chválitebný 

   59 – 40 bodov = dobrý 

   39 – 24 bodov = dostatočný 

   23 - 0       bodov = nedostatočný 

 

Poznámka: Celkový počet bodov sa môže v priebehu školského roka meniť v závislosti od 

plnenia časovo-tematického plánu. Študenti budú o týchto zmenách priebežne informovaní. 

V prípade ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne, musí si 

danú písomku nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín 

konzultačných hodín je zverejnený na webovej stránke školy a na nástenke v škole. 
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ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA  

Ročník: prvý 

Hodnotenie: známkou 

 

Portfólio: 

Odpis na presnosť desaťprstovou hmatovou technikou   4 x 

Odpis na rýchlosť a presnosť  desaťprstovou hmatovou technikou  4 x 

Školská písomná práca       4 x 

Tvorba tabuliek 

Úprava textu 

Domáca úloha 1 x/týždeň 

 

V prípade ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne musí si 

danú písomku nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín 

konzultačných hodín je zverejnený na webovej stránke školy a na nástenke v škole. 

 

 

ADMINISTRATÍVA A KOREŠPONDENCIA  

Ročník: tretí 

Hodnotenie: známkou 

 

Portfólio: 

Písomná práca – Registratúrny poriadok 

Písomná práca – Dopyt 

Písomná práca – Ponuka 

Písomná práca – Objednávka 

Písomná práca – Faktúra 

Písomná práca – Urgencia 

Písomná práca – Reklamácia 

Písomná práca – Upomienka 

Súvislý príklad 

Odpis na rýchlosť a presnosť  6x 

Domáca úloha 6x 

 

V prípade ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne musí si 

danú písomku nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín 

konzultačných hodín je zverejnený na webovej stránke školy a na nástenke v škole. 

 

Praktikum z DAŇOVEJ  SÚSTAVY 
Ročník: štvrtý  (IV.A, IV.HA) 

Hodnotenie: bodové 

 

Ústna odpoveď 

Písomná práca z tematického celku Daňový systém Slovenskej republiky  10 b 

Písomná práca z tematického celkuPojem, funkcie a význam daní    10 b 

Písomná práca z tematického celku Priame dane3x     15 b 
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Písomná práca z tematického celku Nepriame dane  3x    15 b 

Vypracovanie praktických zadaní z dane z príjmov, dane z nehnuteľnosti a DPH  20 b 

Spolu           70 b 

Záverečné hodnotenie:  70 - 63 bodov = výborný 

   62 - 52      bodov = chválitebný 

   51 - 35      bodov = dobrý 

   34 - 21      bodov = dostatočný 

   20 a menej   bodov = nedostatočný 

 

V prípade ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne musí si 

danú písomku nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín 

konzultačných hodín je zverejnený na webovej stránke školy a na nástenke v škole. 

 

APLIKOVANÁ EKONÓMIA 
Ročník: tretí 

Hodnotenie: bodové 

 

Hodnotená je aktivita a zapojenie žiaka pri týchto činnostiach: 

 

práca na podnikateľskom pláne  10 b 

príprava UVZ    10 b 

UVZ     10 b 

výroba za 1. a 2. polrok   10 b 

predaj za 1. a 2. polrok   10 b 

vedenie bufetu za 1. a 2. polrok  10 b 

prezentácia firmy verejnosti príprava plesu 10 b 

ples     10 b 

prehliadka CF    10 b 

veľtrh BA     10 b 

LVZ     10 b 

 

ÚVOD DO SVETA PRÁCE 

Ročník: štvrtý 

Hodnotenie: známkou 

 

Písomná práca  Pracovné právo 

Praktické cvičenia  Životopis 

Žiadosť o prijatie do zamestnania 

2. polrok 

Písomná práca  Inflácia a nezamestnanosť 

Praktické cvičenia  Pracovný pohovor 

Služby zamestnanosti 

V prípade ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne musí si 

danú písomku nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín 

konzultačných hodín je zverejnený na webovej stránke školy a na nástenke v škole. 
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EKONOMIKA 
Ročník: štvrtý 

Hodnotenie: bodové 

 

Ústna odpoveď          10 b 

Písomná práca z tematického celku Cestovný ruch      15 b 

Písomná práca z tematického celku Náklady a výnosy, VH     10 b 

Písomná práca z tematického celku Daňová sústava 3x     15 b 

Vypracovanie praktických zadaní dane z príjmov, dane z nehnuteľnosti a DPH  15 b 

Písomná práca z tematického celku Tuzemský platobný styk      10 b 

Písomná práca z tematického celku Základné rozdelenie podnikových činností  10 b 

Vypracovanie praktických zadaní – výpočty                                                                       15 b 

Spolu            100 b 

Záverečné hodnotenie:  100 - 90 bodov = výborný 

        89 - 75      bodov = chválitebný 

        74 - 50      bodov = dobrý 

        49 - 30      bodov = dostatočný 

   29 a menej   bodov = nedostatočný 

 

 

V prípade ak sa žiak nemôže zúčastniť písomného skúšania v stanovenom termíne musí si 

danú písomku nahradiť počas konzultačných hodín v lehote do dvoch týždňov. Termín 

konzultačných hodín je zverejnený na webovej stránke školy, edupage a na nástenke v škole. 

 


