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Charakteristika predmetu 

redmet  Hospodárske výpočty a štatistika sa zaraďuje medzi odborné predmety 
praktického zamerania. V predmete sa využívajú medzipredmetové vzťahy 
s matematikou, podnikovou ekonomikou, aplikovanou informatikou  

a účtovníctvom. Vedomosti a zručnosti získané v predmete žiaci využívajú v integrovanom 
odbornom predmete ekonomické cvičenia v IV. ročníku.  

               

      

Ciele predmetu 

- Vedieť používať správne výpočtové postupy pri riešení jednoduchých i zložitejších 
ekonomických úloh, využiť pritom medzipredmetové vzťahy s matematikou, 

- pochopiť ekonomickú podstatu vypočítaných ukazovateľov, dokázať ich slovne, podľa 
potreby aj graficky interpretovať, 

- schopnosť navrhnúť ďalší postup na základe vypočítaného výsledku, 
- získať správne návyky pri ekonomických výpočtoch, 
- vedieť správne využiť pri ekonomických výpočtoch prostriedky výpočtovej techniky, 
- osvojiť si základné návyky, výpočtové postupy a metódy riešenia úloh 

v hospodárskych výpočtoch, 
- vysvetliť základné štatistické pojmy, vidieť vysvetliť ich podstatu, 
- pochopiť podstatu jednotlivých metód a výpočtových postupov v hospodárskych 

výpočtoch, vedieť ich správne využiť, 

 P 



- získať základné vedomosti z matematickej štatistiky, vedieť aplikovať matematicko-
štatistické metódy pri riešení ekonomických úloh, 

- formovať pracovné schopnosti, výpočtové zručnosti a charakterové vlastnosti žiakov. 
 

 

   Vo vyučovacom predmete využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií 
výchovné a vzdelávacia stratégie, ktoré žiakom umožňujú predovšetkým získavať informácie 
v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú 
v danom okamihu k dispozícii, zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, 
ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému. Dôležité je tiež vedieť sa 
orientovať v rôznych štatistických údajoch, pochopiť ekonomickú podstatu vypočítaných 
ukazovateľov, dokázať ich slovne, podľa potreby aj graficky interpretovať. V súčasnosti je 
dôležité vedieť aj správne využívať prostriedky výpočtovej techniky a moderných 
technológií. 

Písomné práce žiakov sú hodnotené bodovo a výsledná známka je stanovená na základe 
nasledujúcich kritérií: 

100% - 90% výborný 

89,9% - 70% chválitebný 

69,9% - 50% dobrý 

49,9% - 30% dostatočný 

29,9% - 0% nedostatočný 

V predmete sú predpísané 2 školské práce. 


