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Úvodné identifikačné údaje 

 

Názov a adresa školy 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta ,    
Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP 

  

  „Teória je základ a prax je jej najlepším učiteľom “ 
 
 

Kód a názov ŠVP 

23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I. II. 
29 Potravinárstvo 
31 Textil a odevníctvo 
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 
37 Doprava, pošty a telekomunikácie 
63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I. II. 

Kód  a názov učebného 
odboru 

Dvojročné učebné odbory 
2478F strojárska výroba 
2498F technické služby v autoservise 
3161F praktická žena 
3178F výroba konfekcie 
3686F stavebná výroba 
Trojročné učebné odbory 
2464H strojný mechanik 
2487H 01 autoopravár mechanik 
2964H cukrár 
3152H 02 krajčír dámske odevy 
3661H murár 
6445H kuchár 
6456H kaderník 
6460H predavač 
6489H hostinský, hostinská 
Dvojročné nadstavbové študijné odbory 
2414L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava  prístrojov, 
strojov a zariadení 
6403L podnikanie v remeslách a službách 
6411L prevádzka obchodu 
6421L spoločné stravovanie 
6426L vlasová kozmetika 
Štvorročné študijné odbory 
3759K komerčný pracovník v doprave 
6355M služby v cestovnom ruchu 
Päťročný študijný odbor 
6323K hotelová akadémia 

Stupeň vzdelania 
nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 
stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 
úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 

2 roky 
3 roky 
4 roky 
5 rokov 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský  

Druh školy  stredná odborná škola 

Dátum schválenia 26. august  2022 

Miesto vydania  SOŠSaP  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov 

Platnosť ŠkVP 1. september 2022 
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Zriaďovateľ:  
Gréckokatolícka eparchia Košice 
Dominikánske nám. 2/A,  
043 43 Košice  
Telefón a fax: 055/727 1914, 055/727 1924 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trebišov, 17. 10. 2022                                        Ing. Peter Lazár 
                                                                                                                                   riaditeľ školy 
 
 
                                                     

www.csostv.sk 
skola@csostv.sk                                                       

Tel.: 056/667 02 11 

Fax: 056/672 27 67 
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Platnosť ŠkVP, revidovanie 

 

Platnosť 
Revidovanie 

Dátum  
Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy 
a pod.  

Revidovanie 26. 08. 2022 

Vypracovanie súhrnného Školského vzdelávacieho 
programu  pre príslušné stupne vzdelania 
a príslušné odbory vzdelávania v zmysle § 7 ods. 3 
zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní  ( 
školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, vychádzajúc z jednotlivých Školských 
vzdelávacích programov pre učebné a študijné 
odbory, platných od 1.9.2008. 

Platnosť  
ŠkVP od 

01. 09. 2022 
 

Revidovanie 17. 10. 2022 Zmena riaditeľa školy – Ing. Peter Lazár 

Platnosť  
ŠkVP od 

18. 10. 2022 
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1. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania,  zameranie školy 

 
Ciele výchovy a vzdelávania vychádzajú z cieľov stanovených v zákone č. 245/2008 o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi 
 

a) získať vzdelanie podľa tohto zákona, 

b) získať kompetencie v oblasti komunikačných schopností, využívania digitálnych technológií, 

komunikácie v štátnom jazyku, cudzom jazyku  

c) získať kompetencie najmä v oblasti prírodných vied, humanitných vied, technických vied, 

matematickej gramotnosti, finančnej gramotnosti, čitateľskej gramotnosti, pohybu a zdravia, 

kompetencie k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, umelecké kompetencie, občianske 

kompetencie a podnikateľské schopnosti,  

d) ovládať aspoň jeden cudzí jazyk a vedieť ho používať s výnimkou pre nižšie stredné odborné 

vzdelanie, 

e) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,  

f) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky a 

pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním 

alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce,  

g) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám 

štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,  

h) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám ustanoveným v 

Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj úctu k zákonom a osobitne vzťah 

k prevencii a zamedzeniu vzniku a šírenia kriminality a inej protispoločenskej činnosti,  

i) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, 

rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a 

náboženskej tolerancie,  

j) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a 

preberať na seba zodpovednosť,  

k) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie vrátane 

zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty,  

l) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 

 
 
Poslaním našej školy je poskytnúť našim žiakom kvalitné odborné vzdelanie, umožňujúce 

plnohodnotné uplatnenie sa na trhu práce a zároveň duchovnú a mravnú formáciu v kresťanskom 

duchu, čerpajúc hlavne z byzantskej spirituality, využívajúc východnú kresťanskú duchovnú a liturgickú 

tradíciu. 
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Aj keď je zameranie našej školy katolícke, do školy môžu byť prijatí aj žiaci z iných cirkví, alebo aj takí,  

ktorí sa nehlásia k žiadnemu náboženstvu, ale sú povinní rešpektovať katolícke zameranie školy. 

 

Zameranie školy je smerované na gastronómiu, hotelierstvo, cestovný ruch a služby, strojárstvo 

a kovospracujúci priemysel. Škola spolupracuje s podnikateľskými subjektmi v systéme duálneho 

vzdelávania, čím pružne reaguje na potreby trhu práce v regióne východného Slovenska. 

 
   

 

2. Odbory vzdelávania  podľa stupňov vzdelania na Strednej odbornej škole 
služieb a priemyslu sv. Jozafáta Trebišov 

 

2.1. Nižšie stredné odborné vzdelanie 

2.1.1. Učebný odbor  2478F strojárska výroba 

2.1.1.1. Profil absolventa 

 
Absolvent učebného odboru strojárska výroba je po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky pripravený 
na výkon jednoduchých prác pri výrobe a montáži strojových súčiastok a mechanizmov.   
 
Absolvent vie čítať jednoduché výrobné výkresy, vie rozlíšiť bežné materiály.  
 
Príprava v učebnom odbore vytvára predpoklady na to, aby absolvent po príslušnej praxi vedel čítať 
technickú dokumentáciu, tabuľky a normy a riadiť sa s nimi vo svojej pracovnej činnosti, rozoznávať 
základné materiály, s ktorými prichádza pri svojej práci do styku, naučil sa ovládať nástroje a zariadenia 
zavedené do výrobnej praxe, vedel posudzovať priame i nepriame vplyvy svojej výrobnej činnosti na 
životné prostredie, hodnotiť ich  a zaujímať k nim zodpovedné stanovisko. 

2.1.1.2. Kompetencie absolventa  

 

Absolvent učebného odboru 2478F strojárska výroba po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje 
týmito kompetenciami: 

 
Kľúčové  kompetencie absolventa: 
 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 
orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie 
svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. 
Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
- zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
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- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 

 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania 
a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovoreným štátny, materinský a cudzí 
jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a 
sebatvoriť. 
 
Absolvent má: 
- komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie, 
- pracovať s elektronickou poštou. 

 
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových 
typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, 
aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci 
musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne 
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, 
sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov 
a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

 pozitívne motivovať seba a druhých, 

 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

 stanoviť priority cieľov, 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

 diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 

 predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom. 
 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 
 
Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. 
Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných kombináciách. Prekrývajú 
sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne podporujú kompetencie 
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aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent nižšieho stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 

je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou 
aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných 
odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s 
ostatnými. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 globálne porozumieť jednoduchému počutému vecnému textu s menším počtom neznámych 
slov; 

 porozumieť obsahu jednoduchého a krátkeho vecného textu a pochopiť explicitne vyjadrené 
informácie; 

 relatívne plynulo vyjadriť svoje myšlienky a nadobudnuté informácie a   čiastočne prispôsobiť svoj 
prejav komunikačnej situácii; 

 začať, udržiavať a ukončiť jednoduchú priamu komunikáciu na jemu blízku všeobecnú a odbornú 
tému; 

 čiastočne dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 písomne vyjadriť myšlienky a informácie formou uceleného jednoduchého kratšieho vecného 
textu na tému blízku jeho odborným záujmom a skúsenostiam. 
 

b)  Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  

Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí a metodiky ako 
odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve zahŕňa 
porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a zodpovednosti občana ako jednotlivca. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v každodennom kontexte doma a v práci; 

 používať technické nástroje a prístroje a dodržiavať zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 uplatňovať zásady environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 
 

c)  Digitálna kompetencia zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych 
technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi 
technológiami. 

Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu 
digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a 
kritické myslenie. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a poznať, aké riziká 
predstavujú; 

 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity. 
 

d) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o 
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svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a 
podporujúcom prostredí. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky závislostí na 
duševný život jednotlivca a rodiny; 

 uvažovať o svojich vlastných hodnotách a presvedčeniach; 

 vyjadriť presvedčenie, že dokáže vykonať aktivity, ktoré si naplánoval; 

 preukázať, že preberá zodpovednosť za svoje skutky; 

 podieľať sa svojím dielom na spoločnej práci v skupine; 

 identifikovať základné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s pomocou vybrať 
najspoľahlivejšie informácie; 

 identifikovať podobnosti a rozdiely medzi novými a známymi informáciami. 
 

e) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 vyjadriť úctu k druhým ľuďom a považuje ich za rovnocenné ľudské bytosti 

 spolupracovať s druhými ľuďmi na presadzovaní spoločných záujmov; 

 pochopiť zmysel demokracie, slobody, práv a zodpovedností; 

 opísať vplyvy, ktoré má propaganda na súčasný svet; 

 uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 

f) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 prejaviť záujem o hodnoty, tradície a pohľady druhých ľudí na svet; 

 vyjadriť názor, že človek by sa mal vždy usilovať o vzájomné porozumenie a zmysluplný dialóg 
medzi kultúrne odlišnými ľuďmi a skupinami; 

 poznať základné prejavy miestnej a národnej kultúry a to ako ovplyvňuje život jednotlivca v rodine a 
komunite. 
 

Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 
- vysvetliť základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, 
- znázorniť základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstve, 
- vymenovať základné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve, 
- pomenovať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve a vysvetliť ich 

technologické vlastnosti, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav, 
- vysvetliť a používať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného 

obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a 
výrobkov, 

- zvoliť základné technologické postupy montáže, 
- zvoliť základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- posúdiť základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej ekonomickej 

štruktúre podniku, 
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- určiť základné strojárske technológie, aplikovať vedomosti o používaných strojoch, prístrojoch, 
nástrojoch a prípravkoch, 

- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 
prostredia, 

- definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou 
alebo službou, 

- vymedziť základné ekonomické pojmy, 
- popísať podstatu a princípy fungovania trhovej ekonomiky, 
- orientovať sa v právnych formách podnikania a charakterizovať ich, 
- charakterizovať podstatu podniku, základné podnikové činnosti a jeho postavenie na trhu, 
- charakterizovať štruktúru národného hospodárstva, 
- určiť základné pravidlá riadenia vlastných financií, 
- popísať základné pojmy v oblasti finančníctva a sveta peňazí, 
- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa. 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 
- vysvetliť základnú odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, 
- čítať jednoduché technické výkresy podľa STN, 
- určiť strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, 
- aplikovať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov, 
- vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím 

vhodných meradiel, 
- obsluhovať konvenčné obrábacie stroje, 
- orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách 

súvisiacich so strojárskou výrobou a montážou strojov a zariadení 
- manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak aby neohrozil životné prostredie, 
- zvoliť určený pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií, 
- vykonávať pracovné činnosti v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany 

životného prostredia, 
- zvoliť hospodárnu pri manipuláciu s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, 
- dodržiavať podľa pokynov technologickú a pracovnú disciplínu, 
- vykonávať základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie, 
- dodržiavať podľa pokynov normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb. 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 
- empatiou, toleranciou, 
- vytrvalosťou, flexibilitou, 
- komunikatívnosťou a schopnosťou počúvať, predvídavosťou, schopnosťou kritického hodnotenia a 

vyvodzovania záverov, 
- spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, diskrétnosťou a zodpovednosťou, iniciatívnosťou a 

adaptabilnosťou. 
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2.1.1.3. Základné údaje o štúdiu 
 
 

Dĺžka štúdia: 2  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium  

Poskytnutý stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho 
stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý 
uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program 
základnej školy v poslednom ročníku alebo 
posledný ročník neukončil úspešne. 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným 
absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie 
alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť 
prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho 
stredného vzdelania. 
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2.1.1.4. Učebný plán 
 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP od 1.9.2013, začínajúc 1. ročníkom 
 
 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Strojárska výroba 

Kód a názov  ŠVP  23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
2478F strojárska výroba 

Stupeň vzdelania  Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia  2 roky 

Forma štúdia  denná 

iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 5 157,5 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 6 1 189 

Jazyk a komunikácia 1 31,5 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

1  31,5 

Človek a  hodnoty  
  Katolícke náboženstvo 2  63 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
  Občianska náuka 1  31,5 

Občianska náuka 

Matematika a práca s informáciami       

Matematika   Matematika 1  31,5 

Zdravie a pohyb       

Telesná a športová výchova   Telesná a športová výchova 1  31,5 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 50 1575 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

54 4 1701 

Teoretické vzdelávanie 2 63 
 
 

7 5 189 

Ekonomické vzdelávanie       

Svet práce   

Ekonomika 2 

 

31,5 Pravidlá riadenia osobných financií 

Spotrebiteľská výchova 
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Výchova k podnikaniu 

Technické a technologické vzdelávanie       

Normalizované a nenormalizované 
strojové súčiastky 

 

 

Strojníctvo 
 

2  63 
Výroba a montáž 

Obsluha strojov a zariadení 

Strojárska výroba 3  94,5 

Základné druhy materiálov, ich 
vlastnosti, spracovanie a povrchová 
úprava 

Kontrola a meranie 

Praktická príprava 48 1512  48  1512 

Spracovanie materiálov, výroba 
súčiastok 

  

 
 
 
Odborný výcvik 

48 

 

1512 

Obsluha strojov a technických 
zariadení 

Kontrola a meranie 

Základné druhy materiálov, ich 
vlastnosti, spracovanie a povrchová 
úprava 

Bezpečnosť technických zariadení a 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci 

Disponibilné hodiny 5      

SPOLU 60 1890  61 6 1921,5 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2013, začínajúc 1. ročníkom 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

 

1. 2. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety    

Slovenský jazyk a literatúra 0,5 0,5 1,0 

Katolícke náboženstvo a) 1,0 1,0 2,0 

Občianska náuka 0,5 0,5 1,0 

Matematika 0,5 0,5 1,0 

Telesná a športová  výchova 0,5 0,5 1,0 

Ekonomika 1,0 1,0 2,0 

Strojníctvo 1,0 1,0 2,0 

Strojárska výroba 1,5 1,5 3,0 

Odborný výcvik 24,0 24,0 48,0 

SPOLU 30,5 30,5 61,0 

 
 
 
 
Prehľad využitia týždňov  
 

Činnosť 1.ročník 2.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Časová rezerva (účelové kurzy, exkurzie, 
záverečná skúška, výchovno-vzdelávacie akcie )  

7 7 

Spolu týždňov 40 37 

 
Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo, 
v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

 
b)    Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 

a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

c) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje dvomi účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. ročníku 
vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 2. 
ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku v teréne mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce 
školy. 

d) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Strojárska výroba 

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba  

Kód a názov učebného odboru 2478F strojárska výroba 

Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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2.1.1.5. Učebné osnovy  
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Katolícke náboženstvo 
3. Občianska náuka 
4. Matematika 
5. Telesná a športová výchova 
6. Ekonomika 
7. Strojníctvo 
8. Strojárska výroba 
9. Odborný výcvik 

 
 
 

 

 

2.1.2. Učebný odbor  2498F technické služby v autoservise 

2.1.2.1. Profil absolventa 
 
Absolvent vie vykonávať jednoduché a pomocné práce v autoservise a je schopný zvládnuť drobné 
práce pri čistení a údržbe cestných motorových vozidiel.  
 
Má ucelené základné vedomosti potrebné pre štandardné opravy a výmenu pneumatík, s využitím 
štandardného  vybavenia dielní,  predpísaného výrobcom, na základe informácií, získaných 
v štandardných technických dokumentáciách výrobcov vozidiel. 
 
Pri práci je schopný použiť štandardnú meraciu a diagnostickú techniku.  
 
Absolventi sa uplatňujú hlavne v pneuservisných službách a pri údržbárskych prácach v autoservise. 
V pneuservise vykonávajú napr.: montáž a demontáž pneumatík, kolies, vyvažovanie kolies, 
posudzovanie stavu pneumatík, opravu defektov, čistenie motorových vozidiel, údržbu motora, 
chladenia, akumulátora, bŕzd, výfuku, svetiel, mazanie motora a prevodovky, nastavenie svetiel, 
geometrie kolies a pod. Používajú mechanizované náradie.   
 

2.1.2.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 2498F technické služby v autoservise  po absolvovaní vzdelávacieho 
programu disponuje týmito kompetenciami: 

 
Kľúčové  kompetencie absolventa: 

 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre 
cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, 
spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, 
spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne 
rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté 
s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
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Absolvent má: 
- zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a 
udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný 
a hovoreným štátny, materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, 
prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť. 
 
Absolvent má: 

 komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

 riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie, 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie, 

 pracovať s elektronickou poštou. 
 
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových 
typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, 
aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci 
musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne 
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, 
sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov 
a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

 pozitívne motivovať seba a druhých, 

 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

 stanoviť priority cieľov, 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

 diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 

 predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom. 
 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 
 
Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. 



21  

 

Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných kombináciách. Prekrývajú 
sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne podporujú kompetencie 
aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent nižšieho stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 

je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou 
aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných 
odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s 
ostatnými. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 globálne porozumieť jednoduchému počutému vecnému textu s menším počtom neznámych 
slov; 

 porozumieť obsahu jednoduchého a krátkeho vecného textu a pochopiť explicitne vyjadrené 
informácie; 

 relatívne plynulo vyjadriť svoje myšlienky a nadobudnuté informácie a   čiastočne prispôsobiť svoj 
prejav komunikačnej situácii; 

 začať, udržiavať a ukončiť jednoduchú priamu komunikáciu na jemu blízku všeobecnú a odbornú 
tému; 

 čiastočne dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 písomne vyjadriť myšlienky a informácie formou uceleného jednoduchého kratšieho vecného 
textu na tému blízku jeho odborným záujmom a skúsenostiam. 
 

b) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  

Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí a metodiky ako 
odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve zahŕňa 
porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a zodpovednosti občana ako jednotlivca. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v každodennom kontexte doma a v práci; 

 používať technické nástroje a prístroje a dodržiavať zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 uplatňovať zásady environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 
 

c)  Digitálna kompetencia zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych 
technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi 
technológiami. 

Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu 
digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a 
kritické myslenie. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a poznať, aké riziká 
predstavujú; 

 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity. 
 

d) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
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je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o 
svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a 
podporujúcom prostredí. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky závislostí na 
duševný život jednotlivca a rodiny; 

 uvažovať o svojich vlastných hodnotách a presvedčeniach; 

 vyjadriť presvedčenie, že dokáže vykonať aktivity, ktoré si naplánoval; 

 preukázať, že preberá zodpovednosť za svoje skutky; 

 podieľať sa svojím dielom na spoločnej práci v skupine; 

 identifikovať základné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s pomocou vybrať 
najspoľahlivejšie informácie; 

 identifikovať podobnosti a rozdiely medzi novými a známymi informáciami. 
 

e) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 vyjadriť úctu k druhým ľuďom a považuje ich za rovnocenné ľudské bytosti 

 spolupracovať s druhými ľuďmi na presadzovaní spoločných záujmov; 

 pochopiť zmysel demokracie, slobody, práv a zodpovedností; 

 opísať vplyvy, ktoré má propaganda na súčasný svet; 

 uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 

f) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 prejaviť záujem o hodnoty, tradície a pohľady druhých ľudí na svet; 

 vyjadriť názor, že človek by sa mal vždy usilovať o vzájomné porozumenie a zmysluplný dialóg 
medzi kultúrne odlišnými ľuďmi a skupinami; 

 poznať základné prejavy miestnej a národnej kultúry a to ako ovplyvňuje život jednotlivca v rodine a 
komunite. 

 
Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 

 
- popísať bezpečné pracovné postupy s ohľadom na životné prostredie,  
- charakterizovať adekvátne pracovné prostriedky v svojom odbore,  
- vysvetliť postup pri poskytovaní prvej pomoci v prípade pracovného úrazu,  
- popísať základné odborné technické a technologické pojmy v svojom odbore,  
- navrhnúť použitie správneho technického a technologického postupu,  
- popísať zásady hospodárenia a správneho používania surovín a materiálov,  
- obsluhovať základné druhy zariadení a strojov používaných na pracovisku,  
- vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku  
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b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 
 
- pracovať podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienickými predpismi,  
- vykonávať samostatne základné pracovné činnosti vo svojom odbore,  
- vykonať základné postupy pri manipulácii so surovinami, materiálom a tovarom,  
- používať manuálne správne pracovné náradie, stroje, zariadenie a inventár,  
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 
- empatiou, toleranciou, 
- vytrvalosťou, flexibilitou, 
- komunikatívnosťou a schopnosťou počúvať, predvídavosťou, schopnosťou kritického hodnotenia a 

vyvodzovania záverov, 
- spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, diskrétnosťou a zodpovednosťou, iniciatívnosťou a 

adaptabilnosťou. 
 
 

 

2.1.2.3. Základné údaje o štúdiu 

 
 

Dĺžka štúdia: 2  roky 

Forma štúdia: 
 

Denné štúdium  

Poskytnutý stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho 
stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý 
uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program 
základnej školy v poslednom ročníku alebo 
posledný ročník neukončil úspešne. 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným 
absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie 
alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť 
prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho 
stredného vzdelania. 
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2.1.2.4. Učebný plán 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Technické služby v autoservise 

Kód a názov  ŠVP  23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I. II. 
Kód a názov učebného 
odboru 

 
2498F technické  služby v autoservise 

Stupeň vzdelania  Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia  2 roky 

Forma štúdia  denná 

iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 5 157,5 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 6 1 189 

Jazyk a komunikácia 1 31,5 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

1  31,5 

Človek a  hodnoty  
  Katolícke náboženstvo 2  63 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
  Občianska náuka 1  31,5 

Občianska náuka 

Matematika a práca s informáciami       

Matematika   Matematika 1  31,5 

Zdravie a pohyb       

Telesná a športová výchova   Telesná a športová výchova 1  31,5 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 50 1575 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

54 4 1701 

Teoretické vzdelávanie 2 63 
 
 

7 5 189 

Ekonomické vzdelávanie       

Svet práce   
Ekonomika 2 

 
31,5 

Pravidlá riadenia osobných financií 
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Spotrebiteľská výchova 

Výchova k podnikaniu 

Technické a technologické vzdelávanie       

Bezpečnosť práce 
Technické a technologické normy 
Suroviny a materiály 
Technologické a technické vybavenie 
Technologické a technické postupy 

 

 Technológia 2  63 

Praktická príprava 48 1512  48  1512 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   

 
 
 
Odborný výcvik 

48 

 

1512 

Pracovné činnosti v strediskách služieb 

Pracovné nástroje, stroje, zariadenia 
a inventár prevádzky 

Príprava finálnych výrobkov a služieb 

 

Disponibilné hodiny 5      

SPOLU 60 1890  61 6 1921,5 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

 

1. 2. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety    

Slovenský jazyk a literatúra 0,5 0,5 1,0 

Katolícke náboženstvo a) 1,0 1,0 2,0 

Občianska náuka 0,5 0,5 1,0 

Matematika 0,5 0,5 1,0 

Telesná a športová  výchova 0,5 0,5 1,0 

Ekonomika 1,0 1,0 2,0 

Technológia 2,5 2,5 5,0 

Odborný výcvik 24,0 24,0 48,0 

SPOLU 30,5 30,5 61,0 

 
 
 
 
Prehľad využitia týždňov  
 

Činnosť 1.ročník 2.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Časová rezerva (účelové kurzy, exkurzie, 
záverečná skúška, výchovno-vzdelávacie akcie )  

7 7 

Spolu týždňov 40 37 

 
Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo, 
v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

 
b)  Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 

a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

c) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl v SR 
je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje dvomi účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. ročníku 
vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 2. 
ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku v teréne mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce 
školy. 

d) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Technické služby v autoservise 

Kód a názov  ŠVP 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 
I. II. 

Kód a názov učebného odboru 2498F technické služby v autoservise 

Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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2.1.2.5. Učebné osnovy 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Katolícke náboženstvo 
3. Občianska náuka 
4. Matematika 
5. Telesná a športová výchova 
6. Ekonomika 
7. Technológia 
8. Odborný výcvik 

 
 

 
 

 

2.1.3. Učebný odbor 3161F praktická žena 

2.1.3.1. Profil absolventa 
 
Absolventka po absolvovaní štúdia je odborne pripravená pre život a pracovnú činnosť.  
Pozná  pracovné a technologické postupy pri príprave jedál a jednoduchej konfekcie, materiály, 
pracovné náradia a zariadenia pri šití a príprave jedál, pozná zásady pri pestovaní rastlín a pri 
chorobách drobných zvierat, ovláda základy hygieny a estetiky rodinného a životného  prostredia, 
zásady preventívnej ochrany a starostlivosti o zdravie, postupy pri poskytovaní rýchlej zdravotnej 
pomoci.  
Ovláda a chápe úlohu a funkciu rodiny, význam partnerských a manželských vzťahov, vedenie a 
udržiavanie domácnosti, zásady hospodárenia, zásady a tvorby životného prostredia.  
Vie nakúpiť, správne uskladniť a spracovať potraviny a pripraviť jedlá, ovláda ručné práce základnými 
technikami vyšívania, háčkovania a pletenia, formou ručného a strojového šitia zhotoví a opraví 
jednotlivé výrobky textilnej konfekcie. Vykoná úpravu odevného materiálu pred šitím a po zhotovení 
textilného výrobku.  
 
Vie upraviť pôdu, vykonať sejbu a výsadbu rastlín, ošetrovať rastliny počas vegetácie, vykoná zber a 
uskladnenie úrody.  
 
Pozná zásady a spôsoby ošetrovania, chovu a zužitkovania drobných zvierat, vie sa postarať o zdravé aj 
choré dieťa, udržiavať poriadok a čistotu, viesť domáci rozpočet.  
 
Absolventka má možnosť uplatniť sa v prevádzkach na výrobu textilnej konfekcie, v rastlinnej a 
živočíšnej výrobe na poľnohospodárskych družstvách  a farmách, v záhradníctve , lesnej výrobe, v 
oblasti rodinného života pri správnej výchove a starostlivosti o dieťa, vo vedení domácnosti a  pri 
pomocných prácach v sociálnych zariadeniach.  
 

 

2.1.3.2. Kompetencie absolventa  

Absolventka učebného odboru 3161FF praktická žena po absolvovaní vzdelávacieho programu 
disponuje týmito kompetenciami: 
 

Kľúčové kompetencie absolventa: 
 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
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postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre 
cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, 
spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, 
spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne 
rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté 
s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolventka má: 
 

- zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom jazyku 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do 
spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu 
a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho 
a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania 
a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných 
a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný 
a hovorený materinský jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou 
gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť. 
 
Absolventka má: 

- vyjadrovať sa v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 
- riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie 
- pracovať s elektronickou poštou 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových 
typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, 
aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci 
musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne 
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, 
sociálnych zručností, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov 
a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolventka má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu 
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 
- pozitívne motivovať seba a druhých, ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie) 
- stanoviť priority cieľov 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 
- diskutovať a pozorne počúvať druhých 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a 

osobnostnom raste 
- predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom 
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Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022 začínajúc prvým ročníkom 
 
Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. 
Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných kombináciách. Prekrývajú 
sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne podporujú kompetencie 
aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent nižšieho stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 

je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou 
aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných 
odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s 
ostatnými. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 globálne porozumieť jednoduchému počutému vecnému textu s menším počtom neznámych 
slov; 

 porozumieť obsahu jednoduchého a krátkeho vecného textu a pochopiť explicitne vyjadrené 
informácie; 

 relatívne plynulo vyjadriť svoje myšlienky a nadobudnuté informácie a   čiastočne prispôsobiť svoj 
prejav komunikačnej situácii; 

 začať, udržiavať a ukončiť jednoduchú priamu komunikáciu na jemu blízku všeobecnú a odbornú 
tému; 

 čiastočne dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 písomne vyjadriť myšlienky a informácie formou uceleného jednoduchého kratšieho vecného 
textu na tému blízku jeho odborným záujmom a skúsenostiam. 
 

b) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  

Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí a metodiky ako 
odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve zahŕňa 
porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a zodpovednosti občana ako jednotlivca. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v každodennom kontexte doma a v práci; 

 používať technické nástroje a prístroje a dodržiavať zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 uplatňovať zásady environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 
 

c)  Digitálna kompetencia zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych 
technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi 
technológiami. 

Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu 
digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a 
kritické myslenie. 
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To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a poznať, aké riziká 
predstavujú; 

 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity. 
 

d) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o 
svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a 
podporujúcom prostredí. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky závislostí na 
duševný život jednotlivca a rodiny; 

 uvažovať o svojich vlastných hodnotách a presvedčeniach; 

 vyjadriť presvedčenie, že dokáže vykonať aktivity, ktoré si naplánoval; 

 preukázať, že preberá zodpovednosť za svoje skutky; 

 podieľať sa svojím dielom na spoločnej práci v skupine; 

 identifikovať základné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s pomocou vybrať 
najspoľahlivejšie informácie; 

 identifikovať podobnosti a rozdiely medzi novými a známymi informáciami. 
 

e) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 vyjadriť úctu k druhým ľuďom a považuje ich za rovnocenné ľudské bytosti 

 spolupracovať s druhými ľuďmi na presadzovaní spoločných záujmov; 

 pochopiť zmysel demokracie, slobody, práv a zodpovedností; 

 opísať vplyvy, ktoré má propaganda na súčasný svet; 

 uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 

f) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 prejaviť záujem o hodnoty, tradície a pohľady druhých ľudí na svet; 

 vyjadriť názor, že človek by sa mal vždy usilovať o vzájomné porozumenie a zmysluplný dialóg 
medzi kultúrne odlišnými ľuďmi a skupinami; 

poznať základné prejavy miestnej a národnej kultúry a to ako ovplyvňuje život jednotlivca v 
rodine a komunite. 
 

 
Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 
 
Absolventka má: 

- aplikovať základnú odbornú terminológiu svojho odboru 
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- vysvetliť funkcie pracovných nástrojov používaných vo výrobe 
- popísať funkcie jednoduchých výrobných zariadení 
- na primeranej úrovni aplikovať primárne a pomocné techniky  
- popísať ručné pracovné postupy v konkrétnej výrobe 
- vybrať a popísať pracovné postupy opráv chybných výrobkov 
- určiť na primeranej úrovni kvalitu výrobkov 
- zhodnotiť kvalitu výrobkov 
- opísať manipuláciu s materiálom, hotovými výrobkami 
- definovať baliaci a adjustačný proces 
- vymenovať kritéria o skladovaní hotových výrobkov 
- vymedziť základné zásady bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia 
- pomenovať spôsob údržby strojov a zariadení 
- stanoviť zásady estetického cítenia 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolventka vie: 

- aplikovať citlivú a taktnú komunikáciu s ľuďmi 
- praktizovať na primeranej úrovni primárne a pomocné techniky a technológie 
- pracovať s nástrojmi, jednoduchými strojmi a zariadeniami používanými v danej výrobe 
- aplikovať jednoduché a menej náročné pracovné postupy 
- čítať odbornú dokumentáciu na primeranej úrovni a podľa nej zhotovovať výrobky 
- vykonať menej náročnú a jednoduchú údržbu používaných strojov a zariadení, nástrojov 

a čistenie pracovných pomôcok 
- komunikovať v jednoduchej odbornej terminológii 
- skladovať a ošetrovať hotové výrobky a manipulovať s nimi 
- nakladať hospodárne so zverenými prostriedkami, 
- uplatňovať zásady a opatrenia súvisiace s problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia, protipožiarnej ochrany a predpisy z 
oblasti ochrany a tvorby životného prostredia 

- používať ochranné pracovné prostriedky 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolventka sa vyznačuje: 

- samostatnosťou, zodpovednosťou, manuálnou zručnosťou a presnosťou 
- koordináciou pohybov, intenzitou vykonávania pracovných úkonov 
- schopnosťou komunikovať a pracovať v tíme 
- primeraným sebaodhadom, sebapoznaním 
- vytrvalosťou, odolnosťou voči pracovnej záťaži 
- iniciatívnosťou a adaptabilnosťou 
- ochotou samostatne riešiť vzniknuté problémy 
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2.1.3.3. Základné údaje o štúdiu  

 

Dĺžka štúdia: 2  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium  

Poskytnutý stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho 
stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý 
uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program 
základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný 
ročník neukončil úspešne 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným 
absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie 
alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť 
prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho 
stredného vzdelania 
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2.1.3.4. Učebný plán 

 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP od 1.9.2013, začínajúc 1. ročníkom 

 
Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Praktická žena 

Kód a názov  ŠVP  31 Textil a odevníctvo  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
3161F praktická žena 

Stupeň vzdelania  Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia  2 roky 

Forma štúdia  denná 

iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 5 157,5 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 6 1 189 

Jazyk a komunikácia 1 31,5 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

1  31,5 

Človek a  hodnoty  
1 31,5 Katolícke náboženstvo 2 1 63 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
1 31,5 Občianska náuka 1  31,5 

Občianska náuka 

Matematika a práca s informáciami 1 31,5     

Matematika   Matematika 1  31,5 

Zdravie a pohyb 1 31,5     

Telesná a športová výchova   Telesná a športová výchova 1  31,5 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 50 1575 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

54 4 1701 

Teoretické vzdelávanie 2 63 
 
 

7 4 220,5 

Ekonomické vzdelávanie       

Svet práce   Ekonomika 2  63 
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Pravidlá riadenia osobných financií 

Spotrebiteľská výchova 

Výchova k podnikaniu 

Technické a technologické vzdelávanie       

Suroviny a materiály výroby 

 

 

Šitie a ručné práce 2,0  63 

Základy varenia a výživy 1,0  31,5 

Starostlivosť o zdravie 1,0  31,5 

Technické a technologické procesy  Pestovateľstvo a chovateľstvo 1,0  31,5 

Praktická príprava 48 1512  48  1512 

 
 
Technologické postupy 
Príprava pre život a pracovnú integráciu 
 
 

  Odborný výcvik 48 

 

1512 

Disponibilné hodiny 5 157,5   4  

SPOLU 60 1890  60  1890 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2018, začínajúc 1. ročníkom 
 
 

 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

 

1. 2. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety    

Slovenský jazyk a literatúra 0,5 0,5 1,0 

Katolícke náboženstvo a) 1,0 1,0 2,0 

Občianska náuka 0,5 0,5 1,0 

Matematika 0,5 0,5 1,0 

Telesná a športová  výchova 0,5 0,5 1,0 

Ekonomika 1,0 1,0 2,0 

Šitie a ručné práce 1,0 1,0 2,0 

Základy varenia a výživy 0,5 0,5 1,0 

Starostlivosť o zdravie 0,5 0,5 1,0 

Pestovateľstvo a chovateľstvo 0,5 0,5 1,0 

Odborný výcvik 24,0 24,0 48,0 

SPOLU 30,5 30,5 61,0 

 
 
 
 
Prehľad využitia týždňov  
 

Činnosť 1.ročník 2.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Časová rezerva (účelové kurzy, exkurzie, 
záverečná skúška, výchovno-vzdelávacie akcie )  

7 7 

Spolu týždňov 40 37 

 
 

Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 
v učebných odboroch  v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

b) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

c) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje dvomi účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. 
ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín priamo v teréne. Samostatný kurz je 
organizovaný v 2. ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku v teréne mimo priestorov školy. Je 
súčasťou plánu práce školy. 

d) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 

 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 
1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Praktická žena 

Kód a názov  ŠVP 31 Textil a odevníctvo  

Kód a názov učebného odboru 3161F praktická žena 

Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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2.1.3.5. Učebné osnovy 

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Katolícke náboženstvo 
3. Občianska náuka 
4. Matematika 
5. Telesná a športová výchova 
6. Ekonomika 
7. Šitie a ručné práce 
8. Základy varenia a výživy 
9. Starostlivosť o zdravie 
10. Pestovateľstvo a chovateľstvo 
11. Odborný výcvik 

 
 

 

2.1.4. Učebný odbor 3178F výroba konfekcie 

2.1.4.1. Profil absolventa 

 

Absolvent učebného odboru 3178F výroba konfekcie je odborný pracovník so základným odborným 
vzdelaním schopný zhotoviť celý jednoduchý výrobok, samostatne vykonávať jednoduché operácie pri 
výrobe odevov, bielizne a technickej konfekcie, vykonať jednoduché opravy odevov a bielizne. 

Absolvent vie obsluhovať základné stroje v spájacom, tepelno-tvarovacom a dokončovacom procese, 
vykonávať práce v sklade materiálu, drobnej prípravy  a hotových výrobkov.  

Pre kvalifikovaný  výkon má potrebné všeobecné i odborné  vzdelanie. Absolvent je schopný aplikovať 
odborné vedomosti a zručnosti pri výkone povolania a je schopný pracovať v tíme. 

2.1.4.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 3178F výroba konfekcie po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje 
týmito kompetenciami: 
 

Kľúčové kompetencie absolventa: 
 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre 
cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, 
spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, 
spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne 
rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté 
s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 

- zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 
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- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom jazyku 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do 
spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu 
a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho 
a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania 
a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných 
a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný 
a hovorený materinský jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou 
gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť. 
 
Absolvent má: 

- vyjadrovať sa v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 
- riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie 
- pracovať s elektronickou poštou 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových 
typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, 
aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci 
musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne 
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, 
sociálnych zručností, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov 
a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 

- prejaviť empatiu a sebareflexiu 
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 
- pozitívne motivovať seba a druhých, ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie) 
- stanoviť priority cieľov 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 
- diskutovať a pozorne počúvať druhých 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a 

osobnostnom raste 
- predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 

konfliktom 

 
Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 
 
Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. 
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Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných kombináciách. Prekrývajú 
sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne podporujú kompetencie 
aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent nižšieho stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 

je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou 
aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných 
odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s 
ostatnými. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 globálne porozumieť jednoduchému počutému vecnému textu s menším počtom neznámych 
slov; 

 porozumieť obsahu jednoduchého a krátkeho vecného textu a pochopiť explicitne vyjadrené 
informácie; 

 relatívne plynulo vyjadriť svoje myšlienky a nadobudnuté informácie a   čiastočne prispôsobiť svoj 
prejav komunikačnej situácii; 

 začať, udržiavať a ukončiť jednoduchú priamu komunikáciu na jemu blízku všeobecnú a odbornú 
tému; 

 čiastočne dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 písomne vyjadriť myšlienky a informácie formou uceleného jednoduchého kratšieho vecného 
textu na tému blízku jeho odborným záujmom a skúsenostiam. 
 

b) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  

Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí a metodiky ako 
odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve zahŕňa 
porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a zodpovednosti občana ako jednotlivca. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v každodennom kontexte doma a v práci; 

 používať technické nástroje a prístroje a dodržiavať zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 uplatňovať zásady environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 
 

c) Digitálna kompetencia zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych 
technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi 
technológiami. 

Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu 
digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a 
kritické myslenie. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a poznať, aké riziká 
predstavujú; 

 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity. 
 

d) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 



39  

 

je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o 
svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a 
podporujúcom prostredí. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky závislostí na 
duševný život jednotlivca a rodiny; 

 uvažovať o svojich vlastných hodnotách a presvedčeniach; 

 vyjadriť presvedčenie, že dokáže vykonať aktivity, ktoré si naplánoval; 

 preukázať, že preberá zodpovednosť za svoje skutky; 

 podieľať sa svojím dielom na spoločnej práci v skupine; 

 identifikovať základné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s pomocou vybrať 
najspoľahlivejšie informácie; 

 identifikovať podobnosti a rozdiely medzi novými a známymi informáciami. 
 

e) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 vyjadriť úctu k druhým ľuďom a považuje ich za rovnocenné ľudské bytosti 

 spolupracovať s druhými ľuďmi na presadzovaní spoločných záujmov; 

 pochopiť zmysel demokracie, slobody, práv a zodpovedností; 

 opísať vplyvy, ktoré má propaganda na súčasný svet; 

 uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 

f) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 prejaviť záujem o hodnoty, tradície a pohľady druhých ľudí na svet; 

 vyjadriť názor, že človek by sa mal vždy usilovať o vzájomné porozumenie a zmysluplný dialóg 
medzi kultúrne odlišnými ľuďmi a skupinami; 

 poznať základné prejavy miestnej a národnej kultúry a to ako ovplyvňuje život jednotlivca v rodine a 
komunite 
 

Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 

- aplikovať základnú odbornú terminológiu svojho odboru 
- vysvetliť funkcie pracovných nástrojov používaných vo výrobe 
- popísať funkcie jednoduchých výrobných zariadení 
- na primeranej úrovni aplikovať primárne a pomocné techniky  
- popísať ručné pracovné postupy v konkrétnej výrobe 
- vybrať a popísať pracovné postupy opráv chybných výrobkov 
- určiť na primeranej úrovni kvalitu výrobkov 
- zhodnotiť kvalitu výrobkov 
- opísať manipuláciu s materiálom, hotovými výrobkami 
- definovať baliaci a adjustačný proces 
- vymenovať kritéria o skladovaní hotových výrobkov 
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- vymedziť základné zásady bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia 
- pomenovať spôsob údržby strojov a zariadení 
- stanoviť zásady estetického cítenia 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

- aplikovať citlivú a taktnú komunikáciu s ľuďmi 
- praktizovať na primeranej úrovni primárne a pomocné techniky a technológie 
- pracovať s nástrojmi, jednoduchými strojmi a zariadeniami používanými v danej výrobe 
- aplikovať jednoduché a menej náročné pracovné postupy 
- čítať odbornú dokumentáciu na primeranej úrovni a podľa nej zhotovovať výrobky 
- vykonať menej náročnú a jednoduchú údržbu používaných strojov a zariadení, nástrojov 

a čistenie pracovných pomôcok 
- komunikovať v jednoduchej odbornej terminológii 
- skladovať a ošetrovať hotové výrobky a manipulovať s nimi 
- nakladať hospodárne so zverenými prostriedkami, 
- uplatňovať zásady a opatrenia súvisiace s problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia, protipožiarnej ochrany a predpisy z 
oblasti ochrany a tvorby životného prostredia 

- používať ochranné pracovné prostriedky 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 

- samostatnosťou, zodpovednosťou, manuálnou zručnosťou a presnosťou 
- koordináciou pohybov, intenzitou vykonávania pracovných úkonov 
- schopnosťou komunikovať a pracovať v tíme 
- primeraným sebaodhadom, sebapoznaním 
- vytrvalosťou, odolnosťou voči pracovnej záťaži 
- iniciatívnosťou a adaptabilnosťou 
- ochotou samostatne riešiť vzniknuté problémy 
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2.1.4.3. Základné údaje o štúdiu 

 
 

Dĺžka štúdia: 2  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium  

Poskytnutý stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie - ISCED 2C 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho 
stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý 
uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program 
základnej školy v poslednom ročníku alebo posledný 
ročník neukončil úspešne 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným 
absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie 
alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť 
prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho 
stredného vzdelania 
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2.1.4.4. Učebný plán 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP od 1.9.2013, začínajúc 1. ročníkom 

 
Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Výroba konfekcie 

Kód a názov  ŠVP  31 Textil a odevníctvo  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
3178F výroba konfekcie 

Stupeň vzdelania  Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia  2 roky 

Forma štúdia  Denná 

iné  vyučovací jazyk – slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 5 157,5 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 6 1 189 

Jazyk a komunikácia 1 31,5 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

1  31,5 

Človek a  hodnoty  
1 31,5 Katolícke náboženstvo 2 1 63 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
1 31,5 Občianska náuka 1  31,5 

Občianska náuka 

Matematika a práca s informáciami 1 31,5     

Matematika   Matematika 1  31,5 

Zdravie a pohyb 1 31,5     

Telesná a športová výchova   Telesná a športová výchova 1  31,5 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 50 1575 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

54 4 1701 

Teoretické vzdelávanie 2 63 
 
 

6 4 189 

Ekonomické vzdelávanie       

Svet práce   Ekonomika 2  31,5 
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Pravidlá riadenia osobných financií 

Spotrebiteľská výchova 

Výchova k podnikaniu 

Technické a technologické vzdelávanie       

Suroviny a materiály výroby 

 

 
Výroba konfekcie 
 

4,0  126 

Technické a technologické procesy výroby 

Praktická príprava 48 1512  48  1512 

 
Technologické postupy 
 
 

  Odborný výcvik 48 

 

1512 

Disponibilné hodiny 5 157,5   4  

SPOLU 60 1890  60  1890 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2013, začínajúc 1. ročníkom 
 
 

 

 
Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

 

1. 2. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety    

Slovenský jazyk a literatúra 0,5 0,5 1,0 

Katolícke náboženstvo a) 1,0 1,0 2,0 

Občianska náuka 0,5 0,5 1,0 

Matematika 0,5 0,5 1,0 

Telesná a športová  výchova 0,5 0,5 1,0 

Ekonomika 1,0 1,0 2,0 

Výroba konfekcie 2,0 2,0 4,0 

Odborný výcvik 24,0 24,0 48,0 

SPOLU 30,0 30,0 60,0 

 
 
 
 
Prehľad využitia týždňov  
 

Činnosť 1.ročník 2.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Časová rezerva (účelové kurzy, exkurzie, 
záverečná skúška, výchovno-vzdelávacie akcie )  

7 7 

Spolu týždňov 40 37 

 
 

Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 
v učebných odboroch  v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

b) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie. 

c) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl v SR 
je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje dvomi účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. ročníku 
vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 2. 
ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku v teréne mimo priestorov školy. Je súčasťou plánu práce 
školy. 

d) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 

 
  
 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola služieb sv. Jozafáta, 
Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Výroba konfekcie 

Kód a názov  ŠVP 31 Textil a odevníctvo  

Kód a názov učebného odboru 3178F výroba konfekcie 

Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia Denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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2.1.4.5. Učebné osnovy 

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Katolícke náboženstvo 
3. Občianska náuka 
4. Matematika 
5. Telesná a športová výchova 
6. Ekonomika 
7. Výroba konfekcie 
8. Odborný výcvik 

 
 

2.1.5.  Učebný odbor  3686F stavebná výroba 

2.1.5.1. Profil absolventa 

Absolvent je schopný  samostatne vykonávať všetky jednoduché pomocné stavebné práce, ktoré súvisia 
s prípravnými stavebnými prácami v oblasti zemných prác, betonárskych prác, pri murovaní, omietaní, 
ale aj pri prestavbách budov a ich zatepľovaní. 

Počas prípravy sa oboznámi s montážou a demontážou lešení, skladovaním, prípravou a dopravou 
stavebného materiálu počas výstavby, s pomôckami, pracovným náradím a jednoduchými stavebnými 
strojmi a s ostanými pomocnými dokončovacími stavebnými prácami. 

Po nástupnej praxi a zapracovaní je pripravený samostatne ako pomocný stavebný robotník vykonávať 
základné odborné technologické činnosti pri realizácií stavieb. 

 

2.1.5.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 3686F stavebná výroba  po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje 
týmito kompetenciami: 

 
Kľúčové kompetencie: 
 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné 
riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú 
vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému 
prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, 
voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté 
s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
- zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
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- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do 
spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu 
a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho 
a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania 
a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných 
a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný 
a hovoreným štátny, materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou 
a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť. 
 
Absolvent má: 

 komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

 riešiť ľahšie matematické príklady a rôzne situácie, 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať jednoduché informácie, 

 pracovať s elektronickou poštou. 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových 
typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, 
aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci 
musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne 
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, 
sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov 
a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

 pozitívne motivovať seba a druhých, 

 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

 stanoviť priority cieľov, 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

 diskutovať a pozorne počúvať druhých, 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 

 predkladať vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom. 

 
Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 
 
Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. 
Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných kombináciách. Prekrývajú 
sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne podporujú kompetencie 
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aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent nižšieho stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 

je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou 
aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných 
odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s 
ostatnými. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 globálne porozumieť jednoduchému počutému vecnému textu s menším počtom neznámych 
slov; 

 porozumieť obsahu jednoduchého a krátkeho vecného textu a pochopiť explicitne vyjadrené 
informácie; 

 relatívne plynulo vyjadriť svoje myšlienky a nadobudnuté informácie a   čiastočne prispôsobiť svoj 
prejav komunikačnej situácii; 

 začať, udržiavať a ukončiť jednoduchú priamu komunikáciu na jemu blízku všeobecnú a odbornú 
tému; 

 čiastočne dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 písomne vyjadriť myšlienky a informácie formou uceleného jednoduchého kratšieho vecného 
textu na tému blízku jeho odborným záujmom a skúsenostiam. 
 

b) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  

Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí a metodiky ako 
odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve zahŕňa 
porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a zodpovednosti občana ako jednotlivca. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v každodennom kontexte doma a v práci; 

 používať technické nástroje a prístroje a dodržiavať zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 uplatňovať zásady environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 
 

c)  Digitálna kompetencia zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych 
technológií na vzdelávanie, prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi 
technológiami. 

Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu 
digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a 
kritické myslenie. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a poznať, aké riziká 
predstavujú; 

 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity. 
 

d) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o 
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svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a 
podporujúcom prostredí. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky závislostí na 
duševný život jednotlivca a rodiny; 

 uvažovať o svojich vlastných hodnotách a presvedčeniach; 

 vyjadriť presvedčenie, že dokáže vykonať aktivity, ktoré si naplánoval; 

 preukázať, že preberá zodpovednosť za svoje skutky; 

 podieľať sa svojím dielom na spoločnej práci v skupine; 

 identifikovať základné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s pomocou vybrať 
najspoľahlivejšie informácie; 

 identifikovať podobnosti a rozdiely medzi novými a známymi informáciami. 
 

e) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 vyjadriť úctu k druhým ľuďom a považuje ich za rovnocenné ľudské bytosti 

 spolupracovať s druhými ľuďmi na presadzovaní spoločných záujmov; 

 pochopiť zmysel demokracie, slobody, práv a zodpovedností; 

 opísať vplyvy, ktoré má propaganda na súčasný svet; 

 uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 

f) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 prejaviť záujem o hodnoty, tradície a pohľady druhých ľudí na svet; 

 vyjadriť názor, že človek by sa mal vždy usilovať o vzájomné porozumenie a zmysluplný dialóg 
medzi kultúrne odlišnými ľuďmi a skupinami; 

 poznať základné prejavy miestnej a národnej kultúry a to ako ovplyvňuje život jednotlivca v rodine a 
komunite. 
 

 
Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 
- vysvetliť základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, 
- znázorniť základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstve, 
- vymenovať základné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve, 
- pomenovať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve a vysvetliť ich 

technologické vlastnosti, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav, 
- vysvetliť a používať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného 

obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a 
výrobkov, 

- zvoliť základné technologické postupy montáže, 
- zvoliť základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- posúdiť základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej ekonomickej 

štruktúre podniku, 
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- určiť základné strojárske technológie, aplikovať vedomosti o používaných strojoch, prístrojoch, 
nástrojoch a prípravkoch, 

- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 
prostredia, 

- definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou 
alebo službou, 

- vymedziť základné ekonomické pojmy, 
- popísať podstatu a princípy fungovania trhovej ekonomiky, 
- orientovať sa v právnych formách podnikania a charakterizovať ich, 
- charakterizovať podstatu podniku, základné podnikové činnosti a jeho postavenie na trhu, 
- charakterizovať štruktúru národného hospodárstva, 
- určiť základné pravidlá riadenia vlastných financií, 
- popísať základné pojmy v oblasti finančníctva a sveta peňazí, 
- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa. 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 
- vysvetliť základnú odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, 
- čítať jednoduché technické výkresy podľa STN, 
- určiť strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, 
- aplikovať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov, 
- vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím 

vhodných meradiel, 
- obsluhovať konvenčné obrábacie stroje, 
- orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách 

súvisiacich so strojárskou výrobou a montážou strojov a zariadení 
- manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak aby neohrozil životné prostredie, 
- zvoliť určený pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií, 
- vykonávať pracovné činnosti v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany 

životného prostredia, 
- zvoliť hospodárnu pri manipuláciu s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, 
- dodržiavať podľa pokynov technologickú a pracovnú disciplínu, 
- vykonávať základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie, 
- dodržiavať podľa pokynov normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb. 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 
- empatiou, toleranciou, 
- vytrvalosťou, flexibilitou, 
- komunikatívnosťou a schopnosťou počúvať, predvídavosťou, schopnosťou kritického hodnotenia a 

vyvodzovania záverov, 
- spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, diskrétnosťou a zodpovednosťou, iniciatívnosťou a 

adaptabilnosťou. 
 

 

2.1.5.3. Základné údaje o štúdiu 

 
 

Dĺžka štúdia: 2  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium  



51  

 

Poskytnutý stupeň vzdelania Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Do 1. ročníka vzdelávacieho programu nižšieho 
stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý 
uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program 
základnej školy v poslednom ročníku alebo 
posledný ročník neukončil úspešne. 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným 
absolvovaním získa žiak stredné odborné vzdelanie 
alebo úplné stredné odborné vzdelanie, môže byť 
prijatý žiak až po úspešnom získaní nižšieho 
stredného vzdelania. 
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2.1.5.4. Učebný plán 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP  
 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Stavebná výroba 

Kód a názov  ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
3686F stavebná výroba 

Stupeň vzdelania  Nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia  2 roky 

Forma štúdia  denná 

iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 5 157,5 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 6 1 189 

Jazyk a komunikácia 1 31,5 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

1  31,5 

Človek a  hodnoty  
  Katolícke náboženstvo 2  63 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
  Občianska náuka 1  31,5 

Občianska náuka 

Matematika a práca s informáciami       

Matematika   Matematika 1  31,5 

Zdravie a pohyb       

Telesná a športová výchova   Telesná a športová výchova 1  31,5 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 50 1575 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

54 4 1701 

Teoretické vzdelávanie 2 63 
 
 

7 5 189 

Ekonomické vzdelávanie       

Svet práce   

Ekonomika 2 

 

31,5 
Pravidlá riadenia osobných financií 

Spotrebiteľská výchova 

Výchova k podnikaniu 

Technické a technologické vzdelávanie       
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Jednoduché práce s drevom, s kovom 

 

 Stavebná technológia 5  157,5 

Pomocné zemné , betonárske, 
lešenárske práce 

Práce pri výrobe mált, pri murovaní 
a omietaní, pomocné stavebné práce 

Pomocné maliarske a natieračské 
práce, podlahárske práce 

Pomocné práce pri špeciálnych 
úpravách interiérov a fasád 
 

Praktická príprava 48 1512  48  1512 

Príprava a úprava stavebných materiálov   

 
 
 
Odborný výcvik 

48 

 

1512 

Práca s náradím a pomôckami, 
manipulácia s materiálmi 

Jednoduché nastavovanie mechanizmov 
a strojové ho zariadenia 

Kvalita a kontrola správnosti a úplnosti 
vlastnej pracovnej  činnosti 

Bezpečnosť technických zariadení a 
bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci 

Disponibilné hodiny 5      

SPOLU 60 1890  61 6 1921,5 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

 

1. 2. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety    

Slovenský jazyk a literatúra 0,5 0,5 1,0 

Katolícke náboženstvo a) 1,0 1,0 2,0 

Občianska náuka 0,5 0,5 1,0 

Matematika 0,5 0,5 1,0 

Telesná a športová  výchova 0,5 0,5 1,0 

Ekonomika 1,0 1,0 2,0 

Stavebná technológia 2,5 2,5 5,0 

Odborný výcvik 24,0 24,0 48,0 

SPOLU 30,5 30,5 61,0 

 
 
 
 
Prehľad využitia týždňov  
 

Činnosť 1.ročník 2.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Časová rezerva (účelové kurzy, exkurzie, 
záverečná skúška, výchovno-vzdelávacie akcie )  

7 7 

Spolu týždňov 40 37 

 
Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo, 
v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

b) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

c) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje dvomi účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. 
ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín priamo v teréne. Samostatný kurz je 
organizovaný v 2. ročníku v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku v teréne mimo priestorov školy. Je 
súčasťou plánu práce školy. 

d) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 

 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Stavebná výroba 

Kód a názov  ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia, kartografia 

Kód a názov učebného odboru 3686F stavebná výroba 

Stupeň vzdelania nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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2.1.5.5. Učebné osnovy 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Katolícke náboženstvo 
3. Občianska náuka 
4. Matematika 
5. Telesná a športová výchova 
6. Ekonomika 
7. Stavebná technológia 
8. Odborný výcvik 

 
 

 

 

 

2.2. Stredné odborné vzdelanie 

 

 

2.2.1.  Učebný odbor  2464H strojný mechanik 

 

2.2.1.1. Profil absolventa 
 
Absolvent učeného odboru 2464H strojný mechanik je kvalifikovaný pracovník a pre kvalifikovaný výkon 
odborných činností má potrebné všeobecné vzdelanie. 
 
Pozná základné postupy pri montáži, skúškach strojov a zariadení a meraní ich geometrických 
a technických parametrov, možné vplyvy priemyselnej výroby na životné prostredie, vplyv korózie 
a spôsob povrchových úprav kovových materiálov, zásady a spôsoby tepelného spracovania kovov. 
 
Absolvent je pripravený na výkon povolania v oblasti strojov a zariadení, ovláda práce spojené s ručným 
a strojovým opracovaním súčiastok montážou, demontážou, skúšaním a opravou strojov a zariadení, 
obsluhou zváracieho zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom a rezanie kyslíkom. 
 
Pozná podstatu a organizáciu montážnych prác, ovláda technologické postupy pri montáži, kontrole 
funkčnosti strojov a zariadení. 

 
  

 

2.2.1.2. Kompetencie absolventa 

 
Absolvent učebného odboru 2464H  strojný mechanik po absolvovaní vzdelávacieho programu 
disponuje týmito kompetenciami 

 
Kľúčové kompetencie absolventa  
 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
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Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 
orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie 
svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. 
Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 

 reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a 
celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 

komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania 
a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, 
disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť. 
 
Absolvent má: 
 

 spoľahlivo vyjadrovať sa v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné 
      zdroje 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou 

 pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami 
 
a) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

 pozitívne motivovať seba a druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných 
členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené 
kompetencie zvládnuť 
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 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

 konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých 

 uzatvárať jasné dohody 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 

 samostatne pracovať v menšom kolektíve 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch  a osobnostnom 
raste 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

 posudzovať návrhy druhých 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať  osobným 
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým 

 
Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 
 
 
„Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 

zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných 
kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne 
podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 

je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou aj 
písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných odboroch a 
kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s ostatnými. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho osobným a 
odborným záujmom; 

 pochopiť obsah textu(vrátane tabuliek, grafov a schém), v texte vyhľadať explicitne i implicitne 
vyjadrené informácie a usporiadať ich podľa významu a dôležitosti; 

 dostatočne jasno a plynulo vyjadriť svoje myšlienky s rôznym cieľom vzhľadom na komunikačnú 
situáciu; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou jednoduchých argumentov ho obhájiť; 

 začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na určitú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie na jemu blízku všeobecnú a odbornú tému; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 vytvoriť jednoduchý formálne upravený a ucelený text s rôznym cieľom a vzhľadom na 
komunikačnú situáciu. 

 
b) Viacjazyčnosť 

je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú 
a účinnú komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v 
materinskom jazyku, ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 
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 porozumieť slovným spojeniam a najbežnejšej slovnej zásobe vzťahujúcej sa 
k oblastiam, ktoré sa ho bezprostredne týkajú. Chápe zmysel krátkych, 
jasných a jednoduchých správ; 

 čítať veľmi krátke jednoduché texty, vie nájsť konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom 
každodennom materiáli, ako sú napríklad prospekty, jedálne lístky alebo časové harmonogramy, 
a rozumie krátkym jednoduchým osobným e-mailom a SMS; 

 komunikovať v bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu 
informácií o známych témach a činnostiach. Dokáže zvládnuť veľmi krátku 
spoločenskú konverzáciu, dokonca aj keď zvyčajne dostatočne nerozumie natoľko, aby ju sám 
udržiaval; 

 používať viacero slovných spojení a viet na jednoduchý opis vlastného vzdelania a terajšej alebo 
nedávnej práce; 

 napísať krátke jednoduché správy vzťahujúce sa na jeho bezprostredné potreby. 
 

c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a porozumenie na 
riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 

Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných vedomostí 
a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť závery podložené 
dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí a metodiky ako 
odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve zahŕňa 
porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a zodpovednosti občana ako jednotlivca. 
 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 používať technické nástroje a prístroje, využívať technické a vedecké informácie a dodržiavať 
zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 zaujímať sa o etické otázky a zásady environmentálnej udržateľnosti, aktívne 
uplatňovať zásady environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 

 
d)  Digitálna kompetencia 

zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu a 
účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Zahŕňa informačnú a 
dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu, 
bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a inovácii a poznať, 
aké príležitosti, obmedzenia, vplyvy a riziká predstavujú; 

 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať, hodnotiť, tvoriť a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať umelú inteligenciu alebo 
roboty; 

 chápať všeobecné zásady vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a poznať základné funkcie a 
spôsoby použitia rôznych softvérov a sietí. 

 
 

e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité 
situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o svoje zdravie a viesť život 
zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a podporujúcom prostredí. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky 
nezdravého životného štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o sebe z rôznych uhlov pohľadu; 
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 vyjadriť presvedčenie vo svoju schopnosť zvládnuť prekážky pri dosahovaní 
cieľa; 

 odovzdať svoju prácu načas; 

 pracovať na tvorbe konsenzu s cieľom dosiahnuť cieľ skupiny; 

 identifikovať možné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s minimálnou po- 
mocou vybrať najspoľahlivejšie informácie; 

 preukázať, že rozmýšľa o tom, či informácie, ktoré používa, sú správne. 
 

f) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 zaobchádzať so všetkými ľuďmi s rešpektom, odhliadnuc od ich príslušnosti 
ku kultúre alebo sociokultúrnemu postaveniu; 

 diskutovať o tom, čo sa dá urobiť a ako pomôcť, aby sa z komunity stalo lepšie miesto; 

 porozumieť, prečo má každý zodpovednosť za uplatňovanie práv a slobôd druhých; 

 vysvetliť, prečo ľudia majú byť ostražití a prečo sa majú chrániť pred propagandou; 

 kriticky uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 

 
g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 

zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 nadviazať kontakty s inými ľuďmi s cieľom spoznať ich kultúru, tradície a pohľad na svet; 

 vyjadriť názor, že kultúrna rôznorodosť v rámci spoločnosti by mala byť vnímaná a hodnotená 
pozitívne; 

 poznať miestnu, regionálnu, národnú a európsku kultúru a jej prejavy vrátane tradícií či 

kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako môže ovplyvňovať názory jednotlivca.“. 
 

Odborné kompetencie 
 
a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 

 vysvetliť základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, 
schopnosť využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh 

 aplikovať základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstve 

 vymenovať základné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve 

 riešiť jednoduché technické výpočty s použitím technických tabuliek 

 popísať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich technologické 
vlastnosti, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav 

 aplikovať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, 
tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov 

 zvoliť základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv strojov, 
zariadení, mechanizmov a ich komponentov 

 zvoliť základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 preukázať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej 
ekonomickej štruktúre podniku 

 popísať základné princípy drobného podnikania a problematiku súvisiacu so      založením 
živnosti 
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 určiť základné strojárske technológie, má vedomosti o používaných strojoch, prístrojoch, 
nástrojoch a prípravkoch, má prehľad o navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok 

 definovať základné ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých 
dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v podniku a uplatňovať ich pri nákupe 
surovín, materiálov v technologických postupoch a pri predaji produktov 

 vyjadriť a použiť základné poznatky z oblasti práva a ich aplikácie v právnych otázkach 
súvisiacich s podnikaním, s pracovnoprávnymi a občianskoprávnymi vzťahmi 

 vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej 
dokumentácie a ich používanie v pracovných činnostiach 

 používať informačné systémy a aplikovať ich do praxe 

 vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného 
prostredia 

 definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou 
alebo službou 

 definovať druhy odpadov, určiť ich vplyv na životné prostredie 

 vysvetliť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia 

 určiť základné pravidlá riadenia vlastných financií 

 popísať riziká v riadení vlastných financií 

 orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny 

 hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie 

 orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií 

 orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa 

 plniť svoje finančné záväzky 

 zveľaďovať a chrániť svoj majetok. 
 
b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 s istotou aplikovať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu 
výrobu, využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh 

 zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, čítať a zhotoviť technické výkresy podľa 
STN 

 popísať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, konštruovať jednoduché 
montážne celky 

 riešiť technické výpočty s použitím technických tabuliek a noriem 

 vykonávať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov vykonať kontrolu 
rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác 

 s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov 

 obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie, 

 orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách 
súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení 

 vykonávať diagnostiku, nastavovanie, údržbu a opravy strojov a zariadení, 

 pracovať s výpočtovou technikou a využívať softvér potrebný pre vykonávanie práce v 
konkrétnom odbore a pracovať s internetom pre potreby danej činnosti v konkrétnom odbore 

 manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak,  aby neohrozil životné prostredie 

 vykonávať obsluhu technologických zariadení podľa príslušného odboru 

 pracovať s modernými diagnostickými zaradeniami 

 vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov, vybavenosti strojov, strojov a zariadení, liniek , 
prípadne opravy v rozsahu odboru štúdia, 

 určiť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií, využívať 
informačné technológie pri riešení odborných úloh 

 postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného 
prostredia 

 postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami 

 dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu 
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 vykonávať kvalifikovane základné odborné práce , racionálne riešiť jednoduché problémové 
situácie 

 dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 

 dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností 

 samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh 

 manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru 

 primeranou fyzickou zdatnosťou 

 kreatívnym myslením 

 schopnosťou integrácie a adaptability 

 organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami 

 prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach 

 vhodným sociálnym správaním a prejavmi 

 sebadisciplínou a mobilitou 

 potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam 
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2.2.1.3. Základné údaje o štúdiu  

 

Dĺžka štúdia: 3  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 
absolventov 3 ročných učebných odborov. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov  

 
 

 
 

 
 
 
 



65  

 

 

2.2.1.4. Učebný plán 
 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP od 1.9.2013, začínajúc 1.ročníkom 

 
 
 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Strojný mechanik 

Kód a názov  ŠVP  23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
2464H Strojný mechanik 

Stupeň vzdelania  stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia  3 roky 

Forma štúdia  denná 

iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích hodín 
za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 22 704 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 31 9 992 

Jazyk a komunikácia 11,5 368 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

3,5 
112 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

5 1,5 160 

Cudzí jazyk 

 
 
8 

25,6 

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

 
 

9 
1 288 

 
 
6 

192 Druhý cudzí jazyk 0   

Človek a  hodnoty  
1 32 Katolícke náboženstvo 3 2 96 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
1 32 Občianska náuka 1,5 0,5 48 

Občianska náuka 

Človek a príroda 1 32 Fyzika 2,5 1,5 80 
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Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Matematika a práca s informáciami 3 96  5,5 2,5 176 

Matematika 2  Matematika 3,5 1,5 112 

Informatika 1  Informatika 2 1 64 

Zdravie a pohyb 4,5 144  4,5   

Telesná a športová výchova 4,5 144 Telesná a športová výchova 4,5  144 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 65,5 2096 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

73,5 8 2352 

Teoretické vzdelávanie 18 576 
 
 

26 8 832 

Ekonomické vzdelávanie    4  128 

Ekonomika    
Ekonomika  
 
 

 
3 
 
 

 

96 
Svet práce 

Výchova k podnikaniu 

Spotrebiteľská výchova 

Pravidlá riadenia osobných financií   Manažment osobných financií 1  32 

Technické a technologické vzdelávanie    20  640 

Technické zobrazovanie 

 

 
Technické kreslenie 
 

4 
 

 128 

Technické tabuľky a technické normy 

Odborné kreslenie 

   

Strojárska technológia 2  64 

Základy strojárstva 

Základné druhy materiálov, ich vlastnosti, 
spracovanie a povrchová úprava 

Normalizované a nenormalizované strojové 
súčiastky 

Časti strojov, zariadení a mechanizmov   Strojníctvo 2  64 

Časti strojov, zariadení a mechanizmov  

 
Technológia 
 
 

10 
 
 

 320 
Obrábanie materiálov 

Výroba a montáž 

Oprava, obsluha a údržba strojov a zariadení 

Základy strojárstva  

 Stroje a zariadenia 2  64 Stavba a prevádzka strojov a zariadení 

Kontrola a meranie 

Praktická príprava 47,5 1520  47,5  1520 

Bezpečnosť technických zariadení 
a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

  

 
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 

47,5 

 

 
 
 

1520 

Spracovanie materiálov, výroba súčiastok 

Obsluha strojov technických zariadení 

Výroba a montáž konštrukčných celkov 

Riadenie technologických procesov na 
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základnej úrovni 

Disponibilné hodiny 11,5 368   17 448 

SPOLU 99 3168  103,5 3,5 3280 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2013, začínajúc prvým ročníkom 

 
Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. 

Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Strojný mechanik 

Kód a názov  ŠVP 23, 24  Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba  

Kód a názov učebného odboru 2464H  strojný mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

11,0 11,5 8,5 31,0 

Slovenský jazyk a literatúra 2,0 2,0 1,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 3,0 3,0 3,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 0,5 1,0  1,5 

Fyzika 0,5 1,0 1,0 2,5 

Matematika  1,5 1,0 1,0 3,5 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,5 1,5 1,5 4,5 

Odborné predmety 23,0 22,5 26,0 71,5 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Manažment osobných financií 1,0   1,0 

Technické kreslenie 2,0 1,0 1,0 4,0 

Strojárska technológia 1,0 1,0  2,0 

Strojníctvo 1,0 1,0  2,0 

Technológia 2,0 3,5 4,5 10,0 

Stroje a zariadenia   2,0 2,0 

Odborný výcvik    c) 15,0 15,0 17,5 47,5 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

34,0 34,0 
 

34,5 
 

102,5 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
Prehľad využitia týždňov  

 
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 

Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo, 

v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

29  
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c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín za  
štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky.  

d) Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom 
výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra 
odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

e) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

g) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

h) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 
 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2021, začínajúc prvým ročníkom 
  

Učebný plán 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Strojný mechanik 

Kód a názov  ŠVP 23, 24  Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba  

Kód a názov učebného odboru 2464H  strojný mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

10,0 10,5 9,0 29,5 

Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 2,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 3,0 3,0 3,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 0,5 1,0  1,5 

Fyzika 0,5 1,0 1,0 2,5 

Matematika  1,5 1,0 1,0 3,5 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Odborné predmety 23,0 24,5 25,5 73,0 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Technické kreslenie 2,0 1,0 1,0 4,0 

Strojárska technológia 1,0 1,0  2,0 

Strojníctvo 1,0 1,0  2,0 

Technológia 3,0 3,0 4,0 10,0 

Stroje a zariadenia   2,0 2,0 

Odborný výcvik    c) 15,0 17,5 17,5 50,0 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

33,0 35,0 
 

34,5 
 

102,5 

29  
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Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
 
 
 
 
 
 
 
Prehľad využitia týždňov  

  

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška h) - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie   e), f) g) 

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
 
Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo, 

v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 50 týždenných 
vyučovacích hodín za  štúdium. 

d)    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom 
výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra 
odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

e)    Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

g) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

h) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 
 

 

2.2.1.5. Učebné osnovy 

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
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4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Občianska náuka 
7. Fyzika 
8. Matematika 
9. Informatika 
10. Telesná a športová výchova 
11. Ekonomika 
12. Technické kreslenie 
13. Strojárska technológia 
14. Strojníctvo 
15. Technológia 
16. Stroje a zariadenia 
17. Odborný výcvik 

 
 

 

2.2.2.  Učebný odbor 2487H 01 autoopravár mechanik 

2.2.2.1. Profil absolventa 
 

Absolvent učebného odboru 2478H01  autoopravár mechanik je kvalifikovaný odborný pracovník 
schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch 
a v opravárenstve. 

Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy 
cestných motorových vozidiel, so štandardným vybavením dielní predpísaným výrobcom, na základe 
informácií získaných v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel. 

Vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce. Pri práci 
s vozidlom a pomôckami je schopný použiť štandardnú opravárenskú techniku.  

Je schopný pracovať samostatne a v kolektíve. 

 

2.2.2.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 2487H01 autoopravár - mechanik po absolvovaní vzdelávacieho programu 
disponuje týmito kompetenciami: 

 
 

Kľúčové kompetencie absolventa  
 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre 
cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, 
spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, 
spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne 
rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté 
s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
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Absolvent má: 
 

 reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne 
      zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia 
      a potreby 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 

komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania 
a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, 
disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť. 
 
Absolvent má: 
 

 Spoľahlivo sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné 
      zdroje 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou 

 pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami 
 
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácie 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

 pozitívne motivovať seba a druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie 
zvládnuť 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

 konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých 

 uzatvárať jasné dohody 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností 
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 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 

 samostatne pracovať v menšom kolektíve 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 
raste 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 
návrhy druhých 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe  k druhým 
 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 
 
 
Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných 
kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne 
podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 

je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou aj 
písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných odboroch a 
kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s ostatnými. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho osobným a 
odborným záujmom; 

 pochopiť obsah textu(vrátane tabuliek, grafov a schém), v texte vyhľadať explicitne i implicitne 
vyjadrené informácie a usporiadať ich podľa významu a dôležitosti; 

 dostatočne jasno a plynulo vyjadriť svoje myšlienky s rôznym cieľom vzhľadom na komunikačnú 
situáciu; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou jednoduchých argumentov ho obhájiť; 

 začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na určitú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie na jemu blízku všeobecnú a odbornú tému; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 vytvoriť jednoduchý formálne upravený a ucelený text s rôznym cieľom a vzhľadom na 
komunikačnú situáciu. 

 
b) Viacjazyčnosť 

je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú a účinnú 
komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v materinskom jazyku, 
ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť slovným spojeniam a najbežnejšej slovnej zásobe vzťahujúcej sa 
k oblastiam, ktoré sa ho bezprostredne týkajú. Chápe zmysel krátkych, jasných a jednoduchých 
správ; 
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 čítať veľmi krátke jednoduché texty, vie nájsť konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom 
každodennom materiáli, ako sú napríklad prospekty, jedálne lístky alebo časové harmonogramy, 
a rozumie krátkym jednoduchým osobným e-mailom a SMS; 

 komunikovať v bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu informácií 
     o známych témach a činnostiach. Dokáže zvládnuť veľmi krátku 
     spoločenskú konverzáciu, dokonca aj keď zvyčajne dostatočne nerozumie natoľko, aby ju sám    
udržiaval; 

 používať viacero slovných spojení a viet na jednoduchý opis vlastného vzdelania a terajšej alebo 
nedávnej práce; 

 napísať krátke jednoduché správy vzťahujúce sa na jeho bezprostredné potreby. 
 

c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a porozumenie 
na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 

Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných vedomostí 
a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť závery podložené 
dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí a metodiky ako 
odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve zahŕňa 
porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a zodpovednosti občana ako jednotlivca. 
 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 používať technické nástroje a prístroje, využívať technické a vedecké informácie a dodržiavať 
zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 zaujímať sa o etické otázky a zásady environmentálnej udržateľnosti, aktívne uplatňovať zásady 
environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 

 
d) Digitálna kompetencia 

zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu a 
účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Zahŕňa informačnú a 
dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu, 
bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a inovácii a poznať, 
aké príležitosti, obmedzenia, vplyvy a riziká predstavujú; 

 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať, hodnotiť, tvoriť a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať umelú inteligenciu alebo 
roboty; 

 chápať všeobecné zásady vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a poznať základné funkcie a 
spôsoby použitia rôznych softvérov a sietí. 
 

e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité 
situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o svoje zdravie a viesť život 
zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a podporujúcom prostredí. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky 
nezdravého životného štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o sebe z rôznych uhlov pohľadu; 

 vyjadriť presvedčenie vo svoju schopnosť zvládnuť prekážky pri dosahovaní 
cieľa; 

 odovzdať svoju prácu načas; 

 pracovať na tvorbe konsenzu s cieľom dosiahnuť cieľ skupiny; 
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 identifikovať možné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s minimálnou po- 
mocou vybrať najspoľahlivejšie informácie; 

 preukázať, že rozmýšľa o tom, či informácie, ktoré používa, sú správne. 
 

f) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 zaobchádzať so všetkými ľuďmi s rešpektom, odhliadnuc od ich príslušnosti ku kultúre alebo 
sociokultúrnemu postaveniu; 

 diskutovať o tom, čo sa dá urobiť a ako pomôcť, aby sa z komunity stalo lepšie miesto; 

 porozumieť, prečo má každý zodpovednosť za uplatňovanie práv a slobôd druhých; 

 vysvetliť, prečo ľudia majú byť ostražití a prečo sa majú chrániť pred propagandou; 

 kriticky uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 
g)  Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 

zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 nadviazať kontakty s inými ľuďmi s cieľom spoznať ich kultúru, tradície a pohľad na svet; 

 vyjadriť názor, že kultúrna rôznorodosť v rámci spoločnosti by mala byť vnímaná a hodnotená 
pozitívne; 

 poznať miestnu, regionálnu, národnú a európsku kultúru a jej prejavy vrátane tradícií či 
kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako môže ovplyvňovať názory jednotlivca.“. 
 

Odborné kompetencie 
 
a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 

 vysvetliť základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú 
      kovospracujúcu výrobu, schopnosť využívať všeobecné poznatky, pojmy 
      pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh 

 aplikovať základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstve 

 vymenovať základné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve 

 riešiť jednoduché technické výpočty s použitím technických tabuliek 

 popísať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich 
      technologické vlastnosti, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav 

 aplikovať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania 
      strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných 
      skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov 

 zvoliť základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže 
      a opráv strojov, zariadení, mechanizmov a ich komponentov 

 zvoliť základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

 preukázať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca 
     v základnej ekonomickej štruktúre podniku 

 popísať základné princípy drobného podnikania a problematiku súvisiacu so 
      založením živnosti 

 určiť základné strojárske technológie, má vedomosti o používaných strojoch, 
     prístrojoch, nástrojoch a prípravkoch, má prehľad o navrhovaní jednoduchých 
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     výrobných pomôcok 

 definovať základné ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy 
     vedenia jednotlivých dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch 
     v podniku a uplatňovať ich pri nákupe surovín, materiálov v technologických 
     postupoch a pri predaji produktov 

 vyjadriť a použiť základné poznatky z oblasti práva a ich aplikácie v právnych 
      otázkach súvisiacich s podnikaním, s pracovnoprávnymi a občianskoprávnymi 
      vzťahmi 

 vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch 
      a technickej dokumentácie a ich používanie v pracovných činnostiach 

 používať informačné systémy a aplikovať ich do praxe 

 vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany  životného 
prostredia 

 definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace  
     s príslušnou výrobou alebo službou 

 definovať druhy odpadov, určiť ich vplyv na životné prostredie 

 vysvetliť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia 

 určiť základné pravidlá riadenia vlastných financií 

 popísať riziká v riadení vlastných financií 

 orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb       jednotlivca a 
rodiny 

 hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie 

 orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií 

 orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa 

 plniť svoje finančné záväzky 

 zveľaďovať a chrániť svoj majetok 
 
b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 s istotou aplikovať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, 
využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh 

 zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, čítať a zhotoviť technické výkresy podľa STN 

 popísať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, konštruovať 

 jednoduché montážne celky 

 riešiť technické výpočty s použitím technických tabuliek a noriem 

 vykonávať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov 

 vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác 

 s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov 

 obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie 

 orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách 
súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení 

 vykonávať diagnostiku, nastavovanie, údržbu a opravy strojov a zariadení 

 pracovať s výpočtovou technikou a využívať softvér potrebný pre vykonávanie práce v 
konkrétnom odbore a pracovať s internetom pre potreby danej činnosti v konkrétnom odbore 

 manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak,  aby neohrozil životné 

 prostredie 

 vykonávať obsluhu technologických zariadení podľa príslušného odboru 

 pracovať s modernými diagnostickými zaradeniami 

 vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov, vybavenosti strojov, strojov a zariadení, liniek , 
prípadne opravy v rozsahu odboru štúdia 

 určiť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií 

 využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh 

 postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného 
prostredia 

 postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami 
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 dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu 

 vykonávať kvalifikovane základné odborné práce , racionálne riešiť jednoduché problémové 
situácie 

 dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 

 dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností 

 samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh 

 manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru 

 primeranou fyzickou zdatnosťou 

 kreatívnym myslením 

 schopnosťou integrácie a adaptability 

 organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami 

 prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach 

 vhodným sociálnym správaním a prejavmi 

 sebadisciplínou a mobilitou 

 potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam 
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2.2.2.3. Základné údaje o štúdiu 

 
 

Dĺžka štúdia: 3  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 
absolventov 3.ročných učebných odborov. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov 
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2.2.2.4. Učebný plán 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP od 1.9.2013, začínajúc 1.ročníkom 
 

 
Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Autoopravár mechanik 

Kód a názov  ŠVP  23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
2487H01 autoopravár mechanik 

Stupeň vzdelania  stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia  3 roky 

Forma štúdia  denná 

Iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 22 704 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 30 8 960 

Jazyk a komunikácia 11,5 368 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

3,5 
112 

 
 

Slovenský jazyk a literatúra 
5 1,5 160 

Cudzí jazyk 

 
 
8 

25,6 

 
 

Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

 
 

9 
1 288 

 
 
6 

192 Druhý cudzí jazyk 0   

Človek a  hodnoty  
1 32 Katolícke náboženstvo 3 2 96 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
1 32 Občianska náuka 1,5 0,5 48 

Občianska náuka 

Človek a príroda 

1 32 Fyzika 1,5 0,5 48 Fyzika 

Chémia 
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Biológia 

Matematika a práca s informáciami 3 96  5,5 2,5 176 

Matematika 2  Matematika 3,5 1,5 112 

Informatika 1  Informatika 2 1 64 

Zdravie a pohyb 4,5 144     

Telesná a športová výchova 4,5 144 Telesná a športová výchova 4,5  144 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 65,5 2096 
Odborné vzdelávanie – povinné 

predmety 
73,5 8 2352 

Teoretické vzdelávanie 18 576 
 
 

26 8 832 

Ekonomické vzdelávanie    4  128 

Ekonomika    
Ekonomika  
 
 

 
3 
 
 

 

96 
Svet práce 

Výchova k podnikaniu 

Spotrebiteľská výchova 

Pravidlá riadenia osobných financií   Manažment osobných financií 1  32 

Technické a technologické vzdelávanie    22  704 

Normalizované a nenormalizované 
strojové súčiastky 

 

 Základy strojárstva 1  32 
Časti strojov, zariadení a mechanizmov 

Stavba a prevádzka strojov a zariadení 

Výroba a montáž 

Základné druhy materiálov, ich vlastnosti, 
spracovanie a povrchová úprava 

 
 Strojárska technológia 1  32 

Technické zobrazovanie  

 Technické kreslenie 1,5  48 Technické tabuľky a technické normy 

Odborné kreslenie 

Technické zobrazovanie  

 Základy elektrotechniky 1,0  32 

Časti strojov, zariadení a mechanizmov 

Základné druhy materiálov, ich vlastnosti, 
spracovanie a povrchová úprava 

Technické tabuľky a technické normy 

Stavba a prevádzka strojov a zariadení  

  Automobily 8,0  256 Časti strojov, zariadení a mechanizmov 

Technické tabuľky a technické normy 

Výroba a montáž  

 Diagnostika a opravy automobilov 6,5  208 
Oprava, obsluha a údržba strojov 
a zariadení 

Kontrola a meranie 

Odborné kreslenie  

 Elektrotechnika 3,0  96 Stavba a prevádzka strojov a zariadení 

Kontrola a meranie 

Praktická príprava 47,5 1520  47,5  1520 
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Bezpečnosť technických zariadení 
a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

  

 
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 

47,5 

 

 
 
 

1520 

Spracovanie materiálov, výroba súčiastok 

Obsluha strojov technických zariadení 

Výroba a montáž konštrukčných celkov 

Riadenie technologických procesov na 
základnej úrovni 

Disponibilné hodiny 11,5 368   16 512 

SPOLU 99 3168  103,5 3,5 3280 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2013, začínajúc prvým ročníkom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

12,0 10,5 7,5 30,0 

Slovenský jazyk a literatúra 2,0 2,0 1,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 3,0 3,0 3,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 0,5 1,0  1,5 

Fyzika 1,5   1,5 

Matematika  1,5 1,0 1,0 3,5 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,5 1,5 1,5 4,5 

Odborné predmety 22,5 24,0 27,0 73,5 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Manažment osobných financií 1,0   1,0 

Základy strojárstva 1,0   1,0 

Strojárska technológia 1,0   1,0 

Technické kreslenie 1,0 0,5  1,5 

Základy elektrotechniky 1,0   1,0 

Automobily 1,5 3,5 3,0 8,0 

Diagnostika a opravy 
automobilov 

 3,0 3,5 6,5 

Elektrotechnika  1,0 2,0 3,0 

Odborný výcvik     15,0 15,0 17,5 47,5 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

34,5 34,5 
 

34,5 
 

103,5 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
 
 
 
 

Prehľad využitia týždňov  
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška h) - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie   e), f) g) 

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 
1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Autoopravár mechanik 

Kód a názov  ŠVP 23,24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba   

Kód a názov učebného odboru 2487H01 autoopravár mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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Poznámky  k učebnému plánu: 
 
a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo, 

v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín za  
štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky.  

d) Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných 
praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, 
cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom výcviku sa môžu žiaci 
deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické 
požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je 
stanovený  platnou legislatívou.   

e) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl v SR 
je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným 
kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. 
Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

g) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa 
realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa realizuje 5 
dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín 
denne) v 2. ročníku.  

h) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2021, začínajúc prvým ročníkom 
 

Učebný plán 
 
 

 

 

 

 

 
Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

11,0 9,5 8,0 28,5 

Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 2,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 3,0 3,0 3,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 0,5 1,0  1,5 

Fyzika 1,5   1,5 

Matematika  1,5 1,0 1,0 3,5 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Odborné predmety 22,5 25,5 27,0 75,0 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Autoopravár mechanik 

Kód a názov  ŠVP 23,24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba   

Kód a názov učebného odboru 2487H01 autoopravár mechanik 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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Základy strojárstva 1,0   1,0 

Strojárska technológia 1,0   1,0 

Technické kreslenie 1,0 0,5  1,5 

Základy elektrotechniky 1,0   1,0 

Automobily 2,5 2,5 3,0 8,0 

Diagnostika a opravy 
automobilov 

 3,0 3,5 6,5 

Elektrotechnika  1,0 2,0 3,0 

Odborný výcvik     15,0 17,5 17,5 50,0 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

33,5 35,0 
 

35,0 
 

103,5 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
Prehľad využitia týždňov  

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška h) - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie   e), f) g) 

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke 

náboženstvo, v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom 
ročníku. Predmet je klasifikovaný. 

c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 50 
týždenných vyučovacích hodín za  štúdium. 

d) Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach 
a odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet 
žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

e) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet 
najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných 
škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. 
ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu 
práce školy.  

g) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové 
kurzy sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik 
sa realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje 
v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

h) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
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2.2.2.5. Učebné osnovy 

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Občianska náuka  
7. Fyzika 
8. Matematika 
9. Informatika 
10. Telesná a športová výchova 
11. Ekonomika 
12. Základy strojárstva 
13. Strojárska technológia 
14. Technické kreslenie 
15. Základy elektrotechniky 
16. Automobily 
17. Diagnostika a opravy automobilov 
18. Elektrotechnika 
19. Odborný výcvik 

 

 

2.2.3. Učebný odbor 2964H cukrár 

2.2.3.1. Profil absolventa 
Absolvent je kvalifikovaným zamestnancom, schopným samostatne pracovať v oblasti služieb,  
v zariadeniach  spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch a ako živnostník.   
 
Absolvent odboru pozná  základné suroviny, materiály a pomocné látky používané vo výrobnom 
procese, základné druhy cukrárskych výrobkov a ich výživovú hodnotu. 
Ovláda technologické postupy výroby, príslušné normy platné pri výrobe a kontrole cukrárskych 
výrobkov, pozná funkciu a konštrukciu cukrárskych poloautomatických i automatických strojov 
a zariadení, hygienu a sanitáciu cukrárskej prevádzky v zmysle potravinového kódexu. 
 
Ovláda prácu s výpočtovou technikou a jej uplatnenie v riadení technologických procesov, má vedomosti 
o základných pojmoch a vzťahoch z oblasti  ekonomiky podniku so zameraním na racionalizáciu, 
efektívnosť a hospodárnosť vo využívaní zdrojov. 

2.2.3.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 2964H cukrár po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito 

kompetenciami: 
  
 
Kľúčové kompetencie absolventa  
  
 
 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 
orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné na cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie 
svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
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normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. 
Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 

 reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a  
celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 
 
 
 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 

komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a 
udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. 
Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s 
čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 
 
Absolvent má: 
 

 spoľahlivo sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou 

 pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami 
 
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácie 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

 pozitívne motivovať seba a druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

 konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých 
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 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 

 samostatne pracovať v menšom kolektíve 

 určovať nedostatky v pracovných výkonoch 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 

 posudzovať návrhy druhých 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým 

 
 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 
 
 
„Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 

zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných 
kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne 
podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 

je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory 
ústnou aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v 
rozličných odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať 
kontakty s ostatnými. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho osobným a 
odborným záujmom; 

 pochopiť obsah textu(vrátane tabuliek, grafov a schém), v texte vyhľadať explicitne i implicitne 
vyjadrené informácie a usporiadať ich podľa významu a dôležitosti; 

 dostatočne jasno a plynulo vyjadriť svoje myšlienky s rôznym cieľom vzhľadom na komunikačnú 
situáciu; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou jednoduchých argumentov ho obhájiť; 

 začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na určitú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie na jemu blízku všeobecnú a odbornú tému; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 vytvoriť jednoduchý formálne upravený a ucelený text s rôznym cieľom a vzhľadom na 
komunikačnú situáciu. 

 
b) Viacjazyčnosť 

je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú 
a účinnú komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v 
materinskom jazyku, ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 
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 porozumieť slovným spojeniam a najbežnejšej slovnej zásobe vzťahujúcej sa 
k oblastiam, ktoré sa ho bezprostredne týkajú. Chápe zmysel krátkych, 
jasných a jednoduchých správ; 

 čítať veľmi krátke jednoduché texty, vie nájsť konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom 
každodennom materiáli, ako sú napríklad prospekty, jedálne lístky alebo časové harmonogramy, 
a rozumie krátkym jednoduchým osobným e-mailom a SMS; 

 komunikovať v bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu 
informácií o známych témach a činnostiach. Dokáže zvládnuť veľmi krátku 
spoločenskú konverzáciu, dokonca aj keď zvyčajne dostatočne nerozumie natoľko, aby ju sám 
udržiaval; 

 používať viacero slovných spojení a viet na jednoduchý opis vlastného vzdelania a terajšej alebo 
nedávnej práce; 

 napísať krátke jednoduché správy vzťahujúce sa na jeho bezprostredné potreby. 
 

c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 

Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných vedomostí 
a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť závery podložené 
dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí a metodiky ako 
odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve zahŕňa 
porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a zodpovednosti občana ako jednotlivca. 
 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 používať technické nástroje a prístroje, využívať technické a vedecké informácie a dodržiavať 
zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 zaujímať sa o etické otázky a zásady environmentálnej udržateľnosti, aktívne 
uplatňovať zásady environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 

 
d) Digitálna kompetencia 

zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, 
prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Zahŕňa 
informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu 
digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie 
problémov a kritické myslenie. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a inovácii a poznať, 
aké príležitosti, obmedzenia, vplyvy a riziká predstavujú; 

 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať, hodnotiť, tvoriť a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať umelú inteligenciu alebo 
roboty; 

 chápať všeobecné zásady vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a poznať základné funkcie a 
spôsoby použitia rôznych softvérov a sietí. 
 

 
e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 

je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. Zahŕňa schopnosť zvládnuť 
zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o svoje zdravie a viesť 
život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a 
podporujúcom prostredí. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 
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 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky 
nezdravého životného štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o sebe z rôznych uhlov pohľadu; 

 vyjadriť presvedčenie vo svoju schopnosť zvládnuť prekážky pri dosahovaní 
cieľa; 

 odovzdať svoju prácu načas; 

 pracovať na tvorbe konsenzu s cieľom dosiahnuť cieľ skupiny; 

 identifikovať možné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s minimálnou po- 
mocou vybrať najspoľahlivejšie informácie; 

 preukázať, že rozmýšľa o tom, či informácie, ktoré používa, sú správne. 
 

f) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a 
politických konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 zaobchádzať so všetkými ľuďmi s rešpektom, odhliadnuc od ich príslušnosti 
ku kultúre alebo sociokultúrnemu postaveniu; 

 diskutovať o tom, čo sa dá urobiť a ako pomôcť, aby sa z komunity stalo lepšie miesto; 

 porozumieť, prečo má každý zodpovednosť za uplatňovanie práv a slobôd druhých; 

 vysvetliť, prečo ľudia majú byť ostražití a prečo sa majú chrániť pred propagandou; 

 kriticky uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 

g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria 
v rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. 
Zahŕňa rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo 
úlohu v spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 nadviazať kontakty s inými ľuďmi s cieľom spoznať ich kultúru, tradície a pohľad na svet; 

 vyjadriť názor, že kultúrna rôznorodosť v rámci spoločnosti by mala byť vnímaná a hodnotená 
pozitívne; 

 poznať miestnu, regionálnu, národnú a európsku kultúru a jej prejavy vrátane tradícií či 
kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako môže ovplyvňovať názory jednotlivca.“. 
 

 

Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 

 
Absolvent má: 
 

 používať základné právne predpisy, ustanovenia obchodného, živnostenského, občianskeho a 
pracovného práva 

 ovládať základné návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci 

 definovať zásady správnej výrobnej praxe 

 popísať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a jej využitie pri riešení 
praktických úloh 

 popísať materiály, ich zloženie, kvalitu, získavanie, spracovanie a ostatnú manipuláciu s ohľadom 
na zdravie človeka a ochranu životného prostredia 

 charakterizovať správny životný štýl človeka 

 popísať špecifickú problematiku vo svojom odbore 

 aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi 
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 rozhodovať samostatne o pracovných problémoch 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 
 

 uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania 

 uplatniť estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce 
na prevádzke 

 praktizovať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a 
zásady pri riešení praktických úloh 

 vykonávať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou 

 vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie 

 pracovať v tíme 

 použiť základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi 

 konať hospodárne a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 
 

 manuálnou zručnosťou v činnostiach svojho odboru 

 adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou 

 trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou 

 schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať v tíme 

2.2.3.3. Základné údaje o štúdiu 

 
 

Dĺžka štúdia: 3  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 
absolventov trojročných učebných odborov. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov. 
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2.2.3.4. Učebný plán 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP od 1.9.2013, začínajúc 1.ročníkom. 

 
Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Cukrár 

Kód a názov  ŠVP  29   Potravinárstvo 

Kód a názov učebného 
odboru 

 
2964H cukrár 

Stupeň vzdelania  stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia  3 roky 

Forma štúdia  denná 

Iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 22 704 
 

Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 31 9 992 

Jazyk a komunikácia 11,5 
368  

 
14 2,5 448 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

3,5 
112 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

5 1,5 160 

Cudzí jazyk 

 
 
8 

25,6 

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

 
 

9 
1 288 

 
 
6 

192 Druhý cudzí jazyk 0   

Človek a  hodnoty  
1 32 Katolícke náboženstvo 3 2 96 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
1 32 Občianska náuka 1,5 0,5 48 

Občianska náuka 

Človek a príroda 

1 32 Chémia 2,5 1,5 80 Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Matematika a práca s informáciami 3 96  5,5 2,5 176 
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Matematika 2  Matematika 3,5 1,5 112 

Informatika 1  Informatika 2 1 64 

Zdravie a pohyb 4,5 144     

Telesná a športová výchova 4,5 144 Telesná a športová výchova 4,5  144 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 65,5 2096 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

71,5 6 2288 

Teoretické vzdelávanie 18 576 
 
 

24 6  

Ekonomické vzdelávanie    4   

Ekonomika    
Ekonomika  
 
 

 
3 
 
 

 

 
Svet práce 

Výchova k podnikaniu 

Spotrebiteľská výchova 

Pravidlá riadenia osobných financií   Manažment osobných financií 1   

Prírodovedná príprava    3,5   

Chemická podstata potravinárstva  
 

 Potravinárska chémia 
 

1,5 
 

 
 

Potravinárska biológia a mikrobiológia   Mikrobiológia 1,0   

Základy výživy   
Potraviny a výživa 1,0  

 

Potravinárstvo a životné prostredie, odpadové 
hospodárstvo 

  

Vzdelávanie o surovinách a materiáloch    18   

Suroviny potravinárskych výrob   Suroviny 4,0   

Náuka o materiáloch 

Hygiena, zásady správnej výrobnej praxe, 
HACCP 

  
Hygiena potravín 1,0  

 

Odborné kreslenie a modelovanie (v odboroch 
cukrár, pekár) 

  
Odborné kreslenie 1,0  

 

Technické a technologické vzdelávanie       

       

Základné technické a technologické pojmy   
Technológia 8  

 

Technologické a technické vybavenie   

Suroviny a materiál   Materiály 4   

Základné technologické a technické postupy 
a kreslenie 

  
Odborné kreslenie 3   

Vedomosti z oblasti zdravovedy,   Zdravoveda 3   

Praktická príprava 47,5 1520  47,5  1520 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    

 
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 

47,5 

 

 
 
 

1520 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, 
odbytových strediskách a strediskách služieb 

Pracovné stroje, zariadenia a inventár 
výrobných, obchodných, odbytových stredísk 
a stredísk služieb 

Príprava finálnych produktov a služieb 

Základné pravidlá spoločenského správania 

Administratívne práce v prevádzke 



94  

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, 
odbytových strediskách a strediskách služieb 

Disponibilné hodiny 11,5 368     

SPOLU 99 3168  102,5  3280 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2013, začínajúc prvým ročníkom 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

11,0 11,5 8,5 31,0 

Slovenský jazyk a literatúra 2,0 2,0 1,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 3,0 3,0 3,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 0,5 1,0  1,5 

Chémia 0,5 1,0 1,0 2,5 

Matematika  1,5 1,0 1,0 3,5 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,5 1,5 1,5 4,5 

Odborné predmety 23,0 22,5 26,0 71,5 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Manažment osobných financií 1,0   1,0 

Potravinárska chémia 0,5 0,5 0,5 1,5 

Mikrobiológia 0,5 0,5  1,0 

Potraviny a výživa 1,0   1,0 

Suroviny 1,5 1,0 1,5 4,0 

Hygiena potravín  0,5 0,5 1,0 

Odborné kreslenie 0,5 0,5  1,0 

Technológia 2,0 3,0 4,0 9,0 

Stroje a zariadenia  0,5 1,0 1,5 

Odborný výcvik 15,0 15,0 17,5 47,5 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

34,0 34,0 
 

34,5 
 

102,5 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

ˇ 
 
Prehľad využitia týždňov  

 
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
 

Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Cukrár 

Kód a názov  ŠVP 29   Potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 2964H cukrár    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo, 
v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín za  
štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky.  

d) Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom 
výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra 
odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

e) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

g) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

h) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 

 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2021, začínajúc prvým ročníkom 
 

Učebný plán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

10,0 10,5 9,0 29,5 

Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 2,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 3,0 3,0 3,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 0,5 1,0  1,5 

Chémia 0,5 1,0 1,0 2,5 

Matematika  1,5 1,0 1,0 3,5 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Odborné predmety 23,0 24,0 26,0 73,0 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Potravinárska chémia 0,5 0,5 0,5 1,5 

Mikrobiológia 0,5 0,5  1,0 

Potraviny a výživa 1,0   1,0 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Cukrár 

Kód a názov  ŠVP 29   Potravinárstvo 

Kód a názov učebného odboru 2964H cukrár    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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Suroviny 1,5 1,0 1,5 4,0 

Hygiena potravín  0,5 0,5 1,0 

Odborné kreslenie 0,5 0,5  1,0 

Technológia 3,0 2,0 4,0 9,0 

Stroje a zariadenia  0,5 1,0 1,5 

Odborný výcvik 15,0 17,5 17,5 50,0 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

33,0 34,5 
 

35,0 
 

102,5 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
 
 

Prehľad využitia týždňov  

 
 
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
 
Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo, 

v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 50 týždenných 
vyučovacích hodín za  štúdium. 

d) Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom 
výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra 
odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

e) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

g) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

h) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
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2.2.3.5. Učebné osnovy  

 
 
 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Občianska náuka  
7. Chémia 
8. Matematika 
9. Informatika 
10. Telesná a športová výchova 
11. Ekonomika 
12. Potravinárska chémia 
13. Mikrobiológia 
14. Potraviny a výživa 
15. Suroviny 
16. Hygiena potravín 
17. Odborné kreslenie 
18. Technológia 
19. Stroje a zariadenia 
20. Odborný výcvik 

 
 
 
 

 

 

2.2.4. Učebný odbor 3152H 02 krajčír dámske odevy 

2.2.4.1. Profil absolventa 
 

Absolvent učebného odboru 3152 H 02 krajčír – dámske odevy je kvalifikovaný zamestnanec, schopný 
samostatne pracovať v oblasti priemyselnej a zákazkovej výroby odevov a  ako živnostník.  

Má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore. Ovláda vrstvenie materiálu, kreslenie polôh, 
oddeľovanie, ručné a strojové šitie, hladenie, lepenie, skúšanie, kontrolovanie, adjustácia a čistenie. 

Absolvent učebného odboru so zameraním na dámske odevy je schopný samostatne a komplexne 
zhotovovať dámsku a dievčenskú ľahkú a ťažkú konfekciu z rôznych plošných textílií. 

 

2.2.4.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 3152 H 02 krajčír – dámske odevy po absolvovaní vzdelávacieho programu 

disponuje týmito kompetenciami: 
 
 

Kľúčové kompetencie absolventa: 
  

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
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Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 
orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné na cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie 
svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. 
Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 

 reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a  
celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a 
udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. 
Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s 
čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 
 
Absolvent má: 
 

 spoľahlivo sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou 

 pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácie 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 
 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

 pozitívne motivovať seba a druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 
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 konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 

 samostatne pracovať v menšom kolektíve 

 určovať nedostatky v pracovných výkonoch 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 
návrhy druhých 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým 

 
 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022,  začínajúc prvým ročníkom 
 
 
„Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných 
kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne 
podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 
je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou aj 
písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných odboroch a 
kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s ostatnými. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho osobným a 
odborným záujmom; 

 pochopiť obsah textu(vrátane tabuliek, grafov a schém), v texte vyhľadať explicitne i implicitne 
vyjadrené informácie a usporiadať ich podľa významu a dôležitosti; 

 dostatočne jasno a plynulo vyjadriť svoje myšlienky s rôznym cieľom vzhľadom na komunikačnú 
situáciu; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou jednoduchých argumentov ho obhájiť; 

 začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na určitú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie na jemu blízku všeobecnú a odbornú tému; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 vytvoriť jednoduchý formálne upravený a ucelený text s rôznym cieľom a vzhľadom na 
komunikačnú situáciu. 
 

b) Viacjazyčnosť 
je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú 
a účinnú komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v 
materinskom jazyku, ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 
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 porozumieť slovným spojeniam a najbežnejšej slovnej zásobe vzťahujúcej sa 
k oblastiam, ktoré sa ho bezprostredne týkajú. Chápe zmysel krátkych, 
jasných a jednoduchých správ; 

 čítať veľmi krátke jednoduché texty, vie nájsť konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom 
každodennom materiáli, ako sú napríklad prospekty, jedálne lístky alebo časové harmonogramy, 
a rozumie krátkym jednoduchým osobným e-mailom a SMS; 

 komunikovať v bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu 
informácií o známych témach a činnostiach. Dokáže zvládnuť veľmi krátku 
spoločenskú konverzáciu, dokonca aj keď zvyčajne dostatočne nerozumie natoľko, aby ju sám 
udržiaval; 

 používať viacero slovných spojení a viet na jednoduchý opis vlastného vzdelania a terajšej alebo 
nedávnej práce; 

 napísať krátke jednoduché správy vzťahujúce sa na jeho bezprostredné potreby. 
 
a) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
 
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí 
a metodiky ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v 
technológii a inžinierstve zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a 
zodpovednosti občana ako jednotlivca. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 používať technické nástroje a prístroje, využívať technické a vedecké informácie a dodržiavať 
zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 zaujímať sa o etické otázky a zásady environmentálnej udržateľnosti, aktívne 
uplatňovať zásady environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 
 
b) Digitálna kompetencia 
zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu 
a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Zahŕňa informačnú a 
dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu, 
bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a inovácii a poznať, 
aké príležitosti, obmedzenia, vplyvy a riziká predstavujú; 

 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať, hodnotiť, tvoriť a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať umelú inteligenciu alebo 
roboty; 

 chápať všeobecné zásady vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a poznať základné funkcie a 
spôsoby použitia rôznych softvérov a sietí. 
 
c) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 

je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. Zahŕňa schopnosť zvládnuť 
zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o svoje zdravie a viesť 
život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a 
podporujúcom prostredí. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 
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 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky 
nezdravého životného štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o sebe z rôznych uhlov pohľadu; 

 vyjadriť presvedčenie vo svoju schopnosť zvládnuť prekážky pri dosahovaní 
cieľa; 

 odovzdať svoju prácu načas; 

 pracovať na tvorbe konsenzu s cieľom dosiahnuť cieľ skupiny; 

 identifikovať možné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s minimálnou po- 
mocou vybrať najspoľahlivejšie informácie; 

 preukázať, že rozmýšľa o tom, či informácie, ktoré používa, sú správne. 
d) Občianska kompetencia 

je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a 
politických konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 zaobchádzať so všetkými ľuďmi s rešpektom, odhliadnuc od ich príslušnosti 
ku kultúre alebo sociokultúrnemu postaveniu; 

 diskutovať o tom, čo sa dá urobiť a ako pomôcť, aby sa z komunity stalo lepšie miesto; 

 porozumieť, prečo má každý zodpovednosť za uplatňovanie práv a slobôd druhých; 

 vysvetliť, prečo ľudia majú byť ostražití a prečo sa majú chrániť pred propagandou; 

 kriticky uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 

e) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria 
v rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. 
Zahŕňa rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo 
úlohu v spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 nadviazať kontakty s inými ľuďmi s cieľom spoznať ich kultúru, tradície a pohľad na svet; 

 vyjadriť názor, že kultúrna rôznorodosť v rámci spoločnosti by mala byť vnímaná a hodnotená 
pozitívne; 

 poznať miestnu, regionálnu, národnú a európsku kultúru a jej prejavy vrátane tradícií či 
kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako môže ovplyvňovať názory jednotlivca.“. 
 

 

Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 
Absolvent má: 

 používať odbornú terminológiu textilného, technického a odevného priemyslu,  

 poznať rozdelenie textilných a odevných materiálov, ich vlastnosti a použitie,  

 popísať základné tkáčske a pletiarske väzby,  

 urobiť technickú dokumentáciu na výrobok,  

 ovládať najpoužívanejšie technologické postupy,  

 popísať postupy základnej údržby a ošetrovania strojov a zariadení,  

 popísať zásady hospodárneho využívania surovín, materiálov, energií, strojov  
a zariadení pri dodržiavaní požiadaviek na ekológiu, ochranu a tvorbu životného a  
pracovného prostredia,  

 popísať princípy práce s výpočtovou technikou,  

 pomenovať spôsob údržby strojov a zariadení,  

 stanoviť zásady estetického cítenia,  

 uplatňovať zásady a opatrenia súvisiace s problematikou bezpečnosti a ochrany  
zdravia pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia, protipožiarnej ochrany  
a predpisy z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. 
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b) Požadované zručnosti 

 
Absolvent vie: 

 postupovať pri výrobe podľa určeného technologického postupu,  

 vyhotoviť produkt požadovanej akosti v súlade s platnými normami v textilnom, a odevnom 
priemysle, špeciálnej výrobe a výrobe technickej konfekcie,  

 vytvoriť technickú dokumentáciu vybraného výrobku,  

 vytvoriť technologický postup zhotovenia vybraného výrobku,  

 aplikovať správne technologické postupy pri priemyselnom vyhotovení výrobkov textilnej a 
odevnej výroby, špeciálnej výroby a výroby technickej konfekcie,  

 pracovať na jednotlivých strojoch a výrobných zariadeniach s uplatňovaním a dodržiavaním 
ustanovení všeobecne záväzných a interných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia, protipožiarnej ochrany, ochrany a 
tvorby pracovného a životného  
prostredia,  

 vykonať základnú údržbu a ošetrovanie používaných strojov a výrobných zariadení,  

 postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, surovinami, energiou, strojmi a výrobnými 
zariadeniami,  

 aplikovať technické normy v praktickej činnosti pri výrobe jednotlivých výrobkov,  

 vykonať odstránenie výrobných chýb,  

 pracovať samostatne, kontrolovať priebežne kvalitu vykonaných operácií,  

 kontrolovať a zhodnotiť kvalitu zhotoveného výrobku,  

 prispôsobovať sa novým požiadavkám výrobného procesu, vyvolaným potrebami praxe,  

 pracovať s nástrojmi, strojmi a zariadeniami, ktoré sa používajú v danej výrobe,  

 vykonať údržbu používaných strojov a zariadení, nástrojov a čistenie pracovných pomôcok,  

 skladovať, manipulovať a ošetrovať hotové výrobky,  

 opraviť vzniknuté chyby na výrobku, väzbe 
 

 
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

 
Absolvent sa vyznačuje: 

 komunikatívnosťou,  

 schopnosťou pracovať v kolektíve,  

 schopnosťou prezentovať výsledky svojej práce,  

 spoľahlivosťou, primeraným sebapoznaním, schopnosťou ovládať svoje konanie a  

prijímať kritiku, trpezlivosťou,  

 zodpovedným plnením povinností a osvojenou pracovnou disciplínou,  

 morálnymi zásadami, schopnosťou vzájomného porozumenia,  

 pozitívnym vzťahom k firme,  

 manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,  

 rešpektovaním estetických a etických hodnôt,  

 potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam 
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2.2.4.3. Základné údaje o štúdiu  

 

Dĺžka štúdia: 3  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 
absolventov trojročných učebných odborov. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov. 
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2.2.4.4. Učebný plán 

 
 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

 
 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Krajčír – dámske odevy 

Kód a názov  ŠVP  31 Textil a odevníctvo 

Kód a názov učebného 
odboru 

 
3152 H 02  krajčír - dámske odevy 

Stupeň vzdelania  stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia  3 roky 

Forma štúdia  Denná 

Iné  vyučovací jazyk – slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 22 704 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 26,0 7,5 832 

Jazyk a komunikácia 11,5 368 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

3,5 
112 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

5 1,5 160 

Cudzí jazyk 

 
 
8 

256 

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

6  192 

Človek a  hodnoty  
1 32 Katolícke náboženstvo 3 2 96 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
1 32 Občianska náuka 1,5 0,5 48 

Občianska náuka 

Človek a príroda 

1 32 Biológia 1,0  32 Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Matematika a práca s informáciami 3 96  5 2 160 

Matematika 2  Matematika 3 1 96 

Informatika 1  Informatika 2 1 64 
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Zdravie a pohyb 4,5 144     

Telesná a športová výchova 3 96 Telesná a športová výchova 4,5 1,5 144 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 68 2176 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

74 6 2368 

Teoretické vzdelávanie 18 576 
 
 

  768 

Ekonomické vzdelávanie    3  96 

Ekonomika   
 
Ekonomika  
 
 

 
3 
 
 

 

96 

Svet práce 

Výchova k podnikaniu 

Spotrebiteľská výchova 

Pravidlá riadenia osobných financií 

Vzdelávanie o surovinách a materiáloch    26  832 

Základné druhy textilných surovín   

Odevné materiály 

5  160 

Vlákna používané v textilnom priemysle   

6 
 

 

192 

Základné druhy skúšok pre zisťovanie pôvodu 
textilných vlákien 

Prírodné a chemické vlákna 

Druhy nití 

Druhy textílií, vlastnosti a úprava 

Technická normalizácia a zisťovanie kvality 

 

Technické a technologické vzdelávanie 

Obsluha a údržba strojov a zariadení   Technológia 6  192 

Skúšanie a kontrola   Konštrukcia strihov 6  192 

   Stroje a zariadenia 2  64 

   Móda a štýl 1  32 

Praktická príprava 50 1600  50  1600 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   
 
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 

50 

 

1600 

Miesto výkonu pracovných činností 

Základné pracovné operácie 

Zložitejšie pracovné operácie 

Samostatná práca 

Disponibilné hodiny 13,5 432   13,5  

SPOLU 103,5 3312  100  3200 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2021, začínajúc prvým ročníkom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

10,0 8,5 7,5 26,0 

Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 2,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 2,0 2,0 2,0 6,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 1,0 0,5  1,5 

Biológia 1,0    

Matematika  1,0 1,0 1,0 3,0 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,5 1,5 1,5 4,5 

Odborné predmety 23,0 25,5 25,5 74,0 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Technológia 2,0 2,0 2,0 6,0 

Odevné materiály 2,0 2,0 2,0 6,0 

Konštrukcia strihov 2,0 2,0 2,0 6,0 

Stroje a zariadenia 1,0 1,0  2,0 

Móda a štýl   1,0 1,0 

Odborný výcvik c)    15,0 17,5 17,5 50,0 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

33,0 34,0 33,0 100,0 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
 
Prehľad využitia týždňov  

 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
 
 
 
 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Krajčír – dámske odevy 

Kód a názov  ŠVP 31 Textil a odevníctvo  

Kód a názov učebného odboru 3152 H krajčír dámske odevy    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 

v učebných odboroch v  rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 50 týždenných 
vyučovacích hodín za  štúdium. 

d) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

e) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

f) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

g) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 
 
 

2.2.4.5. Učebné osnovy  

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Katolícke náboženstvo 
4. Občianska náuka 
5. Biológia 
6. Matematika 
7. Informatika 
8. Telesná a športová výchova 
9. Ekonomika 
10. Technológia 
11. Odevné materiály 
12. Konštrukcia strihov 
13. Stroje a zariadenia 
14. Móda a štýl 
15. Odborný výcvik 

 

 

2.2.5.  Učebný odbor 3661H murár  

2.2.5.1. Profil absolventa 
 

Absolvent učebného odboru 3661H murár je kvalifikovaný odborný zamestnanec schopný samostatne 
pracovať a má príslušné vedomosti a zručnosti v danom odbore.  

Je schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov.  Vie 
správne voliť technologické postupy prác, murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a 
vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, vykonávať betonárske práce, zhotovovať izolácie proti 
vode a zemnej vlhkosti, tepelné a zvukové izolácie. 
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Dokáže vykonávať údržbu, opravy a rekonštrukcie stavieb  a vykonávať jednoduché stavebno-montážne 
práce. 

Absolvent je po niekoľkomesačnej praxi pripravený samostatne vykonávať činnosti v povolaniach murár, 
omietkár, betonár, izolatér a montér suchých stavieb. 

 

2.2.5.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 3661 H murár po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito 

kompetenciami: 
 
  

Kľúčové kompetencie absolventa: 
  

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné na cieľavedomé 
a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, spoločenského 
a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo 
vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, 
spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne 
rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté 
s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 

 reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a  
celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do 
spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer 
života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného 
vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej 
základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. 
Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, 
disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné 
zručnosti. 
 
Absolvent má: 
 

 spoľahlivo sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov 

 overovať a interpretovať získané údaje 
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 pracovať s elektronickou poštou 

 pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácie 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 
 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

 pozitívne motivovať seba a druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

 konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 

 samostatne pracovať v menšom kolektíve 

 určovať nedostatky v pracovných výkonoch 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 
návrhy druhých 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým 

 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022,  začínajúc prvým ročníkom 
 
 
„Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných 
kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne 
podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a)  Gramotnosť  
je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou aj 
písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných odboroch a 
kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s ostatnými. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho osobným 
a odborným záujmom; 

 pochopiť obsah textu(vrátane tabuliek, grafov a schém), v texte vyhľadať explicitne i 
implicitne vyjadrené informácie a usporiadať ich podľa významu a dôležitosti; 
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 dostatočne jasno a plynulo vyjadriť svoje myšlienky s rôznym cieľom vzhľadom na 
komunikačnú situáciu; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou jednoduchých argumentov ho obhájiť; 

 začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na určitú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie na jemu blízku všeobecnú a odbornú tému; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 vytvoriť jednoduchý formálne upravený a ucelený text s rôznym cieľom a vzhľadom na 
komunikačnú situáciu. 
 

b)  Viacjazyčnosť 
je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú 
a účinnú komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v 
materinskom jazyku, ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť slovným spojeniam a najbežnejšej slovnej zásobe vzťahujúcej sa 
k oblastiam, ktoré sa ho bezprostredne týkajú. Chápe zmysel krátkych, 
jasných a jednoduchých správ; 

 čítať veľmi krátke jednoduché texty, vie nájsť konkrétne predvídateľné informácie v 
jednoduchom každodennom materiáli, ako sú napríklad prospekty, jedálne lístky alebo 
časové harmonogramy, a rozumie krátkym jednoduchým osobným e-mailom a SMS; 

 komunikovať v bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu 
informácií o známych témach a činnostiach. Dokáže zvládnuť veľmi krátku 
spoločenskú konverzáciu, dokonca aj keď zvyčajne dostatočne nerozumie natoľko, aby ju 
sám udržiaval; 

 používať viacero slovných spojení a viet na jednoduchý opis vlastného vzdelania a terajšej 
alebo nedávnej práce; 

 napísať krátke jednoduché správy vzťahujúce sa na jeho bezprostredné potreby 
 

c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a porozumenie na 
riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť závery 
podložené dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí a metodiky ako 
odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve zahŕňa 
porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a zodpovednosti občana ako jednotlivca. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 používať technické nástroje a prístroje, využívať technické a vedecké informácie a dodržiavať 
zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 zaujímať sa o etické otázky a zásady environmentálnej udržateľnosti, aktívne 
uplatňovať zásady environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 
 
c)  Digitálna kompetencia 

zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu a 
účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Zahŕňa informačnú a dátovú 
gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu, bezpečnosť, 
otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a inovácii a poznať, 
aké príležitosti, obmedzenia, vplyvy a riziká predstavujú; 
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 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať, hodnotiť, tvoriť a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať umelú inteligenciu alebo 
roboty; 

 chápať všeobecné zásady vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a poznať základné funkcie a 
spôsoby použitia rôznych softvérov a sietí. 
 
d) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 

je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité 
situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o svoje zdravie a viesť život zameraný na 
budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a podporujúcom prostredí. 
 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky 
nezdravého životného štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o sebe z rôznych uhlov pohľadu; 

 vyjadriť presvedčenie vo svoju schopnosť zvládnuť prekážky pri dosahovaní 
cieľa; 

 odovzdať svoju prácu načas; 

 pracovať na tvorbe konsenzu s cieľom dosiahnuť cieľ skupiny; 

 identifikovať možné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s minimálnou po- 
mocou vybrať najspoľahlivejšie informácie; 

 preukázať, že rozmýšľa o tom, či informácie, ktoré používa, sú správne. 
 

e) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a sociálnom 
živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických konceptov a 
štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 
 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 zaobchádzať so všetkými ľuďmi s rešpektom, odhliadnuc od ich príslušnosti 
ku kultúre alebo sociokultúrnemu postaveniu; 

 diskutovať o tom, čo sa dá urobiť a ako pomôcť, aby sa z komunity stalo lepšie miesto; 

 porozumieť, prečo má každý zodpovednosť za uplatňovanie práv a slobôd druhých; 

 vysvetliť, prečo ľudia majú byť ostražití a prečo sa majú chrániť pred propagandou; 

 kriticky uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 

f) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v rôznych 
kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. 
Zahŕňa rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 nadviazať kontakty s inými ľuďmi s cieľom spoznať ich kultúru, tradície a pohľad na svet; 

 vyjadriť názor, že kultúrna rôznorodosť v rámci spoločnosti by mala byť vnímaná a hodnotená 
pozitívne; 

 poznať miestnu, regionálnu, národnú a európsku kultúru a jej prejavy vrátane tradícií či 
kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako môže ovplyvňovať názory jednotlivca. 
 

Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 
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 vysvetliť základnú odbornú terminológiu a symboliku, zásady technickej normalizácie a 
štandardizácie v odbore,   

 vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a 
ochrany životného prostredia,  

 charakterizovať projektovú dokumentáciu stavieb a jej náležitosti, technickú okumentáciu svojho 
odboru a spôsoby jej zhotovenia,  

 charakterizovať základné stavebné konštrukcie pozemných stavieb, 

  charakterizovať druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických 
vlastností, použitia a technológie ich spracovania alebo spôsobu ich zabudovania/montáže v 
rozsahu príslušného odboru, 

  popísať podstatu výroby, spájania alebo montáže, dopravy, údržby, rekonštrukcie a opravy  
výrobku/konštrukcie v rozsahu odboru,   

 charakterizovať hlavné zásady  a technologické postupy prác a zhotovenia daného 
výrobku/konštrukcie v rozsahu príslušného odboru, 

  vysvetliť a zdôvodniť voľbu a použitie vhodného technického a technologického vybavenia a 
postupu prác v rozsahu príslušného odboru,  

 opísať druhy, funkciu a použitie pracovného náradia, nástrojov, pomôcok, prístrojov, pomocných 
zariadení, mechanizačných prostriedkov a strojov používaných v odbore, 

 schopnosť orientovať sa v schémach, pracovných návodoch a katalógoch používaných pri 
jednotlivých pracovných činnostiach v odbore, 

 opísať možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo 
službou a načrtnúť možnosti eliminácie týchto zdrojov. 
 
b) Požadované zručnosti 

 

 používať odbornú terminológiu a symboliku v rozsahu príslušného odboru, 

 uplatňovať zásady technickej normalizácie a štandardizácie v rozsahu príslušného odboru,  

 dodržiavať a realizovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce aj 
ochrany pred požiarom v rozsahu príslušného odboru 

 dodržiavať zásady technického zobrazovania v rozsahu príslušného odboru, 

 vypracovať technickú dokumentáciu zhotovenia jednoduchého výrobku/ konštrukcie a 
normalizovanej súčiastky v odbore, 

 čítať technickú dokumentáciu jednoduchých výrobkov a konštrukcií, schémy, pracovné návody, 
vedieť ich používať v pracovných činnostiach v rozsahu príslušného odboru,  

 používať jednoduché počítačové aplikácie v rozsahu príslušného odboru,  

 zvoliť si a používať vhodné materiály,  technologické postupy, technické a technologické  
vybavenie v rozsahu príslušného odboru, 

 zhotovovať a montovať výrobky a konštrukcie v rozsahu príslušného odboru 

 vykonávať kontrolu kvality vykonanej práce, výrobkov a konštrukcií  

 používať, resp. navrhnúť vhodné spôsoby skladovania, manipulácie, dopravy, výroby a montáže 
materiálov, výrobkov/konštrukcií v rozsahu príslušného odboru 

 byť manuálne zručný v rozsahu príslušného odboru, 

 robiť čistú, starostlivo prevedenú prácu s citom pre materiál, estetický vzhľad,  prevedenie a 
hodnotu výroby/výrobku v odbore,  

 uplatniť vedomosti z oblasti ekonomiky, živnosti, podnikania a predaja v rozsahu príslušného 
odboru,  

 zistiť a odstrániť závady a možné riziká pri prácach v odbore, 

 poskytnúť prvú pomoc pri náhlej chorobe alebo úraze v rozsahu príslušného odboru,  

 určiť možné zdroje  znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo 
službou v odbore 

 pracovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, 

 dodržiavať technickú, technologickú a pracovnú disciplínu, 

 vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové 
situácie v rozsahu odboru, 

 dodržiavať normy a parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb 
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c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 

 
Absolvent sa vyznačuje: 

 dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností, 

 samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 

 manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 

 kreatívnym myslením, 

 schopnosťou integrácie a adaptability 

 organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami, 

 prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach, 

 vhodným sociálnym správaním a prejavmi, - sebadisciplínou a mobilitou, potrebnou dávkou 
sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam 

 

2.2.5.3. Základné údaje o štúdiu  

 

Dĺžka štúdia: 3  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C  

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 
absolventov trojročných učebných odborov. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov. 
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2.2.5.4. Učebný plán 

 
 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

 
 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Murár 

Kód a názov  ŠVP  36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Kód a názov učebného 
odboru 

 
3661 H murár    

Stupeň vzdelania  stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia  3 roky 

Forma štúdia  Denná 

Iné  vyučovací jazyk – slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 18,5 592 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 26 7,5  

Jazyk a komunikácia 8,5  

Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

3,5 
 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

5 1,5  

Cudzí jazyk 

 
 
5 

 

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

6 1  

Človek a  hodnoty  
1  Katolícke náboženstvo 3 2  

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
1  Občianska náuka 1,5 0,5  

Občianska náuka 

Človek a príroda 

1  Fyzika 1   Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Matematika a práca s informáciami 3     176 
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Matematika 2  Matematika 3 1 112 

Informatika 1  Informatika 2 1 64 

Zdravie a pohyb 4      

Telesná a športová výchova 4  Telesná a športová výchova 4,5 0,5 144 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 65,5 2368 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

71,5 6 2288 

Teoretické vzdelávanie 18 592 
 
 

24 6 768 

Ekonomické vzdelávanie    4  128 

Ekonomika    
Ekonomika  
 
 

 
3 
 
 

 

96 
Svet práce 

Výchova k podnikaniu 

Spotrebiteľská výchova 

Pravidlá riadenia osobných financií       

Technické vzdelávanie      64 

   Odborné kreslenie 
Materiály 
Stavebné konštrukcie 
Prestavby budov 
 

 
12,5 

 

64 
 

 

 

Technologické vzdelávanie      576 

      160 

   

Technológia 
8,5 

 

 
 
 

 

 

      64 

Praktická príprava 56 1520    1520 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
hygienické predpisy, HACCP 

  

 
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 

50 

 

 
 
 

1520 

Technologické procesy 

 

 

 

 

 

 

Disponibilné hodiny 7,5 240   14 448 

SPOLU 100 3200  102,5  3280 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2020, začínajúc prvým ročníkom 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. 

Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Murár 

Kód a názov  ŠVP 36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia  

Kód a názov učebného odboru 3661 H murár 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 
 

Kategórie a názvy povinných 

vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 

predmety 
10,0 8,5 7,5 26,0 

Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 2,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 2,0 2,0 2,0 6,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 1,0 0,5  1,5 

Fyzika 1,0   1,0 

Matematika  1,0 1,0 1,0 3,0 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,5 1,5 1,5 4,5 

Odborné predmety 23,5 25,0 25,5 74,0 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Odborné  kreslenie 2,0 2,0 2,0 6,0 

Materiály 1,5 1,5  3,0 

Stavebné konštrukcie 1,5   1,5 

Prestavby budov   2,0 2,0 

Technológia 2,5 3,0 3,0 8,5 

Odborný výcvik    c) 15,0 17,5 17,5 50,0 

Celkový počet vyučovacích 

hodín 
33,5 33,5 

 

33,0 

 

100,0 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
Prehľad využitia týždňov  
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 

exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  
7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
 
 
 
 
 

 29 
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Poznámky  k učebnému plánu: 
 
a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo, 

v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 50 týždenných 
vyučovacích hodín za  štúdium. 

d)    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných 
praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných učebniach, 
cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom výcviku sa môžu žiaci 
deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické 
požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je 
stanovený  platnou legislatívou.   

e)    Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

g) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa 
realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa realizuje 5 
dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín 
denne) v 2. ročníku.  

h) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 
 

 
 

 

2.2.5.5. Učebné osnovy 

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Občianska náuka  
7. Fyzika 
8. Matematika 
9. Informatika 
10. Telesná a športová výchova 
11. Ekonomika 
12. Odborné kreslenie 
13. Materiály 
14. Stavebné konštrukcie 
15. Prestavby budov 
16. Technológia 
17. Odborný výcvik 
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2.2.6.  Učebný odbor 6445H kuchár 

2.2.6.1. Profil absolventa 
 
Absolvent trojročného učebného odboru 6445 H kuchár je kvalifikovaným zamestnancom, schopným 
samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, 
v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník.  
Ovláda práce spojené so stolovaním, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady 
uplatňovania gastronomických pravidiel, základné receptúry a technologické postupy prípravy jedál, 
ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie 
odborne komunikovať so zákazníkom.  
Získa schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine, aktívne 
sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti  a zručnosti priebežne aktualizovať. 
Absolvent môže vykonávať funkciu kuchára v zariadeniach spoločného stravovania a v ubytovacích 
zariadeniach. 

2.2.6.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 6445 H kuchár po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito 

kompetenciami: 
 
 

Kľúčové kompetencie absolventa: 
  

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 
orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné na cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie 
svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. 
Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 

 reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a  
celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia  a potreby 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a 
udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. 
Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, 
disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné 
zručnosti. 
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Absolvent má: 
 

 spoľahlivo sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou 

 pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácie 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 
 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

 pozitívne motivovať seba a druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

 konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 

 samostatne pracovať v menšom kolektíve 

 určovať nedostatky v pracovných výkonoch 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 
návrhy druhých 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým 

 
 
 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 
 
 
„Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných 
kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne 
podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 
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a) Gramotnosť 
je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou aj 
písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných odboroch a 
kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s ostatnými. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho osobným 
a odborným záujmom; 

 pochopiť obsah textu(vrátane tabuliek, grafov a schém), v texte vyhľadať explicitne i 
implicitne vyjadrené informácie a usporiadať ich podľa významu a dôležitosti; 

 dostatočne jasno a plynulo vyjadriť svoje myšlienky s rôznym cieľom vzhľadom na 
komunikačnú situáciu; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou jednoduchých argumentov ho obhájiť; 

 začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na určitú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie na jemu blízku všeobecnú a odbornú tému; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 vytvoriť jednoduchý formálne upravený a ucelený text s rôznym cieľom a vzhľadom na 
komunikačnú situáciu. 
 

b)  Viacjazyčnosť 
je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú a účinnú 
komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v materinskom 
jazyku, ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť slovným spojeniam a najbežnejšej slovnej zásobe vzťahujúcej sa 
k oblastiam, ktoré sa ho bezprostredne týkajú. Chápe zmysel krátkych, jasných a 
jednoduchých správ; 

 čítať veľmi krátke jednoduché texty, vie nájsť konkrétne predvídateľné informácie v 
jednoduchom každodennom materiáli, ako sú napríklad prospekty, jedálne lístky alebo 
časové harmonogramy, a rozumie krátkym jednoduchým osobným e-mailom a SMS; 

 komunikovať v bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu 
informácií o známych témach a činnostiach. Dokáže zvládnuť veľmi krátku spoločenskú 
konverzáciu, dokonca aj keď zvyčajne dostatočne nerozumie natoľko, aby ju sám udržiaval; 

 používať viacero slovných spojení a viet na jednoduchý opis vlastného vzdelania a terajšej 
alebo nedávnej práce; 

 napísať krátke jednoduché správy vzťahujúce sa na jeho bezprostredné potreby. 
 

c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách.  
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a 
odvodiť závery podložené dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí 
a metodiky ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v 
technológii a inžinierstve zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a 
zodpovednosti občana ako jednotlivca. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 používať technické nástroje a prístroje, využívať technické a vedecké informácie a dodržiavať 
zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 zaujímať sa o etické otázky a zásady environmentálnej udržateľnosti, aktívne 
uplatňovať zásady environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 
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d) Digitálna kompetencia 

zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, 
prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. 
Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, 
tvorbu digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie 
problémov a kritické myslenie. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a inovácii a poznať, 
aké príležitosti, obmedzenia, vplyvy a riziká predstavujú; 

 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať, hodnotiť, tvoriť a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať umelú inteligenciu alebo 
roboty; 

 chápať všeobecné zásady vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a poznať základné funkcie a 
spôsoby použitia rôznych softvérov a sietí. 
 
e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 

je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a 
dbať o svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v 
inkluzívnom a podporujúcom prostredí. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky nezdravého 
životného štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o sebe z rôznych uhlov pohľadu; 

 vyjadriť presvedčenie vo svoju schopnosť zvládnuť prekážky pri dosahovaní cieľa; 

 odovzdať svoju prácu načas; 

 pracovať na tvorbe konsenzu s cieľom dosiahnuť cieľ skupiny; 

 identifikovať možné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s minimálnou pomocou vybrať 
najspoľahlivejšie informácie; 

 preukázať, že rozmýšľa o tom, či informácie, ktoré používa, sú správne. 
 

f) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a 
politických konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 zaobchádzať so všetkými ľuďmi s rešpektom, odhliadnuc od ich príslušnosti 
ku kultúre alebo sociokultúrnemu postaveniu; 

 diskutovať o tom, čo sa dá urobiť a ako pomôcť, aby sa z komunity stalo lepšie miesto; 

 porozumieť, prečo má každý zodpovednosť za uplatňovanie práv a slobôd druhých; 

 vysvetliť, prečo ľudia majú byť ostražití a prečo sa majú chrániť pred propagandou; 

 kriticky uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 

g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria 
v rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. 
Zahŕňa rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo 
úlohu v spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 nadviazať kontakty s inými ľuďmi s cieľom spoznať ich kultúru, tradície a pohľad na svet; 
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 vyjadriť názor, že kultúrna rôznorodosť v rámci spoločnosti by mala byť vnímaná a hodnotená 
pozitívne; 

 poznať miestnu, regionálnu, národnú a európsku kultúru a jej prejavy vrátane tradícií či 
kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako môže ovplyvňovať názory jednotlivca.“. 
 

 

Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 
Absolvent má: 

 používať základné právne predpisy, ustanovenia obchodného, živnostenského, občianskeho a 
pracovného práva 

 ovládať základné návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci 

 definovať zásady správnej výrobnej praxe 

 popísať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a jej využitie pri riešení 
praktických úloh 

 popísať materiály, ich zloženie, kvalitu, získavanie, spracovanie a ostatnú manipuláciu s ohľadom 
na zdravie človeka a ochranu životného prostredia 

 charakterizovať správny životný štýl človeka 

 popísať špecifickú problematiku vo svojom odbore 

 aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi 

 rozhodovať samostatne o pracovných problémoch 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania 

 uplatniť estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce 
na prevádzke 

 praktizovať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a 
zásady pri riešení praktických úloh 

 vykonávať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou 

 vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie 

 pracovať v tíme 

 použiť základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi 

 konať hospodárne a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja 
 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
Absolvent sa vyznačuje: 
- manuálnou zručnosťou v činnostiach svojho odboru 
- adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou 
- trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou 
- schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať 
      v tíme 
- budovaním imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou, dodržovaním 

predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej kultúry,  
- flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok,  

- schopnosťou riešiť konfliktné situácie 
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2.2.6.3. Základné údaje o štúdiu  

 

Dĺžka štúdia: 3  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 
absolventov trojročných učebných odborov. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov. 
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2.2.6.4. Učebný plán 

 
 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

 
 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Kuchár 

Kód a názov  ŠVP  64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
6445 H kuchár     

Stupeň vzdelania  stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia  3 roky 

Forma štúdia  Denná 

iné  vyučovací jazyk – slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 

vyučova-
cích 

hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 

hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 

za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 22 704 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 31 9 992 

Jazyk a komunikácia 11,5 368 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

3,5 
112 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

5 1,5 160 

Cudzí jazyk 

 
 
8 

25,6 

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

 
 

9 
1 288 

 
 
6 

192 Druhý cudzí jazyk 0   

Človek a  hodnoty  
1 32 Katolícke náboženstvo 3 2 96 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
1 32 Občianska náuka 1,5 0,5 48 

Občianska náuka 
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Človek a príroda 

1 32 Chémia 2,5 1,5 80 Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Matematika a práca s informáciami 3 96  5,5 2,5 176 

Matematika 2  Matematika 3,5 1,5 112 

Informatika 1  Informatika 2 1 64 

Zdravie a pohyb 4,5 144     

Telesná a športová výchova 4,5 144 Telesná a športová výchova 4,5  144 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 65,5 2096 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

71,5 6 2288 

Teoretické vzdelávanie 18 576 
 
 

24 6 768 

Ekonomické vzdelávanie    4  128 

Ekonomika    
Ekonomika  
 
 

 
3 

 
 

 

96 
Svet práce 

Výchova k podnikaniu 

Spotrebiteľská výchova 

Pravidlá riadenia osobných financií   Manažment osobných financií 1  32 

Komunikácia    2  64 

Základné pojmy   

 
Spoločenská komunikácia 

 
2 

 

64 
Informácia (získanie, príjem, spracovanie, 
podávanie) 

Spoločenská komunikácia 

 

Technické a technologické vzdelávanie    18  576 

Potraviny, suroviny a materiály   Potraviny a výživa 5  160 

   
Technológia 
Stolovanie 

8 
3 

 
256 
96 

Základy stolovania 

 

Základné technické a technologické pojmy a 
postupy 

  
Hospodárske výpočty 2  64 

Praktická príprava 47,5 1520  47,5  1520 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
hygienické predpisy, HACCP 

  

 
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 

47,5 

 

 
 
 

1520 

Organizácia a nadväznosť pracovných činností 
vo výrobných strediskách gastronomických 
zariadení 

Organizácia a nadväznosť pracovných činností 
v odbytových strediskách gastronomických 
zariadení 

 

Organizácia práce, pracovné stroje, zariadenia 
a inventár výrobných, odbytových stredísk 
a úseku ubytovania v strediskách 
gastronomických zariadení 

Precvičovanie jednotlivých činností vo 
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výrobných, odbytových strediskách  

Nácvik komunikácie so zákazníkom a 
spoločenského vystupovania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 11,5 368   14 448 

SPOLU 99 3168  102,5  3280 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2020,  začínajúc prvým ročníkom 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

11,0 11,5 8,5 31,0 

Slovenský jazyk a literatúra 2,0 2,0 1,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 3,0 3,0 3,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 0,5 1,0  1,5 

Chémia 0,5 1,0 1,0 2,5 

Matematika  1,5 1,0 1,0 3,5 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,5 1,5 1,5 4,5 

Odborné predmety 23,0 23,0 25,5 71,5 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Manažment osobných financií 1,0   1,0 

Spoločenská komunikácia  1,0 1,0 2,0 

Potraviny a výživa 2,0 2,0 1,0 5,0 

Technológia 3,0 3,0 2,0 8,0 

Stolovanie 1,0 1,0 1,0 3,0 

Hospodárske výpočty   2,0 2,0 

Odborný výcvik c)    15,0 15,0 17,5 47,5 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

34,0 34,5 
 

34,0 
 

102,5 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
 
Prehľad využitia týždňov  

 
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
 
 
 
 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Kuchár 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného odboru 6445 H  kuchár    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 

v učebných odboroch v  rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín za  
štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. 

d) Od 1. ročníka sú žiaci povinní v rámci praktického vyučovania absolvovať víkendovú prax na 
pracovisku praktického vyučovania v školskej reštaurácii Mladosť v nasledovnom rozsahu: 1. 
ročník 40 hodín, 2. ročník 60 hodín, 3. ročník 60 hodín. Absolvovanie víkendovej praxe je 
podmienkou postupu do ďalšieho ročníka. 

e)  Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

g) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy sa 
realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa realizuje 5 
dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 dní (7 hodín 
denne) v 2. ročníku.  

h) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 
 
 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2021,  začínajúc prvým ročníkom 
 

Učebný plán 
 

 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

10,0 10,5 9,0 29,5 

Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 2,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 3,0 3,0 3,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 0,5 1,0  1,5 

Chémia 0,5 1,0 1,0 2,5 

Matematika  1,5 1,0 1,0 3,5 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Kuchár 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného odboru 6445 H  kuchár    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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Odborné predmety 23,0 24,0 26,0 73,0 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Spoločenská komunikácia  1,0 1,0 2,0 

Potraviny a výživa 2,5 1,5 1,0 5,0 

Technológia 3,5 2,0 2,5 8,0 

Stolovanie 1,0 1,0 1,0 3,0 

Hospodárske výpočty   2,0 2,0 

Odborný výcvik c)    15,0 17,5 17,5 50,0 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

33,0 34,5 
 

35,0 
 

102,5 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
 
 
 

Prehľad využitia týždňov  

 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
 

Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo, 

v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 50 týždenných 
vyučovacích hodín za  štúdium. 

d) Od 1. ročníka sú žiaci povinní v rámci praktického vyučovania absolvovať víkendovú prax na 
pracovisku praktického vyučovania v školskej reštaurácii Mladosť v nasledovnom rozsahu: 1. 
ročník 40 hodín, 2. ročník 60 hodín, 3. ročník 60 hodín. Absolvovanie víkendovej praxe je 
podmienkou postupu do ďalšieho ročníka. 

e) Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom 
výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra 
odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

f) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

g) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

h) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

i) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
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2.2.6.5. Učebné osnovy 

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Občianska náuka  
7. Chémia 
8. Matematika 
9. Informatika 
10. Telesná a športová výchova 
11. Ekonomika 
12. Spoločenská komunikácia 
13. Potraviny a výživa 
14. Technológia 
15. Stolovanie 
16. Hospodárske výpočty 
17. Odborný výcvik 

 

2.2.7.  Učebný odbor 6456H kaderník 

2.2.7.1. Profil absolventa 

 

Absolvent učebného odboru kaderník je kvalifikovaný odborník vo sfére služieb. 

Pre kvalifikované vykonávanie kaderníckych činností má vedomosti z materiálov, technológie, 
odborného kreslenia, zdravovedy, psychológie a spoločenskej výchovy, hygieny, bezpečnosti pri práci, z 
oblasti podnikania v trhovej ekonomike, z hospodárenia malých podnikov, z pracovného práva, z 
kontaktu so zákazníkom, komunikácie, cudzích jazykov.  

Je schopný pracovať samostatne, ale aj v kolektíve, vie poskytovať poradenskú službu zákazníkovi, 

sústavne sledovať odbornú, ekonomickú literatúru a  nové trendy v odbore. 

Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie ako odborní zamestnanci kaderníctva na prevádzkach  
malých a stredných firiem, v živnostenských zariadeniach, ako zamestnanci firiem zaoberajúci sa 
výrobkami vlasovej kozmetiky.     
 

.  

 

2.2.7.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 6456H kaderník po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito 
kompetenciami: 

 
Kľúčové kompetencie absolventa  
  

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 
orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné na cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie 
svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
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normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. 
Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 

 reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a  
celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a 
udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. 
Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s 
čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 
 
Absolvent má: 
 

 spoľahlivo sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou 

 pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 
 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

 pozitívne motivovať seba a druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

 konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností 
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 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 

 samostatne pracovať v menšom kolektíve 

 určovať nedostatky v pracovných výkonoch 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 
návrhy druhých 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým 

 
Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022,  začínajúc prvým ročníkom 
 
 
„Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných 
kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne 
podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

a) Gramotnosť 
je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou 
aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných 
odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s 
ostatnými. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho osobným 
a odborným záujmom; 

 pochopiť obsah textu(vrátane tabuliek, grafov a schém), v texte vyhľadať explicitne i 
implicitne vyjadrené informácie a usporiadať ich podľa významu a dôležitosti; 

 dostatočne jasno a plynulo vyjadriť svoje myšlienky s rôznym cieľom vzhľadom na 
komunikačnú situáciu; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou jednoduchých argumentov ho obhájiť; 

 začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na určitú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie na jemu blízku všeobecnú a odbornú tému; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 vytvoriť jednoduchý formálne upravený a ucelený text s rôznym cieľom a vzhľadom na 
komunikačnú situáciu. 

b) Viacjazyčnosť 
je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú a účinnú 
komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v materinskom jazyku, 
ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť slovným spojeniam a najbežnejšej slovnej zásobe vzťahujúcej sa k oblastiam, 
ktoré sa ho bezprostredne týkajú. Chápe zmysel krátkych, jasných a jednoduchých správ; 

 čítať veľmi krátke jednoduché texty, vie nájsť konkrétne predvídateľné informácie v 
jednoduchom každodennom materiáli, ako sú napríklad prospekty, jedálne lístky alebo 
časové harmonogramy, a rozumie krátkym jednoduchým osobným e-mailom a SMS; 
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 komunikovať v bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu 
informácií o známych témach a činnostiach. Dokáže zvládnuť veľmi krátku 
spoločenskú konverzáciu, dokonca aj keď zvyčajne dostatočne nerozumie natoľko, aby ju 
sám udržiaval; 

 používať viacero slovných spojení a viet na jednoduchý opis vlastného vzdelania a terajšej 
alebo nedávnej práce; 

 napísať krátke jednoduché správy vzťahujúce sa na jeho bezprostredné potreby. 
c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 

Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí 
a metodiky ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v 
technológii a inžinierstve zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a 
zodpovednosti občana ako jednotlivca. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 používať technické nástroje a prístroje, využívať technické a vedecké informácie a dodržiavať 
zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 zaujímať sa o etické otázky a zásady environmentálnej udržateľnosti, aktívne uplatňovať zásady 
environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 
 

d) Digitálna kompetencia 
zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu 
a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Zahŕňa informačnú a 
dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu, 
bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a inovácii a poznať, 
aké príležitosti, obmedzenia, vplyvy a riziká predstavujú; 

 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať, hodnotiť, tvoriť a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať umelú inteligenciu alebo 
roboty; 

 chápať všeobecné zásady vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a poznať základné funkcie a 
spôsoby použitia rôznych softvérov a sietí. 
 

e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. Zahŕňa schopnosť zvládnuť 
zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o svoje zdravie a viesť 
život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a podporujúcom 
prostredí. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky 
nezdravého životného štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o sebe z rôznych uhlov pohľadu; 

 vyjadriť presvedčenie vo svoju schopnosť zvládnuť prekážky pri dosahovaní cieľa; 

 odovzdať svoju prácu načas; 

 pracovať na tvorbe konsenzu s cieľom dosiahnuť cieľ skupiny; 

 identifikovať možné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s minimálnou pomocou vybrať 
najspoľahlivejšie informácie; 

 preukázať, že rozmýšľa o tom, či informácie, ktoré používa, sú správne. 
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f) Občianska kompetencia 

je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 zaobchádzať so všetkými ľuďmi s rešpektom, odhliadnuc od ich príslušnosti 
ku kultúre alebo sociokultúrnemu postaveniu; 

 diskutovať o tom, čo sa dá urobiť a ako pomôcť, aby sa z komunity stalo lepšie miesto; 

 porozumieť, prečo má každý zodpovednosť za uplatňovanie práv a slobôd druhých; 

 vysvetliť, prečo ľudia majú byť ostražití a prečo sa majú chrániť pred propagandou; 

 kriticky uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 

g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 nadviazať kontakty s inými ľuďmi s cieľom spoznať ich kultúru, tradície a pohľad na svet; 

 vyjadriť názor, že kultúrna rôznorodosť v rámci spoločnosti by mala byť vnímaná a hodnotená 
pozitívne; 

 poznať miestnu, regionálnu, národnú a európsku kultúru a jej prejavy vrátane tradícií či 
kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako môže ovplyvňovať názory jednotlivca.“. 
 

 
 
 

Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 

 používať základné právne predpisy, ustanovenia obchodného, živnostenského, občianskeho a 
pracovného práva 

 ovládať základné návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci 

 definovať zásady správnej výrobnej praxe 

 popísať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a jej využitie pri riešení 
praktických úloh 

 popísať materiály, ich zloženie, kvalitu, získavanie, spracovanie a ostatnú manipuláciu s ohľadom 
na zdravie človeka a ochranu životného prostredia 

 charakterizovať správny životný štýl človeka 

 popísať špecifickú problematiku vo svojom odbore 

 aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi 

 rozhodovať samostatne o pracovných problémoch 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania 

 uplatniť estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce 
na prevádzke 
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 praktizovať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a 
zásady pri riešení praktických úloh 

 vykonávať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou 

 vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie 

 pracovať v tíme 

 použiť základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi 

 konať hospodárne a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
Absolvent sa vyznačuje: 

 manuálnou zručnosťou v činnostiach svojho odboru 

 adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou 

 trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou 

 schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať 
      v tíme 

 budovaním imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou, 
dodržovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej kultúry,  

 flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok,  

 schopnosťou riešiť konfliktné situácie 
 
 

2.2.7.3. Základné údaje o štúdiu 

 
 
 

Dĺžka štúdia: 3  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 
absolventov trojročných učebných odborov. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov. 
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2.2.7.4. Učebný plán 

 

 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP od 1.9.2013, začínajúc 1.ročníkom 

 
Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Kaderník 

Kód a názov  ŠVP  64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
6456H kaderník 

Stupeň vzdelania  stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia  3 roky 

Forma štúdia  denná 

iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 22 704 
 

Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 

31 9 992 

Jazyk a komunikácia 11,5 
368  

 
14 2,5 448 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

3,5 
112 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

5 1,5 160 

Cudzí jazyk 

 
 
8 

25,6 

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

 
 

9 
1 288 

 
 
6 

192 Druhý cudzí jazyk 0   

Človek a  hodnoty  
1 32 Katolícke náboženstvo 3 2 96 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
1 32 Občianska náuka 1,5 0,5 48 

Občianska náuka 

Človek a príroda 

1 32 Chémia 2,5 1,5 80 Fyzika 

Chémia 
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Biológia 

Matematika a práca s informáciami 3 96  5,5 2,5 176 

Matematika 2  Matematika 3,5 1,5 112 

Informatika 1  Informatika 2 1 64 

Zdravie a pohyb 4,5 144     

Telesná a športová výchova 4,5 144 Telesná a športová výchova 4,5  144 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 65,5 2096 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

71,5 6 2288 

Teoretické vzdelávanie 18 576 
 
 

24 6 768 

Ekonomické vzdelávanie    4  128 

Ekonomika    
Ekonomika  
 
 

 
3 
 
 

 

96 
Svet práce 

Výchova k podnikaniu 

Spotrebiteľská výchova 

Pravidlá riadenia osobných financií   Manažment osobných financií 1  32 

Komunikácia    2  64 

Základné pojmy   

 
Spoločenská komunikácia 

 
2 

 

64 
Informácia (získanie, príjem, spracovanie, 
podávanie) 

Spoločenská komunikácia 

Technické a technologické vzdelávanie    18  576 

Základné technické a technologické pojmy   
Technológia 8  

256 

Technologické a technické vybavenie   

Suroviny a materiál   Materiály 4  128 

Základné technologické a technické postupy 
a kreslenie 

  
Odborné kreslenie 3  96 

Vedomosti z oblasti zdravovedy,   Zdravoveda 3  96 

Praktická príprava 47,5 1520  47,5  1520 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    

 
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 

47,5 

 

 
 
 

1520 

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, 
odbytových strediskách a strediskách služieb 

Pracovné stroje, zariadenia a inventár 
výrobných, obchodných, odbytových stredísk 
a stredísk služieb 

Príprava finálnych produktov a služieb 

Základné pravidlá spoločenského správania 

Administratívne práce v prevádzke 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, 
odbytových strediskách a strediskách služieb 

Disponibilné hodiny 11,5 368   14  

SPOLU 99 3168  102,5  3280 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   
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 Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2013,  začínajúc prvým ročníkom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

11,0 11,5 8,5 31,0 

Slovenský jazyk a literatúra 2,0 2,0 1,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 3,0 3,0 3,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 0,5 1,0  1,5 

Chémia 0,5 1,0 1,0 2,5 

Matematika  1,5 1,0 1,0 3,5 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,5 1,5 1,5 4,5 

Odborné predmety 23,0 22,5 26,0 71,5 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Manažment osobných financií 1,0   1,0 

Spoločenská komunikácia  1,0 1,0 2,0 

Materiály 1,0 1,0 2,0 4,0 

Technológia 2,5 2,5 3,0 8,0 

Odborné kreslenie 1,5 1,0 0,5 3,0 

Zdravoveda 1,0 1,0 1,0 3,0 

Odborný výcvik     15,0 15,0 17,5 47,5 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

34,0 34,0 
 

34,5 
 

102,5 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
 
 
 
 
Prehľad využitia týždňov  

 
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Kaderník 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného odboru 6456H kaderník    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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Poznámky  k učebnému plánu: 
 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 

v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín za  
štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky.  

d) Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom 
výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra 
odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

e) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

g) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

h) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2021,  začínajúc prvým ročníkom 

  

Učebný plán 
 
 

 

 

 

 

 

 
Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

10,0 10,5 9,0 29,5 

Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 2,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 3,0 3,0 3,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 0,5 1,0  1,5 

Chémia 0,5 1,0 1,0 2,5 

Matematika  1,5 1,0 1,0 3,5 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Odborné predmety 23,5 24,5 25,0 73,0 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Spoločenská komunikácia  1,0 1,0 2,0 

Materiály 2,0 1,0 1,0 4,0 

Technológia 3,0 2,0 3,0 8,0 

Odborné kreslenie 1,5 1,0 0,5 3,0 

Zdravoveda 1,0 1,0 1,0 3,0 

Odborný výcvik     15,0 17,5 17,5 50,0 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

33,5 35,0 
 

34,0 
 

102,5 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
Prehľad využitia týždňov  
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
 
Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 

v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Kaderník 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného odboru 6456H kaderník    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 50 týždenných 
vyučovacích hodín za  štúdium. 

d)    Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach a odbornom 
výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri 
práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet žiakov na jedného majstra 
odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

e)    Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

g) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

h) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 

 

2.2.7.5. Učebné osnovy  

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Občianska náuka  
7. Chémia 
8. Matematika 
9. Informatika 
10. Telesná a športová výchova 
11. Ekonomika 
12. Spoločenská komunikácia 
13. Materiály 
14. Technológia 
15. Odborné kreslenie 
16. Zdravoveda 
17. Odborný výcvik 
 

 

 

2.2.8.  Učebný odbor 6460H predavač 

2.2.8.1. Profil absolventa 

Absolvent trojročného učebného odboru 6460H predavač je kvalifikovaný zamestnanec, schopný 
samostatne pracovať v obchodnej sieti ako pracovník v maloobchode a veľkoobchode. 

Absolvent ovláda práce spojené so samostatným predajom tovaru, pozná sortimentovú skladbu tovaru, 
vie vykonávať odber a prebierku tovaru, skladovanie a ošetrovanie tovaru, vystavovanie a aranžovanie 
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v predajni, darčekovú úpravu tovaru,  ovláda základné administratívne práce v predajni a prácu 
pokladníka. 

Absolvent po troch rokoch prípravy je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce so všetkými 
sortimentmi tovarov. Absolventi nachádzajú široké uplatnenie ako predavači, skladníci a živnostníci. 

 

2.2.8.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 6460H predavač po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito 

kompetenciami: 
 
 

Kľúčové kompetencie absolventa 
  

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 
orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné na cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie 
svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. 
Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 

 reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a  
celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a 
udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. 
Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s 
čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 
 
Absolvent má: 
 

 spoľahlivo sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou 

 pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami 
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c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 

 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácie 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 
 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

 pozitívne motivovať seba a druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

 konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 

 samostatne pracovať v menšom kolektíve 

 určovať nedostatky v pracovných výkonoch 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 
návrhy druhých 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať 

 osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým 
 

 
 
 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022,  začínajúc prvým ročníkom 
 
 
„Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných 
kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne 
podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 
je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou aj 
písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných odboroch a 
kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s ostatnými. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho osobným 
a odborným záujmom; 
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 pochopiť obsah textu(vrátane tabuliek, grafov a schém), v texte vyhľadať explicitne i 
implicitne vyjadrené informácie a usporiadať ich podľa významu a dôležitosti; 

 dostatočne jasno a plynulo vyjadriť svoje myšlienky s rôznym cieľom vzhľadom na 
komunikačnú situáciu; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou jednoduchých argumentov ho obhájiť; 

 začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na určitú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie na jemu blízku všeobecnú a odbornú tému; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 vytvoriť jednoduchý formálne upravený a ucelený text s rôznym cieľom a vzhľadom na 
komunikačnú situáciu. 

 
b) Viacjazyčnosť 

je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú a účinnú 
komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. Ide o schopnosti 
sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať 
zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v materinskom jazyku, ako aj osvojenie si úradného 
jazyka (jazykov) danej krajiny. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 
 

 porozumieť slovným spojeniam a najbežnejšej slovnej zásobe vzťahujúcej sa 
k oblastiam, ktoré sa ho bezprostredne týkajú. Chápe zmysel krátkych, 
jasných a jednoduchých správ; 

 čítať veľmi krátke jednoduché texty, vie nájsť konkrétne predvídateľné informácie v 
jednoduchom každodennom materiáli, ako sú napríklad prospekty, jedálne lístky alebo 
časové harmonogramy, a rozumie krátkym jednoduchým osobným e-mailom a SMS; 

 komunikovať v bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu 
informácií o známych témach a činnostiach. Dokáže zvládnuť veľmi krátku 
spoločenskú konverzáciu, dokonca aj keď zvyčajne dostatočne nerozumie natoľko, aby ju 
sám udržiaval; 

 používať viacero slovných spojení a viet na jednoduchý opis vlastného vzdelania a terajšej 
alebo nedávnej práce; 

 napísať krátke jednoduché správy vzťahujúce sa na jeho bezprostredné potreby. 
 

c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí 
a metodiky ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v 
technológii a inžinierstve zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a 
zodpovednosti občana ako jednotlivca. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 používať technické nástroje a prístroje, využívať technické a vedecké informácie a dodržiavať 
zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 zaujímať sa o etické otázky a zásady environmentálnej udržateľnosti, aktívne 
uplatňovať zásady environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 
 

d) Digitálna kompetencia 
zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu 
a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Zahŕňa informačnú a 
dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu, 
bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie. 
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To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a inovácii a poznať, 
aké príležitosti, obmedzenia, vplyvy a riziká predstavujú; 

 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať, hodnotiť, tvoriť a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať umelú inteligenciu alebo 
roboty; 

 chápať všeobecné zásady vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a poznať základné funkcie a 
spôsoby použitia rôznych softvérov a sietí. 
 

e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. Zahŕňa schopnosť zvládnuť 
zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o svoje zdravie a viesť 
život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a podporujúcom 
prostredí. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky 
nezdravého životného štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o sebe z rôznych uhlov pohľadu; 

 vyjadriť presvedčenie vo svoju schopnosť zvládnuť prekážky pri dosahovaní 
cieľa; 

 odovzdať svoju prácu načas; 

 pracovať na tvorbe konsenzu s cieľom dosiahnuť cieľ skupiny; 

 identifikovať možné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s minimálnou po- 
mocou vybrať najspoľahlivejšie informácie; 

 preukázať, že rozmýšľa o tom, či informácie, ktoré používa, sú správne. 
 

f) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 zaobchádzať so všetkými ľuďmi s rešpektom, odhliadnuc od ich príslušnosti 
ku kultúre alebo sociokultúrnemu postaveniu; 

 diskutovať o tom, čo sa dá urobiť a ako pomôcť, aby sa z komunity stalo lepšie miesto; 

 porozumieť, prečo má každý zodpovednosť za uplatňovanie práv a slobôd druhých; 

 vysvetliť, prečo ľudia majú byť ostražití a prečo sa majú chrániť pred propagandou; 

 kriticky uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 

g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 nadviazať kontakty s inými ľuďmi s cieľom spoznať ich kultúru, tradície a pohľad na svet; 

 vyjadriť názor, že kultúrna rôznorodosť v rámci spoločnosti by mala byť vnímaná a hodnotená 
pozitívne; 

 poznať miestnu, regionálnu, národnú a európsku kultúru a jej prejavy vrátane tradícií či 
kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako môže ovplyvňovať názory jednotlivca 
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Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 
Absolvent má: 

 používať základné právne predpisy, ustanovenia obchodného, živnostenského, občianskeho a 
pracovného práva 

 ovládať základné návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci 

 definovať zásady správnej výrobnej praxe 

 popísať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a jej využitie pri riešení 
praktických úloh 

 popísať materiály, ich zloženie, kvalitu, získavanie, spracovanie a ostatnú manipuláciu s ohľadom 
na zdravie človeka a ochranu životného prostredia 

 charakterizovať správny životný štýl človeka 

 popísať špecifickú problematiku vo svojom odbore 

 aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi 

 rozhodovať samostatne o pracovných problémoch 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania 

 uplatniť estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce 
na prevádzke 

 praktizovať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a 
zásady pri riešení praktických úloh 

 vykonávať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou 

 vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie 

 pracovať v tíme 

 použiť základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi 

 konať hospodárne a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja 
 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 

 manuálnou zručnosťou v činnostiach svojho odboru 

 adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou 

 trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou 

 schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať v tíme 

 budovaním imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou, 
dodržovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej kultúry,  

 flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok,  

 schopnosťou riešiť konfliktné situácie 
 
 
 
 
 

 

2.2.8.3. Základné údaje o štúdiu  
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Dĺžka štúdia: 3  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 
absolventov trojročných učebných odborov. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov. 
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2.2.8.4. Učebný plán 
 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Teória je základ a prax je jej najlepším učiteľom 

Kód a názov  ŠVP  64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
6460 H predavač    

Stupeň vzdelania  stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia  3 roky 

Forma štúdia  denná 

iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 22 704 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 

29,5 9 944 
Jazyk a komunikácia 11,5 368 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
 
3,5 

112 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

5 1,5 160 

Cudzí jazyk 

 
 
8 

25,6 

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

 
 
9 

1 288 

 
 
6 

192 Druhý cudzí jazyk 0   

Človek a  hodnoty  
1 32 Katolícke náboženstvo 3 2 96 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
1 32 Občianska náuka 1,5 0,5 48 

Občianska náuka 

Človek a príroda 

1 32 Chémia 2,5 1,5 80 Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Matematika a práca s informáciami 3 96  5,5 2,5 176 

Matematika 2  Matematika 3,5 1,5 112 
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Informatika 1  Informatika 2 1 64 

Zdravie a pohyb 4,5 144     

Telesná a športová výchova 4,5 144 Telesná a športová výchova 4,5  144 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 65,5 2096 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

72,5 7 2320 

Teoretické vzdelávanie 18 576 
 
 

24 6 768 

Ekonomické vzdelávanie    3  96 

Ekonomika   
 
Ekonomika  
 
 

 
3 
 
 

 

96 
 

Svet práce 

Výchova k podnikaniu 

Spotrebiteľská výchova 

Pravidlá riadenia osobných financií 

Komunikácia    2  64 

Základné pojmy   

 
Spoločenská komunikácia 

 
2 

 

64 
Informácia (získanie, príjem, spracovanie, 
podávanie) 

Spoločenská komunikácia 

 

Teoretické  vzdelávanie    18  576 

   Administratíva a korešpondencia 4  128 

   
Obchodná prevádzka 6,5 

 
 

 

 
Tovaroznalectvo 2,0   

 

   Hospodárske výpočty 1,0  64 

Praktická príprava 47,5 1520  50,0 2,5 1600 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci    

 
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 
50,0 

 

 
 
 
1600 

Nácvik základných pravidiel spoločenského 
správania 

Pracovné činnosti v obchodných prevádzkach 

Administratívne práce v obchodnej prevádzke 

 

 

 

 

Disponibilné hodiny 11,5 368    448 

SPOLU 99 3168  102,5  3280 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

10,0 10,5 9,0 29,5 

Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 2,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 3,0 3,0 3,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 0,5 1,0  1,5 

Chémia 0,5 1,0 1,0 2,5 

Matematika  1,5 1,0 1,0 3,5 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Odborné predmety 23,5 24,5 24,5 72,5 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Administratíva a 
korešpondencia 

2,0 1,0 1,0 4,0 

Obchodná prevádzka 2,5 2,0 2,0 6,5 

Tovaroznalectvo 2,0 2,0 2,0 6,0 

Spoločenská komunikácia 1,0 1,0  2,0 

Hospodárske výpočty   1,0 1,0 

Odborný výcvik c)    15,0 17,5 17,5 50,0 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

33,5 35,0 
 

33,5 
 

102,0 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
 
 
 

Prehľad využitia týždňov 

 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
 
 
 
 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Teória je základ a prax je jej najlepším učiteľom 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného odboru 6460 H predavač    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 

v učebných odboroch v  rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín za  
štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. 

d) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

e) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

f) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

g) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 

 

    

2.2.8.5. Učebné osnovy 

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Občianska náuka  
7. Chémia 
8. Matematika 
9. Informatika 
10. Telesná a športová výchova 
11. Ekonomika 
12. Administratíva a korešpondencia 
13. Obchodná prevádzka 
14. Tovaroznalectvo 
15. Spoločenská komunikácia 
16. Hospodárske výpočty 
17. Odborný výcvik 
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2.2.9.  Učebný odbor 6489H hostinský, hostinská 

2.2.9.1. Profil absolventa 

Absolvent trojročného učebného odboru 6489H hostinský, hostinská je kvalifikovaným zamestnancom, 
schopným samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, 
hoteloch, v ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník.  

Absolvent ovláda práce spojené s technikou prevádzky reštauračného zariadenia, so stolovaním, pozná 
suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, základné 
receptúry a technologické postupy bežných jedál. 

Ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie 
odborne komunikovať so zákazníkom. 

Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon činností spoločného stravovania a ubytovacích 
služieb.  

 

2.2.9.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 6489H hostinský, hostinská po absolvovaní vzdelávacieho programu 

disponuje týmito kompetenciami: 
 
 

Kľúčové kompetencie absolventa  
  

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 
orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné na cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie 
svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. 
Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 

 reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a  
celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a 
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udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. 
Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s 
čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 
 
Absolvent má: 
 

 spoľahlivo sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou 

 pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 

Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, 
aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak 
musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne 
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, 
sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácie 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov 
a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 
 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

 pozitívne motivovať seba a druhých 

 stanoviť priority cieľov 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

 konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 

 samostatne pracovať v menšom kolektíve 

 určovať nedostatky v pracovných výkonoch 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 
návrhy druhých 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým 
 

 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022,  začínajúc prvým ročníkom 
 
 
„Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných 
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kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne 
podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 
je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou aj 
písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných odboroch a 
kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s ostatnými. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané jeho osobným 
a odborným záujmom; 

 pochopiť obsah textu(vrátane tabuliek, grafov a schém), v texte vyhľadať explicitne i 
implicitne vyjadrené informácie a usporiadať ich podľa významu a dôležitosti; 

 dostatočne jasno a plynulo vyjadriť svoje myšlienky s rôznym cieľom vzhľadom na 
komunikačnú situáciu; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou jednoduchých argumentov ho obhájiť; 

 začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na určitú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie na jemu blízku všeobecnú a odbornú tému; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie; 

 vytvoriť jednoduchý formálne upravený a ucelený text s rôznym cieľom a vzhľadom na 
komunikačnú situáciu. 

 
b) Viacjazyčnosť 

je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú a účinnú 
komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v materinskom jazyku, 
ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 
 

 porozumieť slovným spojeniam a najbežnejšej slovnej zásobe vzťahujúcej sa 
k oblastiam, ktoré sa ho bezprostredne týkajú. Chápe zmysel krátkych, jasných a jednoduchých 
správ; 

 čítať veľmi krátke jednoduché texty, vie nájsť konkrétne predvídateľné informácie v jednoduchom 
každodennom materiáli, ako sú napríklad prospekty, jedálne lístky alebo časové harmonogramy, 
a rozumie krátkym jednoduchým osobným e-mailom a SMS; 

 komunikovať v bežných situáciách vyžadujúcich jednoduchú a priamu výmenu 
informácií o známych témach a činnostiach. Dokáže zvládnuť veľmi krátku spoločenskú 
konverzáciu, dokonca aj keď zvyčajne dostatočne nerozumie natoľko, aby ju sám udržiaval; 

 používať viacero slovných spojení a viet na jednoduchý opis vlastného vzdelania a terajšej alebo 
nedávnej práce; 

 napísať krátke jednoduché správy vzťahujúce sa na jeho bezprostredné potreby. 
 

c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí 
a metodiky ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v 
technológii a inžinierstve zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a 
zodpovednosti občana ako jednotlivca. 
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To znamená, že absolvent  dokáže: 

 aplikovať základné matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 používať technické nástroje a prístroje, využívať technické a vedecké informácie a dodržiavať 
zásady bezpečnosti doma a v práci; 

 zaujímať sa o etické otázky a zásady environmentálnej udržateľnosti, aktívne uplatňovať zásady 
environmentálnej udržateľnosti doma a v práci. 
 

d) Digitálna kompetencia 
zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu 
a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. Zahŕňa informačnú a 
dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, tvorbu digitálneho obsahu, 
bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie problémov a kritické myslenie. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 chápať, ako digitálne technológie môžu prispievať ku komunikácii, tvorivosti a inovácii a poznať, 
aké príležitosti, obmedzenia, vplyvy a riziká predstavujú; 

 pristupovať k digitálnemu obsahu, používať ho, filtrovať, hodnotiť, tvoriť a zdieľať digitálny obsah; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať umelú inteligenciu alebo 
roboty; 

 chápať všeobecné zásady vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a poznať základné funkcie a 
spôsoby použitia rôznych softvérov a sietí. 
 

e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. Zahŕňa schopnosť zvládnuť 
zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o svoje zdravie a viesť 
život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a podporujúcom 
prostredí. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 reálne posudzovať svoje fyzické a duševné možnosti, uvedomovať si dôsledky 
nezdravého životného štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o sebe z rôznych uhlov pohľadu; 

 vyjadriť presvedčenie vo svoju schopnosť zvládnuť prekážky pri dosahovaní 
cieľa; 

 odovzdať svoju prácu načas; 

 pracovať na tvorbe konsenzu s cieľom dosiahnuť cieľ skupiny; 

 identifikovať možné zdroje učenia sa (napr. knihy, internet) a s minimálnou po- 
mocou vybrať najspoľahlivejšie informácie; 

 preukázať, že rozmýšľa o tom, či informácie, ktoré používa, sú správne. 
 

f) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 zaobchádzať so všetkými ľuďmi s rešpektom, odhliadnuc od ich príslušnosti 
ku kultúre alebo sociokultúrnemu postaveniu; 

 diskutovať o tom, čo sa dá urobiť a ako pomôcť, aby sa z komunity stalo lepšie miesto; 

 porozumieť, prečo má každý zodpovednosť za uplatňovanie práv a slobôd druhých; 

 vysvetliť, prečo ľudia majú byť ostražití a prečo sa majú chrániť pred propagandou; 

 kriticky uvažovať o rizikách spojených so znečisťovaním životného prostredia. 
 

g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
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rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 

 
To znamená, že absolvent  dokáže: 

 nadviazať kontakty s inými ľuďmi s cieľom spoznať ich kultúru, tradície a pohľad na svet; 

 vyjadriť názor, že kultúrna rôznorodosť v rámci spoločnosti by mala byť vnímaná a hodnotená 
pozitívne; 

 poznať miestnu, regionálnu, národnú a európsku kultúru a jej prejavy vrátane tradícií či 
kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako môže ovplyvňovať názory jednotlivca.“. 
 

 

Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 
Absolvent má: 

 používať základné právne predpisy, ustanovenia obchodného, živnostenského, občianskeho a 
pracovného práva 

 ovládať základné návyky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci 

 definovať zásady správnej výrobnej praxe 

 popísať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania a jej využitie pri riešení 
praktických úloh 

 popísať materiály, ich zloženie, kvalitu, získavanie, spracovanie a ostatnú manipuláciu s ohľadom 
na zdravie človeka a ochranu životného prostredia 

 charakterizovať správny životný štýl človeka 

 popísať špecifickú problematiku vo svojom odbore 

 aplikovať vedomosti v priamom kontakte s klientmi 

 rozhodovať samostatne o pracovných problémoch 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 uplatniť v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania 

 uplatniť estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce 
na prevádzke 

 praktizovať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecné poznatky, pojmy a 
zásady pri riešení praktických úloh 

 vykonávať základné užívateľské práce s výpočtovou technikou 

 vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušoval životné prostredie 

 pracovať v tíme 

 použiť základné zásady rokovania s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi 

 konať hospodárne a v súlade so stratégiou trvale udržateľného rozvoja 
 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 

 manuálnou zručnosťou v činnostiach svojho odboru 

 adaptabilitou, kreativitou, disponibilitou, spoľahlivosťou 

 trpezlivosťou, dôslednosťou a presnosťou 

 schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, schopnosťami pracovať v tíme 

 budovaním imidžu firmy, pozitívnym kontaktom so zákazníkom, samostatnou prácou, 
dodržovaním predpisov o ochrane spotrebiteľa, dodržiavaním firemnej kultúry,  

 flexibilitou, profesionálnou hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok,  

 schopnosťou riešiť konfliktné situácie 
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2.2.9.3. Základné údaje o štúdiu  

 
 

Dĺžka štúdia: 3  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Vzdelávacie programy nadstavbového štúdia pre 
absolventov trojročných učebných odborov. 
Špeciálne kurzy, ktoré umožňujú rozšíriť odbornú 
kvalifikáciu absolventov. 
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2.2.9.4. Učebný plán 

 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP od 1.9.2013, začínajúc 1.ročníkom. 

 
 
 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Hostinský, hostinská 

Kód a názov  ŠVP  64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
6478H    hostinský, hostinská 

Stupeň vzdelania  stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia  3 roky 

Forma štúdia  denná 

iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 22 704 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 31 9 992 

Jazyk a komunikácia 11,5 368 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
 

3,5 
112 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

5 1,5 160 

Cudzí jazyk 

 
 
8 

25,6 

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

 
 

9 
1 288 

 
 
6 

192 Druhý cudzí jazyk 0   

Človek a  hodnoty  
1 32 Katolícke náboženstvo 3 2 96 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
1 32 Občianska náuka 1,5 0,5 48 

Občianska náuka 

Človek a príroda 
1 32 Chémia 2,5 1,5 80 

Fyzika 



162  

 

Chémia 

Biológia 

Matematika a práca s informáciami 3 96  5,5 2,5 176 

Matematika 2  Matematika 3,5 1,5 112 

Informatika 1  Informatika 2 1 64 

Zdravie a pohyb 4,5 144     

Telesná a športová výchova 4,5 144 Telesná a športová výchova 4,5  144 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 65,5 2096 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

71,5 6 2288 

Teoretické vzdelávanie 18 576 
 
 

24 6 768 

Ekonomické vzdelávanie    4  128 

Ekonomika    
Ekonomika  
 
 

 
3 
 
 

 

96 
Svet práce 

Výchova k podnikaniu 

Spotrebiteľská výchova 

Pravidlá riadenia osobných financií   Manažment osobných financií 1  32 

Komunikácia    2  64 

Základné pojmy   

 
Spoločenská komunikácia 

 
2 

 

64 
Informácia (získanie, príjem, spracovanie, 
podávanie) 

Spoločenská komunikácia 

 

Technické a technologické vzdelávanie    18  576 

Potraviny, suroviny a materiály   Potraviny a výživa 5  160 

   

Technika prevádzky 11,0 

 

352 Základy stolovania 

Základy ubytovacích služieb 

Základné technické a technologické pojmy a 
postupy 

  
Hospodárske výpočty 2,0  64 

Praktická príprava 47,5 1520  47,5  1520 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
hygienické predpisy, HACCP 

  

 
 
 
Odborný výcvik 

 
 
 

47,5 

 

 
 
 

1520 

Organizácia a nadväznosť pracovných činností 
vo výrobných strediskách gastronomických 
zariadení 

Organizácia a nadväznosť pracovných činností 
v odbytových strediskách gastronomických 
zariadení 

Organizácia a nadväznosť pracovných činností 
na úseku ubytovania 

Organizácia práce, pracovné stroje, zariadenia 
a inventár výrobných, odbytových stredísk 
a úseku ubytovania v strediskách 
gastronomických zariadení 

Precvičovanie jednotlivých činností vo 
výrobných, odbytových strediskách a na úseku 
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ubytovania 

Nácvik komunikácie so zákazníkom a 
spoločenského vystupovania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 11,5 368   14 448 

SPOLU 99 3168  102,5  3280 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2013, začínajúc prvým ročníkom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

11,0 11,5 8,5 31,0 

Slovenský jazyk a literatúra 2,0 2,0 1,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 3,0 3,0 3,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 0,5 1,0  1,5 

Chémia 0,5 1,0 1,0 2,5 

Matematika  1,5 1,0 1,0 3,5 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,5 1,5 1,5 4,5 

Odborné predmety 23,0 22,5 26,0 71,5 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Manažment osobných financií 1,0   1,0 

Spoločenská komunikácia  1,0 1,0 2,0 

Potraviny a výživa 2,0 2,0 1,0 5,0 

Technika prevádzky 4,0 3,5 3,5 11,0 

Hospodárske výpočty   2,0 2,0 

Odborný výcvik c)    15,0 15,0 17,5 47,5 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

34,0 34,0 
 

34,5 
 

102,5 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
 
 
Prehľad využitia týždňov  

 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
 
 
 
 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Hostinský, hostinská 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného odboru 6489H  hostinský, hostinská    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 

v učebných odboroch v  rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 1520 hodín za  
štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. 

d) Od 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 sú žiaci povinní v rámci praktického vyučovania 
absolvovať víkendovú prax na pracovisku praktického vyučovania v školskej reštaurácii Mladosť 
v nasledovnom rozsahu: 1. ročník 40 hodín, 2. ročník 60 hodín, 3. ročník 60 hodín. Absolvovanie 
víkendovej praxe je podmienkou postupu do ďalšieho ročníka. 

e) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

g) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

h) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 
Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2021,  začínajúc prvým ročníkom 
 

Učebný plán 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

10,0 10,5 9,0 29,5 

Slovenský jazyk a literatúra 1,5 1,5 2,0 5,0 

Cudzí jazyk a) 3,0 3,0 3,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Občianska náuka 0,5 1,0  1,5 

Chémia 0,5 1,0 1,0 2,5 

Matematika  1,5 1,0 1,0 3,5 

Informatika 1,0 1,0  2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,0 1,0 1,0 3,0 

Odborné predmety 23,0 24,0 26,0 73,0 

Ekonomika 1,0 1,0 1,0 3,0 

Spoločenská komunikácia  1,0 1,0 2,0 

Potraviny a výživa 2,5 1,5 1,0 5,0 

Technika prevádzky 4,5 3,0 3,5 11,0 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Hostinský, hostinská 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného odboru 6489H  hostinský, hostinská    

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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Hospodárske výpočty   2,0 2,0 

Odborný výcvik c)    15,0 17,5 17,5 50,0 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

33,0 34,5 
 

35,0 
 

102,5 

Účelové kurzy     

Ochrana života a zdravia      

Telovýchovno-výcvikový kurz      

 
 
 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 30 

Záverečná skúška - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 - 

Spolu týždňov 40 40 37 

 
 

Poznámky  k učebnému plánu: 
 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke 

náboženstvo v učebných odboroch v rozsahu 1 vyučovacia hodina týždenne v každom 
ročníku. Predmet je klasifikovaný. 

c) Odborný výcvik sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy v rozsahu minimálne 50 
týždenných vyučovacích hodín za  štúdium. 

d) Pre kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 
požadovaných praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, 
odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na cvičeniach 
a odbornom výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky podľa platných predpisov. Počet 
žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je stanovený  platnou legislatívou.   

e) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet 
najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

f) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných 
škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. 
ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu 
práce školy.  

g) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové 
kurzy sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik 
sa realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje 
v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

h) Záverečná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 

 

2.2.9.5. Učebné osnovy 

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
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4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Občianska náuka  
7. Chémia 
8. Matematika 
9. Informatika 
10. Telesná a športová výchova 
11. Ekonomika 
12. Spoločenská komunikácia 
13. Potraviny a výživa 
14. Technika prevádzky 
15. Hospodárske výpočty 
16. Odborný výcvik 

 

 
 

2.3. Úplné stredné odborné vzdelanie 

2.3.1.  Študijný odbor 3759K komerčný pracovník v doprave 

2.3.1.1. Profil absolventa 

 
Absolvent študijného odboru 3759 K komerčný pracovník v doprave  je pripravený na výkon činností 
technického, ekonomického a organizačného charakteru v  jednotlivých druhoch dopravy. 
Ovláda základné ekonomické pojmy a právne predpisy potrebné pre činnosť medzinárodnej 
a vnútroštátnej dopravy.  
Pozná spôsoby prepravy cestujúcich, batožín a nákladu vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, 
jednotlivé druhy dopravných prostriedkov a možnosť ich použitia na jednotlivé prepravné činnosti podľa 
druhu a množstva nákladu. 
Pozná  komplexné problémy dopravného a prepravného procesu a vie ich riešiť, ovláda zásady 
podnikateľských plánov, manažmentu, marketingu v malých a stredných podnikoch,  zásady pri 
uzatváraní zmlúv o podmienkach prepravy. 
Vie konštruovať  dopravný  reťazec, ovláda systém taríf v doprave, vnútroštátnu a medzinárodnú 
zasielateľskú činnosť. 
Dokáže úspešne a pohotovo riešiť pracovné situácie a stanovené úlohy a uplatniť nadobudnuté 
vedomosti v praxi. 
Je schopný vykonávať práce a činnosti v doprave, spojené najmä s organizáciou, riadením 
a zabezpečovaním dopravy, dokáže spracovať sprievodné doklady pre vnútroštátnu a medzinárodnú 
prepravu, používať tlačivá v oblasti colnej a zasielateľskej činnosti. 
Dokáže efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť 
v práci. 
Po ukončení štúdia získava absolvent maturitné vysvedčenie a výučný list a je pripravený na vstup do 
praxe.  
Dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Zároveň 
má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 
 
 

2.3.1.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 3759 K komerčný pracovník v doprave  po absolvovaní vzdelávacieho 
programu disponuje týmito kompetenciami: 
 
 

Kľúčové kompetencie absolventa 
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a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote  
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a 
hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a 
organizovanie svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú 
vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému 
prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne 
rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si 
kultúry myslenia a poznávania.  
 
Absolvent má:  

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,  

 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne 
zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,  

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,  

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,  

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,  

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,  

 definovať svoje ciele a prognózy,  

 určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj,  

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.  

 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 

technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku  
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a 
zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, 
aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a 
komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a 
cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať základné 
zručnosti a sebatvoriť.  
 
Absolvent má:  

 správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  

 spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  

  riešiť matematické príklady a rôzne situácie,  

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,  

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  

 kriticky hodnotiť získané informácie,  

 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,  

 overovať a interpretovať získané údaje,  

 pracovať s elektronickou poštou,  

 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.  

 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách  
 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov 
spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení 
problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, 
nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, 
ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov 
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a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, 
javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.  
 
Absolvent má:  

 prejaviť empatiu a sebareflexiu,  

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,  

 pozitívne motivovať seba a druhých,  

 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),  

 stanoviť priority cieľov,  

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných 
členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené 
kompetencie zvládnuť,  

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,  

 konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať 
druhých,  

 budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,  

 uzatvárať jasné dohody,  

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,  

 analyzovať hranice problému,  

 identifikovať oblasť dohody a rozporu,  

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v 
danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného 
optimálneho riešenia,  

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,  

 samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,  

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a 
osobnostnom raste,  

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 
posudzovať návrhy druhých,  

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022,  začínajúc prvým ročníkom 
 

Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v 
mnohých rôznych súvislostiach a rozličných kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, 
ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent úplného stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 
 
a) Gramotnosť 
je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou aj 
písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných odboroch a 
kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s ostatnými. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť akémukoľvek počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané 
jeho osobným a odborným záujmom; 
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 porozumieť obsahu a významu vecného textu (vrátane tabuliek, grafov, nákresov a schém), 
vyhľadať explicitne a implicitne vyjadrené informácie a spojiť ich do ucelenej informácie; 

 identifikovať v texte logické, časové a príčinno-následné súvislosti; 

 uplatniť základy kritického čítania, t. j. vie vnímať väčšinu problémov nastolených textom a 
identifikuje explicitné chyby a protirečenia, ktoré sa v texte nachádzajú; 

 vyjadriť súvislé a logicky usporiadané ústne prejavy s rôznym cieľom pre špecifické publikum na 
témy, ktoré sú blízke jeho osobným a odborným záujmom; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov ho obhájiť; 

 bez prípravy začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na akúkoľvek jemu blízku všeobecnú a 
odbornú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie, svoj prejav formulovať zrozumiteľne a pokojne; 

 dokáže sa pohotovo zorientovať v komunikačnej situácii a jasne reagovať zrozumiteľnou 
odpoveďou alebo otázkou; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie, dokáže komunikačnej situácii vhodne prispôsobiť 
stratégiu, charakter a tón komunikácie; 

 vytvoriť štruktúrovaný a kompozične zrozumiteľný text, ktorý mu je blízky témou alebo 
odbornosťou; 

 pri tvorbe textu uplatniť logické, časové a príčinno-následné súvislosti textu a požiadavky 
slovosledu v súlade s komunikačnou situáciou. 
 

b) Viacjazyčnosť 
je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú a účinnú 
komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v 
materinskom jazyku, ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne 
stretáva vo svojom živote. Rozumie zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov 
o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne 
pomalý a jasný; 

 porozumieť textom, ktoré pozostávajú zo slovnej zásoby často používanej v každodennom živote 
alebo ktoré sa vzťahujú na jeho prácu; 

 zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí 
daným cudzím jazykom. Dokáže nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, 
ktoré ho osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života; 

 spojiť slovné spojenia jednoduchým spôsobom tak, aby opísal skúsenosti a udalosti, vlastné sny, 
nádeje a ambície. Stručne dokáže uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov, vyrozprávať 
príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať vlastné reakcie; 

 napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo ho osobne zaujímajú, alebo 
napríklad aj e-maily opisujúce jeho skúsenosti a dojmy. 
 

c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí 
a metodiky ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v 
technológii a inžinierstve zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a 
zodpovednosti občana ako jednotlivca. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 efektívne aplikovať matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 
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 komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky vrátane štatistických 
údajov a grafov; 

 chápať vedu ako proces bádania rôznymi metódami vrátane pozorovania a riadených 
experimentov, logicky a racionálne myslieť pri overovaní hypotéz; 

 aktívne sa zaujímať o etické otázky a podporu bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti, 
najmä pokiaľ ide o vedecko-technický pokrok v súvislosti s jednotlivcom, rodinou, komunitou 
a celosvetovými otázkami. 
 

d) Digitálna kompetencia 
zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu 
a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. 
Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, 
tvorbu digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie 
problémov a kritické myslenie. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 používať digitálne technológie na podporu svojho aktívneho občianstva a sociálneho 
začlenenia, spoluprácu s ostatnými a kreatívnosť pri dosahovaní osobných, sociálnych alebo 
obchodných cieľov s uvedomením si príležitosti, obmedzení, vplyvov a rizík, ktoré 
predstavujú; 

 kriticky pristupovať k platnosti, spoľahlivosti a vplyvu informácií a údajov dostupných vďaka 
digitálnym prostriedkom a poznať právne a etické zásady súvisiace s prácou s digitálnymi 
technológiami; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať softvéry, zariadenia, 
umelú inteligenciu alebo roboty a efektívne s nimi pracovať; 

 chápať všeobecné zásady, mechanizmy a logiku vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a 
poznať základné funkcie a spôsoby použitia rôznych zariadení, softvérov a sietí. 
 

e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať o 
svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v inkluzívnom a 
podporujúcom prostredí. 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, uvedomovať si dôsledky nezdravého životného 
štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o svojich vlastných predsudkoch a stereotypoch a o tom, čo sa za nimi 
skrýva; 

 preukázať istotu vo svoje schopnosti zvládnuť výzvy v živote; 

 dôsledne dodržiavať svoje záväzky voči iným; 

 pri práci podporovať druhých aj napriek rozdielnym názorom; 

 identifikovať zdroje učenia sa, vybrať najspoľahlivejšie zdroje informácií alebo uskutočniť 
zodpovedný výber z existujúcich možností; 

 dokáže použiť explicitné a definovateľné kritériá, princípy alebo hodnoty pri tvorbe 
úsudkov. 

 
f) Občianska kompetencia 

je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 rešpektovať ľudí, ktorí majú odlišné názory v oblasti politiky a vierovyznania; 

 vykonávať povinnosti aktívneho občana na miestnej, národnej alebo globálnej úrovni; 

 porozumieť rôznym spôsobom, akými občania môžu ovplyvňovať politiku; 
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 kriticky uvažovať o vplyve propagandy na život jednotlivca, spoločnosti a vývoj súčasného 
sveta; 

 dokáže zhodnotiť vplyv spoločnosti na svet prírody, napríklad z hľadiska rastu a vývoja 
populácie, spotreby prírodných zdrojov. 
 

g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 vyhľadávať možnosti spoznať iné kultúry s cieľom spoznať tradície a iný pohľad na svet; 

 zaujať otvorený postoj a rešpekt k rôznorodosti kultúrneho prejavu, ako aj etický a 
zodpovedný prístup k intelektuálnemu a kultúrnemu vlastníctvu; 

 poznať miestnu, národnú, regionálnu, európsku a globálnu kultúru a jej prejavy vrátane 
jazyka, dedičstva a tradícií či kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako sa tieto 
prejavy môžu navzájom ovplyvňovať a ako môžu ovplyvňovať názory jednotlivca. 

 

Odborné kompetencie: 

 
a) Požadované vedomosti  

Absolvent má:  

 definovať základné ekonomické pojmy a vzťahy,  

 definovať postup a náležitosti potrebné na založenie a prevádzkovanie firmy a má 
vedomosti z oblasti občianskeho, obchodného, daňového práva a z oblasti marketingu 
a manažmentu v doprave a z účtovníctva, ovláda jednoduché kalkulácie nákladov a 
rozpočty a na základe výsledkov má prijímať závery,  

 vyjadrovať sa technicky správne a primerane prostredníctvom odbornej terminológie, 
strojopisu a technického štýlu v odborných oblastiach,  

 popísať základné právne normy a predpisy,  

 vysvetliť a správne používať odbornú terminológiu pre oblasť dopravy, pôšt a 
telekomunikácií i elektronických komunikácií,  

 definovať technologické postupy v oblasti dopravy, pôšt a telekomunikácií i 
elektronických komunikácií s využitím mechanizačných prostriedkov a výpočtovej 
techniky,  

 ovládať problematiku dopravnej a prepravnej sústavy a hospodárskej geografie štátov 
Európy a vybraných štátov sveta,  

 rozlišovať druhy, vlastnosti a možnosti využitia dopravných prostriedkov v doprave  

 komunikovať ústne a písomne, dodržiavať zásady komunikácie so zákazníkmi a zásady 
interpersonálnych vzťahov.  

b) Požadované zručnosti  
 
Absolvent vie:  
 

 aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti,  

 spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť potrebné informácie na podnikateľské činnosti 
s využitím komunikačných a informačných technológií,  

 komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty a pracovať s webovými stránkami,  

 aplikovať vybrané matematické, fyzikálne a chemické postupy pri riešení technických 
problémov a riešení úloh v hospodárskej praxi,  
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 používať cudzí jazyk k získaniu informácií z rôznych zdrojov a je schopný ho používať 
ako prostriedok pre potreby svojho povolania aj v medzinárodnej spolupráci,  

 vyhotovovať podnikové písomnosti vecne, jazykovo a formálne správne,  

 písať hmatovou metódou, ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú 
úpravu písomnosti,  

 sa správne orientovať v prevádzkových predpisoch a pomôckach,  

 vykonávať technologické postupy, viesť prevádzkovú, ekonomickú, účtovnícku a 
skladovú evidenciu, vyhotovovať príslušné prevádzkové doklady,  

 aplikovať logistické postupy v jednotlivých oblastiach hospodárskeho života,  

 dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygiene práce. 

 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti  
 
Absolvent sa vyznačuje:  

 dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,  

 samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh,  

 manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru,  

 kreatívnym myslením,  

 schopnosťou integrácie a adaptability  

 organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami,  

 prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach,  

 vhodným sociálnym správaním a prejavmi,  

 sebadisciplínou a mobilitou, potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k 
povinnostiam 

2.3.1.3. Základné údaje o štúdiu  

 

Dĺžka štúdia: 4  roky 

 
Forma štúdia: 
 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

možnosti ďalšieho vzdelávania na vysokej škole 
a v príbuzných odboroch ktoré poskytujú vyššie odborné 
vzdelanie 
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2.3.1.4. Učebný plán 
 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

 
 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Komerčný pracovník v doprave 

Kód a názov  ŠVP  37 Doprava, pošty a telekomunikácie 

Kód a názov študijného 
odboru 

 
3759 K Komerčný pracovník v doprave     

Stupeň vzdelania  úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia  4 roky 

Forma štúdia  denná 

Iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 46 1472 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 47  1504 

Jazyk a komunikácia 24 768 

Slovenský jazyk a literatúra 

12 

384 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

12  384 

Cudzí jazyk 

12 

384 

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

 
 

12 
 384 

Človek a  hodnoty  
2 64 Katolícke náboženstvo 8 6 256 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  

5 160 Dejepis 1,0  32 Dejepis 

Občianska náuka 

   Občianska náuka 1,0  32 

Človek a príroda 

3 96 Fyzika 3,0  96 Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Matematika a práca s informáciami 6 192     

Matematika 4 128 Matematika 4  128 
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Informatika   Informatika 2  64 

Zdravie a pohyb 6 192     

Telesná a športová výchova   Telesná a športová výchova 4,0  128 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 65,5 2096 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

88  2816 

Teoretické vzdelávanie 18 576 
 
 

20,5 2,5 656 

Ekonomické vzdelávanie    6,5  208 

Ekonomika    
Ekonomika  
 
 

 
3 
 
 

 

96 
Svet práce 

Výchova k podnikaniu 

Spotrebiteľská výchova 

Pravidlá riadenia osobných financií       

   Účtovníctvo 2  64 

   Administratíva a korešpondencia 1,5  48 

Technické a technologické vzdelávanie    14  448 

   Aplikovaná informatika 1  32 

   Manažment v doprave a logistika 4  128 

   Preprava a zasielateľstvo 4  128 

   Dopravná geografia 1  32 

   Dopravná a prepravná prevádzka 4  128 

Praktická príprava 44 1408  67,5 23,5 2160 

   

 
 
 
Odborný výcvik 

67,5 

 

2160 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilné hodiny 24 768   32  

SPOLU 132 4224  135  4320 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2019, začínajúc prvým ročníkom 
 

 
 

Kategórie a názvy povinných 
vyučovacích predmetov 

 Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie 
predmety 

14,0 12,0 11,0 10,0 47,0 

Slovenský jazyk a literatúra 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

Cudzí jazyk a), b) 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

Katolícke náboženstvo a), c) 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

Dejepis 1,0    1,0 

Občianska náuka 1,0    1,0 

Fyzika 1,0 1,0 1,0  3,0 

Matematika  1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Informatika a) 1,0 1,0   2,0 

Telesná a športová výchova a) 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Odborné predmety 20,0 22,0 23,0 23,0 88,00 

Ekonomika  1,0 1,0 1,0 3,0 

Účtovníctvo   1,0 1,0 2,0 

Administratíva 
a korešpondencia a) 

1,0 0,5   1,5 

Aplikovaná informatika a)   0,5 0,5 1,0 

Manažment v doprave a 
logistika 

1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Preprava a zasielateľstvo 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Dopravná geografia 1,0    1,0 

Dopravná a prepravná 
prevádzka 

1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

Odborný výcvik d) 15,0 17,5 17,5 17,5 67,5 

Celkový počet vyučovacích 
hodín 

34,0 34,0 
 

34,0 
 

33,0 135,0 

Účelové kurzy      

Ochrana života a zdravia       

Telovýchovno-výcvikový kurz       

 
 

Prehľad využitia týždňov 
 

 
 

 
 
 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, 
Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Komerčný pracovník v doprave 

Kód a názov  ŠVP 37 Doprava, pošty a telekomunikácie 

Kód a názov študijného odboru 3759 K komerčný pracovník v doprave    

Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 

Maturitná skúška - - - 1 

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 
exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)  

7 6 6 6 

Účasť na odborných akciách - 1 1  

Spolu týždňov 40 40 40 37 

29  
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Poznámky: 

 
a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 

b)   Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, ruský. 

c) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 
v študijných odboroch v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

d) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Na odbornom 
výcviku sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
a na hygienické požiadavky podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. V študijnom odbore 
3759K komerčný pracovník v doprave možno okrem vysvedčenia o maturitnej skúške vydať aj 
výučný list. Výučný list sa vydáva po absolvovaní najmenej 1400 vyučovacích hodín praktického 
vyučovania, z ktorých najmenej 1200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik, alebo odborná prax.  

e) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných na teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

f) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz pohybových 
aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu. Kurz na 
ochranu života a zdravia má samostatné tematické celky s týmto obsahom: riešenie mimoriadnych 
udalostí – civilná ochrana, zdravotná príprava, pobyt a pohyb v prírode, záujmové technické činnosti 
a športy. Organizuje sa v treťom ročníku štúdia a trvá tri dni po šesť hodín. Kurz pohybových aktivít 
v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej však v rozsahu 15 vyučovacích 
hodín. Účelové cvičenia sú súčasťou prierezovej témy Ochrana života a zdravia. Uskutočňujú sa v 1. 
a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz.  

g) Maturitná  skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 

 

 

2.3.1.5. Učebné osnovy 

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Dejepis 
7. Občianska náuka  
8. Fyzika 
9. Matematika 
10. Informatika 
11. Telesná a športová výchova 
12. Ekonomika 
13. Účtovníctvo 
14. Administratíva a korešpondencia 
15. Aplikovaná informatika 
16. Manažment v doprave a logistika 
17. Preprava a zasielateľstvo 
18. Dopravná geografia 
19. Dopravná a prepravná prevádzka 
20. Odborný výcvik 
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2.3.2.  Študijný odbor 6323K hotelová akadémia 

2.3.2.1. Profil absolventa 

 
Absolvent študijného odboru 6323K  hotelová akadémia je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný 

pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti 
a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní.  

Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce, 
súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach 
reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania.  

Je schopný vykonávať ekonomické činnosti, spojené so získaním a spracovaním informácií 
v oblasti poskytovania služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vedenia administratívy, účtovníctva 
a rozvojových programov hotelierstva, vo svojej práci uplatňuje výsledky prieskumu trhu a regionálnych 
špecifík.      

Ovláda a využíva informačno-komunikačné technológie, základy hospodárskej korešpondencie 
a účtovnej evidencie, dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu pri realizácii 
podnikateľských zámerov.  

 

2.3.2.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent učebného odboru 6323K hotelová akadémia po absolvovaní vzdelávacieho programu 
disponuje týmito kompetenciami: 

 

Kľúčové kompetencie absolventa 
 
 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 
orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie 
svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 

normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. 
Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté 

s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy 

 morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 

 definovať svoje ciele a prognózy 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a 
udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. 
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Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, 
disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné 
zručnosti. 
 
Absolvent má: 

 vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 riešiť matematické príklady a rôzne situácie 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov 

 hodnotiť kriticky získané informácie 

 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou 

 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

 motivovať pozitívne seba a druhých 

 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie) 

 stanoviť priority cieľov 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie 
zvládnuť 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

 diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých 

 budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu 

 uzatvárať jasné dohody 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností 

 analyzovať hranice problému 

 identifikovať oblasť dohody a rozporu 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 

 pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve 
 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 
 
Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v 
mnohých rôznych súvislostiach a rozličných kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, 
ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
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má absolvent úplného stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 

je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou 
aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných 
odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s 
ostatnými. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť akémukoľvek počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané 
jeho osobným a odborným záujmom; 

 porozumieť obsahu a významu vecného textu (vrátane tabuliek, grafov, nákresov a schém), 
vyhľadať explicitne a implicitne vyjadrené informácie a spojiť ich do ucelenej informácie; 

 identifikovať v texte logické, časové a príčinno-následné súvislosti; 

 uplatniť základy kritického čítania, t. j. vie vnímať väčšinu problémov nastolených textom a 
identifikuje explicitné chyby a protirečenia, ktoré sa v texte nachádzajú; 

 vyjadriť súvislé a logicky usporiadané ústne prejavy s rôznym cieľom pre špecifické publikum 
na témy, ktoré sú blízke jeho osobným a odborným záujmom; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov ho obhájiť; 

 bez prípravy začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na akúkoľvek jemu blízku všeobecnú a 
odbornú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie, svoj prejav formulovať zrozumiteľne a pokojne; 

 dokáže sa pohotovo zorientovať v komunikačnej situácii a jasne reagovať zrozumiteľnou 
odpoveďou alebo otázkou; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie, dokáže komunikačnej situácii vhodne 
prispôsobiť stratégiu, charakter a tón komunikácie; 

 vytvoriť štruktúrovaný a kompozične zrozumiteľný text, ktorý mu je blízky témou alebo 
odbornosťou; 

 pri tvorbe textu uplatniť logické, časové a príčinno-následné súvislosti textu a požiadavky 
slovosledu v súlade s komunikačnou situáciou. 
 

b) Viacjazyčnosť 
je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú a účinnú 
komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. Ide o schopnosti 
sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať 
zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v materinskom jazyku, ako aj osvojenie si úradného 
jazyka (jazykov) danej krajiny. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne 
stretáva vo svojom živote. Rozumie zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov 
o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne 
pomalý a jasný; 

 porozumieť textom, ktoré pozostávajú zo slovnej zásoby často používanej v každodennom živote 
alebo ktoré sa vzťahujú na jeho prácu; 

 zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí 
daným cudzím jazykom. Dokáže nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, 
ktoré ho osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života; 

 spojiť slovné spojenia jednoduchým spôsobom tak, aby opísal skúsenosti a udalosti, vlastné sny, 
nádeje a ambície. Stručne dokáže uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov, vyrozprávať 
príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať vlastné reakcie; 

 napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo ho osobne zaujímajú, alebo 
napríklad aj e-maily opisujúce jeho skúsenosti a dojmy. 
 

c)  Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
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Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí 
a metodiky ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v 
technológii a inžinierstve zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a 
zodpovednosti občana ako jednotlivca. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 efektívne aplikovať matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky vrátane štatistických 
údajov a grafov; 

 chápať vedu ako proces bádania rôznymi metódami vrátane pozorovania a riadených 
experimentov, logicky a racionálne myslieť pri overovaní hypotéz; 

 aktívne sa zaujímať o etické otázky a podporu bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti, 
najmä pokiaľ ide o vedecko-technický pokrok v súvislosti s jednotlivcom, rodinou, komunitou 
a celosvetovými otázkami. 
 

d) Digitálna kompetencia 
zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu 
a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. 
Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, 
tvorbu digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie 
problémov a kritické myslenie. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 používať digitálne technológie na podporu svojho aktívneho občianstva a sociálneho začlenenia, 
spoluprácu s ostatnými a kreatívnosť pri dosahovaní osobných, sociálnych alebo obchodných 
cieľov s uvedomením si príležitosti, obmedzení, vplyvov a rizík, ktoré predstavujú; 

 kriticky pristupovať k platnosti, spoľahlivosti a vplyvu informácií a údajov dostupných vďaka 
digitálnym prostriedkom a poznať právne a etické zásady súvisiace s prácou s digitálnymi 
technológiami; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať softvéry, zariadenia, 
umelú inteligenciu alebo roboty a efektívne s nimi pracovať; 

 chápať všeobecné zásady, mechanizmy a logiku vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a poznať 
základné funkcie a spôsoby použitia rôznych zariadení, softvérov a sietí. 
 

e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a 
dbať o svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v 
inkluzívnom a podporujúcom prostredí. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, uvedomovať si dôsledky nezdravého životného 
štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o svojich vlastných predsudkoch a stereotypoch a o tom, čo sa za nimi 
skrýva; 

 preukázať istotu vo svoje schopnosti zvládnuť výzvy v živote; 

 dôsledne dodržiavať svoje záväzky voči iným; 

 pri práci podporovať druhých aj napriek rozdielnym názorom; 

 identifikovať zdroje učenia sa, vybrať najspoľahlivejšie zdroje informácií alebo uskutočniť 
zodpovedný výber z existujúcich možností; 

 dokáže použiť explicitné a definovateľné kritériá, princípy alebo hodnoty pri tvorbe 
úsudkov. 
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f) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 rešpektovať ľudí, ktorí majú odlišné názory v oblasti politiky a vierovyznania; 

 vykonávať povinnosti aktívneho občana na miestnej, národnej alebo globálnej úrovni; 

 porozumieť rôznym spôsobom, akými občania môžu ovplyvňovať politiku; 

 kriticky uvažovať o vplyve propagandy na život jednotlivca, spoločnosti a vývoj súčasného 
sveta; 

 dokáže zhodnotiť vplyv spoločnosti na svet prírody, napríklad z hľadiska rastu a vývoja 
populácie, spotreby prírodných zdrojov. 
 

g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 vyhľadávať možnosti spoznať iné kultúry s cieľom spoznať tradície a iný pohľad na svet; 

 zaujať otvorený postoj a rešpekt k rôznorodosti kultúrneho prejavu, ako aj etický a 
zodpovedný prístup k intelektuálnemu a kultúrnemu vlastníctvu; 

 poznať miestnu, národnú, regionálnu, európsku a globálnu kultúru a jej prejavy vrátane 
jazyka, dedičstva a tradícií či kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako sa tieto 
prejavy môžu navzájom ovplyvňovať a ako môžu ovplyvňovať názory jednotlivca. 

 

Odborné kompetencie: 
 

a) Požadované vedomosti  
Absolvent má:  

 charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, 
rozdeľovanie, výmena a spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov 
a služieb, 

 vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka, 

 popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany 
životného prostredia, 

 zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom 
a spoločnosťou. 

 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania 
a vystupovania, 

 pracovať s odbornou literatúrou, 

 nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s 
ohľadom na životné prostredie, 

 hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický 
výsledok, 

 aplikovať estetické hľadiská v praxi, 

 aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, 

  získať informácie o všeobecných ľudských právach. 
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c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou, 

 vytrvalosťou, flexibilitou, 

 kreativitou, komunikatívnosťou, 

 spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, 

 diskrétnosťou a zodpovednosťou, 

 iniciatívnosťou, adaptabilnosťou 

 

2.3.2.3. Základné údaje o štúdiu  

 
 
 

Dĺžka štúdia: 5 rokov 

 
Forma výchovy a vzdelávania: 
 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

 Pomaturitné štúdium. 

 Študijné programy prvého alebo druhého stupňa 
vysokoškolského štúdia 

 ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie 
kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie. 
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2.3.2.4. Učebný plán 

 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP od 1.9.2013, začínajúc 1.ročníkom 

 
Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Hotelová akadémia 

Kód a názov  ŠVP  63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
6323K hotelová akadémia 

Stupeň vzdelania  Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia  5 rokov 

Forma štúdia  denná 

iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 

vyučova-
cích 

hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 

hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 

za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 58 1856 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 92 34 2944 

Jazyk a komunikácia 30 960 Jazyk a komunikácia 54 24  

Slovenský jazyk a literatúra 15 480 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

15  480 

Cudzí jazyk 
 
 

15 480 

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

20  640 

10 320 
Druhý cudzí jazyk 
 

19 19 608 

Človek a  hodnoty  
2 64 Katolícke náboženstvo 10 8 320 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  5 160  5   

Dejepis  
 

Dejepis 2  64 

Občianska náuka Občianska náuka 3  96 

Človek a príroda 3 96  3   

Chémia  
 

Chémia 1  32 

Geografia Geografia 2  64 
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Matematika a práca s informáciami 8 256  10 2  

Matematika 6 192 Matematika 6  192 

Informatika 2 64 Informatika 4 2 128 

Zdravie a pohyb 10 320  10   

Telesná a športová výchova 10 320 Telesná a športová výchova 10  320 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 74 2368 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

79 5 2528 

Teoretické vzdelávanie 30 960 
 
 

35 1 1120 

Svet práce 
Pravidlá riadenia osobných financií 
Spotrebiteľská výchova 
Výchova k podnikaniu 
Ekonómia 
Ekonomika 
Právo 
Manažment 
Marketing 
Účtovníctvo a dane 
Komunikácia 
Administratíva a korešpondencia 
Geografia cestovného ruchu 
Potraviny a výživa 
Technika obsluhy 
Technológia prípravy pokrmov 
 

   
Ekonomika 
 

8  256 

   
Marketing 
 

2  64 

 
 

Hotelový a gastronomický  
manažment 

9  288 

 
 

 
Geografia cestovného ruchu 
 

1  32 

  Účtovníctvo  6  192 

 
 

 
Právna náuka 
 

2  64 

 
 

 
Náuka o potravinách 
 

2  64 

 
 

 
Náuka o výžive 
 

2  64 

 
 

 
Technológia prípravy pokrmov 
 

2  64 

 
 

 
Úvod do sveta práce 
 

1  32 

Disponibilné hodiny   Voliteľné predmety 4 4 128 

 

 

 

Medzinárodná gastronómia 2  64 

Náuka o nápojoch 2  64 

Cvičenia z matematiky 4  128 

Základy cestovného ruchu 2  64 

Sprievodcovská činnosť 2  64 

Praktická príprava 44 1408  44  1408 

 
 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
hygienické predpisy, HACCP 
Organizácia a nadväznosť pracovných činností 
vo výrobných strediskách gastronomických 

   
Administratíva a korešpondencia 
 

3 
 

96 

Spoločenská komunikácia 1 
 

32 
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zariadení 
Organizácia a nadväznosť pracovných činností 
v odbytových strediskách gastronomických 
Zariadení 
Organizácia a nadväznosť pracovných činností 
na úseku ubytovania 
Organizácia práce, pracovné stroje, zariadenia 
a inventár výrobných, odbytových stredísk 
a úseku ubytovania v strediskách 
gastronomických zariadení 
Precvičovanie jednotlivých činností vo 
výrobných, odbytových strediskách a na úseku 
 
ubytovania 
Nácvik komunikácie so zákazníkom a 
spoločenského vystupovania 
Administratívne práce v prevádzke 

Aplikovaná informatika 2 
 

64 

 
 
Odborný výcvik 
 
 
 

38 

 

1216 

  

 

 

Disponibilné hodiny 33 1056  35  1120 

SPOLU 165 5280  175  5600 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2013, začínajúc prvým ročníkom 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. 4. 5. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety 21,5 18,5 19,5 16,5 16,0 92,0 

Slovenský jazyk a literatúra 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 15,0 

Prvý cudzí jazyk a) 4,0 4,0 4,0 3,0 5,0 20,0 

Druhý cudzí jazyk a) 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 19,0 

Katolícke náboženstvo b) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

Dejepis 1,0 1,0    2,0 

Občianska náuka 1,0 1,0 1,0   3,0 

Chémia 1,0     1,0 

Geografia 2,0     2,0 

Matematika 1,5 1,5 1,5 1,5  6,0 

Informatika   2,0 2,0  4,0 

Telesná a športová výchova a) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 

Odborné predmety 13,5 16,5 15,5 16,5 17,0 79,0 

Ekonomika  2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

Marketing     2,0 2,0 

Hotelový a gastronomický manažment a)    4,0 5,0 9,0 

Geografia cestovného ruchu  1,0    1,0 

Účtovníctvo a)    4,0 2,0 6,0 

Administratíva a korešpondencia a)   1,5 0,5 1,0 3,0 

Spoločenská komunikácia 0,5 0,5    1,0 

Právna náuka     2,0 2,0 

Náuka o potravinách 2,0     2,0 

Náuka o výžive  2,0    2,0 

Technológia prípravy pokrmov 1,0 1,0    2,0 

Úvod do sveta práce     1,0 1,0 

Aplikovaná informatika a)     2,0 2,0 

Odborný výcvik 10 10 12 6  38 

Voliteľné predmety e)    2,0 2,0 4,0 

Medzinárodná gastronómia    2,0  2,0 

Náuka o nápojoch    2,0  2,0 

Cvičenia z matematiky     2,0 2,0 4,0 

Základy cestovného ruchu     2,0 2,0 

Sprievodcovská činnosť     2,0 2,0 

SPOLU 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 175,0 

 
 
Prehľad využitia týždňov  

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 33 30 

Časová rezerva (účelové kurzy, exkurzie, 
záverečná skúška, maturitná skúška, výchovno-
vzdelávacie akcie )  

7 7 7 7 7 

Odborná prax ( z časovej rezervy) - 3 6 6 2 

Spolu týždňov 40 40 40 40 37 

 
 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Hotelová akadémia 

Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov študijného odboru 6323K  hotelová akadémia 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 

 
b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 

v študijných odboroch v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

c) Od 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 sú žiaci povinní absolvovať víkendovú prax na 
pracovisku praktického vyučovania v reštaurácii Mladosť v nasledovnom rozsahu: 1. 
ročník 40 hodín, 2. ročník 60 hodín, 3. ročník 60 hodín. Absolvovanie víkendovej praxe je 
podmienkou postupu do ďalšieho ročníka. 

 

d) Na základe aktualizácie štátneho vzdelávacieho programu pre skupiny študijných odborov 
63 Ekonomika a organizácia, obchod a  služby I a 64 Ekonomika a organizácia, obchod a 
služby II, s platnosťou od 1. septembra 2010, začínajúc prvým ročníkom,  po absolvovaní 
najmenej 1400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1200 
vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik, alebo odborná prax žiakovi okrem vysvedčenia o 
maturitnej skúške možno vydať aj výučný list.  Táto možnosť sa prvýkrát zrealizovala po 
splnení prepísanej podmienky pri maturitnej skúške v školskom roku  2014/2015.  

 

e) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom pre 
voliteľné predmety. Štúdium voliteľného predmetu možno po ukončení každého ročníka prerušiť. 
Na štúdium voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried alebo ročníkov 
pri dodržaní Smerníc.  

f)    Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie 
a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-
vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí 
s obsahom exkurzie.  

g) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných škôl 
v SR je učivo „Ochrana života a zdravia obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku 
priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu práce školy.  

h) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové kurzy 
sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik sa 
realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje v rozsahu 5 
dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

i) Záverečná  aj maturitná  skúška sa organizujú podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 

 

2.3.2.5. Učebné osnovy 

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Dejepis 
7. Občianska náuka 
8. Chémia 
9. Geografia 
10. Matematika 
11. Informatika 
12. Telesná a športová výchova 
13. Ekonomika 
14. Marketing 
15. Hotelový a gastronomický manažment 
16. Geografia cestovného ruchu 
17. Účtovníctvo 
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18. Administratíva a korešpondencia 
19. Spoločenská komunikácia 
20. Právna náuka 
21. Náuka o potravinách 
22. Náuka o výžive 
23. Technológia prípravy pokrmov 
24. Úvod do sveta práce 
25. Aplikovaná informatika 
26. Odborný výcvik 
27. Medzinárodná gastronómia 
28. Náuka o nápojoch 
29. Cvičenia z matematiky 
30. Základy cestovného ruchu 
31. Sprievodcovská činnosť 

 

 

2.3.3.  Študijný odbor  6355 M služby v cestovnom ruchu 

2.3.3.1. Profil absolventa 

 
Absolvent študijného odboru 6355M služby v cestovnom ruchu je stredoškolsky vzdelaný pracovník so 
všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických a technologických 
činností služieb spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno -
podnikateľských funkcií v tuzemskom a zahraničnom cestovnom ruchu a v ďalších službách v štátnej a 
verejnej správe.  
 
Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska, po 
absolvovaní praxe v zmysle živnostenského zákona ako samostatný podnikateľ v oblasti poskytovania 
služieb cestovného ruchu. 

 
Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností v cestovných kanceláriách, 
v agentúrach, v rekreačných a kúpeľných zariadeniach, v turistických informačných centrách, 
v marketingových činnostiach a v príprave a organizačnom zabezpečení programov a trás zájazdových 
skupín doma i v zahraničí, ako aj v materiálnom a finančnom zabezpečovaní akcií. 

 
Absolvent vie: 
 

 používať odbornú terminológiu z oblasti cestovného ruchu, jeho druhoch a foriem potrebných pri 
poskytovaní služieb cestovného ruchu, 

 charakterizovať jednotlivé formy cestovného ruchu, 
 ovládať charakteristiku, rozdelenie, význam a materiálno-technickú základňu jednotlivých služieb 

cestovného ruchu vrátane techniky ich poskytovania klientom, 
 navrhnúť techniku poskytovania vybraných služieb cestovného ruchu podľa špecifického 

zamerania daného študijného odboru a požiadaviek trhu práce, 
 poznať inštitúcie v oblasti cestovného ruchu, 
 vymenovať základy marketingu a špecifiká marketingu v cestovnom ruchu prostredníctvom 

definovania ich špecifických nástrojov, 
 používať pojmy z teórie umenia a umeleckej tvorby, historických, výtvarných a estetických 

zákonitostí vo vývoji spoločnosti a prejavoch jej kultúry v oblasti výtvarného, úžitkového, 
hudobného, divadelného, tanečného, kinematografického a audiovizuálneho umenia až po 
súčasnosť, 

 popísať historické, výtvarné a estetické zákonitosti vo vývoji spoločnosti a prejavoch jej kultúry v 
období praveku, staroveku a stredoveku, novoveku až po súčasnosť, 

 rozlišovať základné umelecké smery, hlavné umelecké druhy, ich médiá, formy, hlavné tendencie 
a štýly, vyjadrovacie prostriedky, základné kompozičné princípy umenia a kultúry, 
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 poznať typické umelecké a kultúrne prejavy ťažiskových epoch vývoja kultúry, vybraných 
typických dielach a autoroch svetového a slovenského umenia, 

 popísať systém práva v Slovenskej republike a základy v jednotlivých odvetviach, 
 vymenovať špecifické normy – zákony, vyhlášky a nariadenia z oblasti cestovného ruchu, 
 špecifikovať základy práva so zameraním na vedomosti uplatniteľné pri spracovávaní zmlúv v 

oblasti poskytovania služieb cestovného ruchu, 
 analyzovať priestorovú organizáciu ľudstva a aplikovať priestorové informácie na vysvetlenie 

priestorových štruktúr, 
 interpretovať správne získané poznatky o fyzických a humánnych charakteristických črtách 

miest, 
 používať vedomosti na definovanie a študovanie regiónov a ich zmien získať základné poznatky 

z fyzickej a humánnej geografie v rámci územia Slovenskej republiky , 
 zopakovať v medzipredmetových vzťahoch s dejepisom vybrané historické poznatky o 

jednotlivých obdobiach a osobnostiach z histórie, 
 charakterizovať význam polohy Slovenska v strede Európy pre spoluprácu s ostatnými štátmi, 

spoločenského života, ako prejav hmotnej i duchovnej kultúry národov a národností žijúcich na 
území Slovenska prostredníctvom jeho aktívneho vnímania, prežívania, chápania a hodnotenia, 

 podporovať úctu a záujem o svoje „korene“ na osobnej, regionálnej i národnej úrovni, 
 vysvetliť význam zachovania remeselného dedičstva z tohto aspektu: dedičstvo nám dáva pôvod, 

ktorý je východiskom snaženia ľudstva a jeho originality, 
 objasniť príčiny, súvislosti a dôsledky v hospodárskych, kultúrnych a sociálnych pohľadoch na 

úroveň poskytovania rozličných služieb pri rozvoji cestovného ruchu, 
 využívať IKT na úrovni medzinárodného certifikátu ECDL pri získavaní odborných poznatkov 
 popísať základy z oblasti bezpečnosti a ochrane pri práci s klientom v oblasti cestovného ruchu v 

rámci organizovania a realizácie zájazdov, sprievodcovskej akcie a poskytovaní animačných 
aktivít, 

 organizovať činnosť cestovnej kancelárie a cestovnej agentúry – ich založiť a následne viesť 
agendu CK a CA, 

 poskytovať informačné služby CK a CA, 
 zostaviť zájazd ako hlavný produkt CK so všetkými jeho náležitosťami – vrátane praktických 

zručností trasovania zájazdu, 
 vytvoriť ponuku CK a CA a jej marketingovú stratégiu, 
 vytvoriť a organizovať ako sprievodca podklady pre miestnu prehliadku a zájazd, 
 poskytnúť sprievodcovské služby pri prezentácii cieľových pamiatok v rámci miestnej prehliadky, 
 poskytnúť sprievodcovské služby počas domáceho a zahraničného zájazdu, 
 vytvoriť a poskytnúť odborný výklad sprievodcu v cieľovej destinácii, 
 vysvetliť zásady Globálneho etického kódexu cestovného ruchu a Etického kódexu sprievodcov 

cestovného ruchu a aplikovať ich v praxi, 
 prakticky poskytovať animačné služby pre verejnosť – pre všetky vekové kategórie klientov, 
 zostaviť animačný program na animačnú akciu so všetkými náležitosťami a technickým 

zabezpečením a prakticky ju zrealizovať, 
 zostaviť animačný program na táborové produkty (letný tábor, škola v prírode), 
 v rámci pozície kultúrneho manažéra zostaviť program na kultúrne podujatie vrátane jeho 

technicko-organizačného zabezpečenia a prakticky ho zrealizovať, 
 zostaviť ponuku rôznych kultúrnych podujatí vrátane ich marketingovej stratégie, 
 zostaviť kultúrny program na prezentáciu rôznych kultúrnych zvykov a tradícií zo všetkých častí 

Slovenska a prakticky zo zrealizovať, 
 poskytovať gastronomické služby vrátane organizácie jednotlivých spoločenských podujatí a ich 

organizačného zabezpečenia vrátane ich realizácie, 
 ovládať základy spoločenského správania pri spoločenských podujatiach organizovaných i pre 

klientov cestovného ruchu na rozličných úrovniach, 
 ovládať zásady správne personálneho pohovoru konaného podľa požiadaviek pracovného práva, 
 spracovávať dokumentáciu jednotlivých profesií využitím IKT na úrovni medzinárodného 

certifikátu ECDL. 

2.3.3.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent študijného odboru 6355M služby v cestovnom ruchu po absolvovaní vzdelávacieho programu 
disponuje týmito kompetenciami: 
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Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 

 
Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných 
kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne 
podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent úplného stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 
 

a) Gramotnosť 
je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou 
aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných 
odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s 
ostatnými. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 
 

 porozumieť akémukoľvek počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané 
jeho osobným a odborným záujmom; 

 porozumieť obsahu a významu vecného textu (vrátane tabuliek, grafov, nákresov a schém), 
vyhľadať explicitne a implicitne vyjadrené informácie a spojiť ich do ucelenej informácie; 

 identifikovať v texte logické, časové a príčinno-následné súvislosti; 

 uplatniť základy kritického čítania, t. j. vie vnímať väčšinu problémov nastolených textom a 
identifikuje explicitné chyby a protirečenia, ktoré sa v texte nachádzajú; 

 vyjadriť súvislé a logicky usporiadané ústne prejavy s rôznym cieľom pre špecifické publikum na 
témy, ktoré sú blízke jeho osobným a odborným záujmom; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov ho obhájiť; 

 bez prípravy začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na akúkoľvek jemu blízku všeobecnú a 
odbornú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie, svoj prejav formulovať zrozumiteľne a pokojne; 

 dokáže sa pohotovo zorientovať v komunikačnej situácii a jasne reagovať zrozumiteľnou 
odpoveďou alebo otázkou; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie, dokáže komunikačnej situácii vhodne prispôsobiť 
stratégiu, charakter a tón komunikácie; 

 vytvoriť štruktúrovaný a kompozične zrozumiteľný text, ktorý mu je blízky témou alebo 
odbornosťou; 

 pri tvorbe textu uplatniť logické, časové a príčinno-následné súvislosti textu a požiadavky 
slovosledu v súlade s komunikačnou situáciou. 
 

b) Viacjazyčnosť 
je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú a účinnú komunikáciu v 
primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v 
materinskom jazyku, ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne 
stretáva vo svojom živote. Rozumie zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov 
o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne 
pomalý a jasný; 

 porozumieť textom, ktoré pozostávajú zo slovnej zásoby často používanej v každodennom živote 
alebo ktoré sa vzťahujú na jeho prácu; 
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 zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí 
daným cudzím jazykom. Dokáže nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, 
ktoré ho osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života; 

 spojiť slovné spojenia jednoduchým spôsobom tak, aby opísal skúsenosti a udalosti, vlastné sny, 
nádeje a ambície. Stručne dokáže uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov, vyrozprávať 
príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať vlastné reakcie; 

 napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo ho osobne zaujímajú, alebo 
napríklad aj e-maily opisujúce jeho skúsenosti a dojmy. 
 

c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  

Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí a metodiky 
ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a zodpovednosti občana ako 
jednotlivca. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 efektívne aplikovať matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky vrátane štatistických 
údajov a grafov; 

 chápať vedu ako proces bádania rôznymi metódami vrátane pozorovania a riadených 
experimentov, logicky a racionálne myslieť pri overovaní hypotéz; 

 aktívne sa zaujímať o etické otázky a podporu bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti, 
najmä pokiaľ ide o vedecko-technický pokrok v súvislosti s jednotlivcom, rodinou, komunitou 
a celosvetovými otázkami. 

d) Digitálna kompetencia 
 
zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu 
a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. 
Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, 
tvorbu digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie 
problémov a kritické myslenie. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 používať digitálne technológie na podporu svojho aktívneho občianstva a sociálneho 
začlenenia, spoluprácu s ostatnými a kreatívnosť pri dosahovaní osobných, sociálnych alebo 
obchodných cieľov s uvedomením si príležitosti, obmedzení, vplyvov a rizík, ktoré 
predstavujú; 

 kriticky pristupovať k platnosti, spoľahlivosti a vplyvu informácií a údajov dostupných vďaka 
digitálnym prostriedkom a poznať právne a etické zásady súvisiace s prácou s digitálnymi 
technológiami; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať softvéry, zariadenia, 
umelú inteligenciu alebo roboty a efektívne s nimi pracovať; 

 chápať všeobecné zásady, mechanizmy a logiku vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a 
poznať základné funkcie a spôsoby použitia rôznych zariadení, softvérov a sietí. 
 

e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a 
dbať o svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v 
inkluzívnom a podporujúcom prostredí. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 
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 starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, uvedomovať si dôsledky nezdravého životného 
štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o svojich vlastných predsudkoch a stereotypoch a o tom, čo sa za nimi 
skrýva; 

 preukázať istotu vo svoje schopnosti zvládnuť výzvy v živote; 

 dôsledne dodržiavať svoje záväzky voči iným; 

 pri práci podporovať druhých aj napriek rozdielnym názorom; 

 identifikovať zdroje učenia sa, vybrať najspoľahlivejšie zdroje informácií alebo uskutočniť 
zodpovedný výber z existujúcich možností; 

 dokáže použiť explicitné a definovateľné kritériá, princípy alebo hodnoty pri tvorbe 
úsudkov. 

 
f) Občianska kompetencia 

je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 rešpektovať ľudí, ktorí majú odlišné názory v oblasti politiky a vierovyznania; 

 vykonávať povinnosti aktívneho občana na miestnej, národnej alebo globálnej úrovni; 

 porozumieť rôznym spôsobom, akými občania môžu ovplyvňovať politiku; 

 kriticky uvažovať o vplyve propagandy na život jednotlivca, spoločnosti a vývoj súčasného 
sveta; 

 dokáže zhodnotiť vplyv spoločnosti na svet prírody, napríklad z hľadiska rastu a vývoja 
populácie, spotreby prírodných zdrojov. 
 

g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 vyhľadávať možnosti spoznať iné kultúry s cieľom spoznať tradície a iný pohľad na svet; 

 zaujať otvorený postoj a rešpekt k rôznorodosti kultúrneho prejavu, ako aj etický a 
zodpovedný prístup k intelektuálnemu a kultúrnemu vlastníctvu; 

 poznať miestnu, národnú, regionálnu, európsku a globálnu kultúru a jej prejavy vrátane 
jazyka, dedičstva a tradícií či kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako sa tieto 
prejavy môžu navzájom ovplyvňovať a ako môžu ovplyvňovať názory jednotlivca. 

 

  
 
 
Odborné kompetencie 
 
a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 

 charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, 

 rozdeľovanie, výmena a spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov a služieb, 

 vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka, 

 popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného 
prostredia, 

 zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom a spoločnosťou. 
 
b) Požadované zručnosti 
 



 195 

Absolvent vie: 

 aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania, 

 pracovať s odbornou literatúrou, 

 nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na 
životné prostredie, 

 hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický výsledok, 

 aplikovať estetické hľadiská v praxi, 

 aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a ochrany životného prostredia, 

 získať informácie o všeobecných ľudských právach. 
 
c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 

 empatiou, toleranciou, 

 vytrvalosťou, flexibilitou, 

 kreativitou, komunikatívnosťou, 

 spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, 

 diskrétnosťou a zodpovednosťou, 

 iniciatívnosťou, adaptabilnosťou. 

 

2.3.3.3. Základné údaje o štúdiu 

 
 
 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

 
Forma výchovy a vzdelávania: 
 

Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

 Pomaturitné štúdium. 

 Študijné programy prvého alebo druhého stupňa 
vysokoškolského štúdia 

 ďalšie vzdelávacie programy zamerané na rozšírenie 
kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie. 
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2.3.3.4. Učebný plán 
 
 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

 
 
Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Služby v cestovnom ruchu 

Kód a názov  ŠVP  63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
6355M služby v cestovnom ruchu 

Stupeň vzdelania  Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia  4 roky 

Forma štúdia  denná 

iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 48 1536 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 68 20 2176 

Jazyk a komunikácia 34 768 

Slovenský jazyk a literatúra 12 384 

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

12  384 

Cudzí jazyk 
 
 

12 384 

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

 
 

12 
 384 

10 320 
Druhý cudzí jazyk 
 

10  320 

Človek a  hodnoty  
2 64 Katolícke náboženstvo 8 6 256 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  5 160     

Dejepis  
 

Dejepis 2  64 

Občianska náuka Občianska náuka 3  96 

Človek a príroda 3 96     

Geografia 3 96 Geografia 3  96 

Matematika a práca s informáciami 6 192  10   
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Matematika 
6 192 

Matematika 6,0  192 

Informatika Informatika 4,0  128 

Zdravie a pohyb 8 256     

Telesná a športová výchova 8 256 Telesná a športová výchova 8  144 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 56 1792 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

63 8 2016 

Teoretické vzdelávanie 30 960 
 
 

26 8 832 

Ekonomické vzdelávanie       

    
Ekonomika  
 
 

10  320 

   Manažment a marketing 
v cestovnom ruchu 

6  192 

   Právna náuka 3,0  96 

   Geografia cestovného ruchu 3,0  96 

   Vidiecky cestovný ruch 2,0  64 

   Kongresové služby 1,0  32 

   Aplikovaná informatika 4,0  128 

   Manažment osobných financií 1,0  32 

   Úvod do sveta práce 1,0  32 

Disponibilné hodiny 28 896 Voliteľné predmety 6 6 192 

   Administratívne cvičenia 2  64 

   Aplikovaná ekonómia 2  64 

   Aplikovaná informatika – seminár 2  64 

   Cvičná firma – praktikum 2  64 

 
 

 
Základy podnikateľského myslenia 
– tvorba projektov 

2  64 

   Konverzácia v cudzom jazyku 4  128 

   Cvičenia z matematiky 4  128 

Praktická príprava 26 832  26  832 

Bezpečnosť a ochrana pri práci a poskytovaní 
služieb cestovného ruchu 

  

Technológia služieb cestovného 
ruchu 

10 

  

Činnosť cestovnej kancelárie a tvorba produktu 
cestovného ruchu 

Kultúra gastronómie – činnosť pracovníka 
cestovného ruchu v oblasti poskytovania 
gastronomických služieb 

Činnosť sprievodcu, sprievodcovanie 
a sprievodcovská akcia 

  
Sprievodcovská činnosť 2,0 

  

Činnosť animátora, tvorba, organizácia 
a realizácia animačnej činnost 

  
Animácia v hoteli 2,0 

  

Činnosť manažéra kultúry, tvorba, organizácia 
a realizácia kultúrneho podujatia 

  
Dejiny kultúry a umenia 2,0 

  

Nácvik komunikácie s klientom cestovného 
ruchu a spoločenského správania pri aktivitách 
a akciách v rámci poskytovania služieb 
cestovného ruchu 

  

Sociálna komunikácia 4,0   
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Nácvik a realizácia pracovného pohovoru na 
základe požiadaviek z pracovného práva 

  

Odborná prax   Odborná prax 6 6  

Disponibilné hodiny 28 832 Voliteľné predmety 6  192 

   Administratívne cvičenia 2   

   Aplikovaná ekonómia 2   

   Aplikovaná informatika – seminár 2   

   Cvičná firma – praktikum 2   

   Základy podnikateľského myslenia 
– tvorba projektov 

2 
  

   Konverzácia v cudzom jazyku 4   

   Cvičenia z matematiky 4   

SPOLU 132 4224  137 5 4384 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

 
 
 
 
 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

 

1. 2. 3. 4. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety 22,0 19,0 14,0 13,0 68,0 

Slovenský jazyk a literatúra 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

Prvý cudzí jazyk a),b) 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 

Druhý cudzí jazyk a),b) 3,0 3,0 2,0 2,0 10,0 

Katolícke náboženstvo a), c) 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

Dejepis 1,0 1,0   2,0 

Občianska náuka 1,0 1,0 1,0  2,0 

Geografia 3,0    3,0 

Matematika 2,0 2,0 1,0 1,0 6,0 

Informatika 2,0 2,0   4,0 

Telesná  a športová výchova a) 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 

Odborné predmety 13,0 15,0 16,0 19,0 63,0 

Ekonomika 3,0 3,0 2,0 2,0 10,0 

Manažment a marketing v cestovnom 
ruchu 

 2,0 2,0 2,0 6,0 

Administratíva a korešpondencia a) 3,0 2,0   5,0 

Hospodárska korešpondencia    1,0  1,0 

Sociálna komunikácia 2,0 2,0   4,0 

Právna náuka  1,0 1,0 1,0 3,0 

Technológia služieb cestovného ruchu a) 2,0 2,0 3,0 3,0 10,0 

Geografia cestovného ruchu  2,0 1,0  3,0 

Sprievodcovská činnosť   2,0  2,0 

Animácia v hoteli 2,0    2,0 

Vidiecky cestovný ruch  1,0 1,0  2,0 

Kongresové služby   1,0  1,0 

Aplikovaná informatika a)   2,0 2,0 4,0 

Dejiny kultúry a umenia    2,0 2,0 

Manažment osobných financií 1,0    1,0 

Úvod do sveta práce    1,0 1,0 

Odborná prax  e)    6,0 6,0 

Voliteľné predmety d) 
 

  4,0 2,0 6,0 

Administratívne cvičenia a)   2,0  2,0 

Aplikovaná ekonómia a)   2,0  2,0 

Aplikovaná informatika – seminár a)    2,0 2,0 

Cvičná firma – praktikum a)    2,0 2,0 

Základy podnikateľského myslenia – 
tvorba projektov a) 

   2,0 2,0 

Konverzácia v cudzom jazyku a),b)   2,0 2,0 4,0 

Cvičenia z matematiky a)   2,0 2,0 4,0 

SPOLU 35,0 34,0 34,0 34,0 137,0 

 
Prehľad využitia týždňov  

Činnosť 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 33 33 30 

Časová rezerva (účelové kurzy, exkurzie, 
záverečná skúška, maturitná skúška, výchovno-
vzdelávacie akcie )  

7 7 7 7 

Odborná prax ( z časovej rezervy) - - 3 2 

Spolu týždňov 40 40 40 37 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Služby v cestovnom ruchu 

Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II. 

Kód a názov študijného odboru 6355M Služby v cestovnom ruchu 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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Poznámky  k učebnému plánu: 
 
 

b) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy 

c) Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, nemecký , ruský. 

d) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke 
náboženstvo v študijných odboroch v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne v každom 
ročníku. Predmet je klasifikovaný. 

e) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom pre 
voliteľné predmety. Štúdium voliteľného predmetu možno po ukončení každého ročníka 
prerušiť. Na štúdium voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried 
alebo ročníkov pri dodržaní smerníc.  

f) Prax je súčasťou odborných predmetov vzdelávacej oblasti praktická príprava v každom 
ročníku. V 4. ročníku sa realizuje aj prostredníctvom samostatného predmetu odborná prax.  
V 3. a 4. ročníku žiaci uskutočňujú súvislú odbornú prax v rozsahu 15 pracovných dní v 3. 
ročníku a 10 pracovných dní vo 4. ročníku, pod priamym vedením prevádzkových 
pracovníkov – inštruktorov , na externých pracoviskách. 

g) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dni v školskom roku) na prehĺbenie, 
upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet 
najviac súvisí s obsahom exkurzie.  

h) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov učebných odborov stredných odborných 
škôl v SR je učivo „Ochrana života a zdravia“,  obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami 
a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. 
ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a  je súčasťou plánu 
práce školy.  

i) V 1. a 2. ročníku je súčasťou vyučovania týždenný telovýchovno-výcvikový kurz. Účelové 
kurzy sa realizujú v rámci sedemtýždňovej časovej rezervy v školskom roku. Plavecký výcvik 
sa realizuje 5 dní (7 hodín denne) v 1. ročníku. Lyžiarsko-výcvikový kurz sa organizuje 
v rozsahu 5 dní (7 hodín denne) v 2. ročníku.  

j) Maturitná  skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 

 

     

 

2.3.3.5. Učebné osnovy 

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Dejepis 
7. Občianska náuka 
8. Geografia 
9. Matematika 
10. Informatika 
11. Telesná a športová výchova 
12. Ekonomika 
13. Manažment a marketing v cestovnom ruchu 
14. Administratíva a korešpondencia 
15. Hospodárska korešpondencia 
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16. Sociálna komunikácia 
17. Právna náuka 
18. Technológia služieb cestovného ruchu 
19. Geografia cestovného ruchu 
20. Sprievodcovská činnosť 
21. Animácia v hoteli 
22. Vidiecky cestovný ruch 
23. Kongresové služby 
24. Aplikovaná informatika 
25. Dejiny kultúry a umenia 
26. Manažment osobných financií 
27. Úvod do sveta práce 
28. Odborná prax 
29. Administratívne cvičenia 
30. Aplikovaná ekonómia 
31. Aplikovaná informatika – seminár 
32. Cvičná firma – praktikum 
33. Základy podnikateľského  prostredia – tvorba projektov 
34. Konverzácia v cudzom jazyku 
35. Cvičenia z matematiky 
 

 
 

 

 
 
 

2.3.4. Študijný odbor 2414L 01 strojárstvo – výroba, montáž 
a oprava  prístrojov, strojov a zariadení 

2.3.4.1. Profil absolventa 

 
Absolvent študijného odboru 2414L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a 
zariadení je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na 
vykonávanie kvalifikovanej pracovnej činnosti  v oblasti strojárstva. 
 
Absolvent má vedomosti zo statiky tuhých telies, z pružnosti a pevnosti, kinematiky, dynamiky, 
hydromechaniky a termomechaniky, vedomosti a zručnosti z oblasti nových montážnych technológií, 
poznatky o strojových montážach a konštrukciách v odbore. 
 
Absolvent študijného odboru  je pripravený na vstup do praxe, má ekonomické a odborné vedomosti o 
riadení prevádzky. 
 
Dosiahnuté vzdelanie absolventovi vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti, 
v riadiacich činnostiach v obchodných prevádzkach a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na 
vysokej škole. 

 

2.3.4.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent študijného odboru 2414L 01  strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a 
zariadení po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami: 

 
 
Kľúčové kompetencie absolventa  
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a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre 
cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, 
spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, 
spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne 
rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté 
s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, 

vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 
- definovať svoje ciele a prognózy, 
- určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj, 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku 

 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do 
spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, 
sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa 
počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, 
informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený 
materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, prehodnocovať 
základné zručnosti a sebatvoriť. 
 
Absolvent má: 
- správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 
- riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 
- kriticky hodnotiť získané informácie, 
- formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- pracovať s elektronickou poštou, 
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových 
typov spolupráce. Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, 
aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci 
musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne 
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, 
sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov 
a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
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Absolvent má: 
- prejaviť empatiu a sebareflexiu, 
- vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 
- pozitívne motivovať seba a druhých, 
- ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
- stanoviť priority cieľov, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 

tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť, 
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 
- konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 
- budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 
- uzatvárať jasné dohody, 
- rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 
- analyzovať hranice problému, 
- identifikovať oblasť dohody a rozporu, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte 

aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 
- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve, 
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy 

druhých, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 

nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 
 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022,  začínajúc prvým ročníkom 
 
Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných 
kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne 
podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent úplného stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 
 
a) Gramotnosť 
je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou aj 
písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných odboroch a 
kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s ostatnými. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť akémukoľvek počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané 
jeho osobným a odborným záujmom; 

 porozumieť obsahu a významu vecného textu (vrátane tabuliek, grafov, nákresov a schém), 
vyhľadať explicitne a implicitne vyjadrené informácie a spojiť ich do ucelenej informácie; 

 identifikovať v texte logické, časové a príčinno-následné súvislosti; 

 uplatniť základy kritického čítania, t. j. vie vnímať väčšinu problémov nastolených textom a 
identifikuje explicitné chyby a protirečenia, ktoré sa v texte nachádzajú; 

 vyjadriť súvislé a logicky usporiadané ústne prejavy s rôznym cieľom pre špecifické publikum na 
témy, ktoré sú blízke jeho osobným a odborným záujmom; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov ho obhájiť; 

 bez prípravy začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na akúkoľvek jemu blízku všeobecnú a 
odbornú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie, svoj prejav formulovať zrozumiteľne a pokojne; 
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 dokáže sa pohotovo zorientovať v komunikačnej situácii a jasne reagovať zrozumiteľnou 
odpoveďou alebo otázkou; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie, dokáže komunikačnej situácii vhodne prispôsobiť 
stratégiu, charakter a tón komunikácie; 

 vytvoriť štruktúrovaný a kompozične zrozumiteľný text, ktorý mu je blízky témou alebo 
odbornosťou; 

 pri tvorbe textu uplatniť logické, časové a príčinno-následné súvislosti textu a požiadavky 
slovosledu v súlade s komunikačnou situáciou. 
 
b) Viacjazyčnosť 

je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú a účinnú 
komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v 
materinskom jazyku, ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne 
stretáva vo svojom živote. Rozumie zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov 
o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne 
pomalý a jasný; 

 porozumieť textom, ktoré pozostávajú zo slovnej zásoby často používanej v každodennom živote 
alebo ktoré sa vzťahujú na jeho prácu; 

 zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí 
daným cudzím jazykom. Dokáže nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, 
ktoré ho osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života; 

 spojiť slovné spojenia jednoduchým spôsobom tak, aby opísal skúsenosti a udalosti, vlastné sny, 
nádeje a ambície. Stručne dokáže uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov, vyrozprávať 
príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať vlastné reakcie; 

 napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo ho osobne zaujímajú, alebo 
napríklad aj e-maily opisujúce jeho skúsenosti a dojmy. 
 
c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 

matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a 
odvodiť závery podložené dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí 
a metodiky ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v 
technológii a inžinierstve zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a 
zodpovednosti občana ako jednotlivca. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 efektívne aplikovať matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky vrátane štatistických 
údajov a grafov; 

 chápať vedu ako proces bádania rôznymi metódami vrátane pozorovania a riadených 
experimentov, logicky a racionálne myslieť pri overovaní hypotéz; 

 aktívne sa zaujímať o etické otázky a podporu bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti, 
najmä pokiaľ ide o vedecko-technický pokrok v súvislosti s jednotlivcom, rodinou, komunitou 
a celosvetovými otázkami. 
 

d) Digitálna kompetencia 
zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, 
prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. 
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Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, 
tvorbu digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie 
problémov a kritické myslenie. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 používať digitálne technológie na podporu svojho aktívneho občianstva a sociálneho 
začlenenia, spoluprácu s ostatnými a kreatívnosť pri dosahovaní osobných, sociálnych alebo 
obchodných cieľov s uvedomením si príležitosti, obmedzení, vplyvov a rizík, ktoré 
predstavujú; 

 kriticky pristupovať k platnosti, spoľahlivosti a vplyvu informácií a údajov dostupných vďaka 
digitálnym prostriedkom a poznať právne a etické zásady súvisiace s prácou s digitálnymi 
technológiami; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať softvéry, zariadenia, 
umelú inteligenciu alebo roboty a efektívne s nimi pracovať; 

 chápať všeobecné zásady, mechanizmy a logiku vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a 
poznať základné funkcie a spôsoby použitia rôznych zariadení, softvérov a sietí. 
 

e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a 
dbať o svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v 
inkluzívnom a podporujúcom prostredí. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, uvedomovať si dôsledky nezdravého životného 
štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o svojich vlastných predsudkoch a stereotypoch a o tom, čo sa za nimi 
skrýva; 

 preukázať istotu vo svoje schopnosti zvládnuť výzvy v živote; 

 dôsledne dodržiavať svoje záväzky voči iným; 

 pri práci podporovať druhých aj napriek rozdielnym názorom; 

 identifikovať zdroje učenia sa, vybrať najspoľahlivejšie zdroje informácií alebo uskutočniť 
zodpovedný výber z existujúcich možností; 

 dokáže použiť explicitné a definovateľné kritériá, princípy alebo hodnoty pri tvorbe 
úsudkov. 

 
f) Občianska kompetencia 

je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a 
politických konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 rešpektovať ľudí, ktorí majú odlišné názory v oblasti politiky a vierovyznania; 

 vykonávať povinnosti aktívneho občana na miestnej, národnej alebo globálnej úrovni; 

 porozumieť rôznym spôsobom, akými občania môžu ovplyvňovať politiku; 

 kriticky uvažovať o vplyve propagandy na život jednotlivca, spoločnosti a vývoj súčasného 
sveta; 

 dokáže zhodnotiť vplyv spoločnosti na svet prírody, napríklad z hľadiska rastu a vývoja 
populácie, spotreby prírodných zdrojov. 
 

g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a 
šíria v rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych 
foriem. Zahŕňa rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje 
miesto alebo úlohu v spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 
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 vyhľadávať možnosti spoznať iné kultúry s cieľom spoznať tradície a iný pohľad na svet; 

 zaujať otvorený postoj a rešpekt k rôznorodosti kultúrneho prejavu, ako aj etický a 
zodpovedný prístup k intelektuálnemu a kultúrnemu vlastníctvu; 

 poznať miestnu, národnú, regionálnu, európsku a globálnu kultúru a jej prejavy vrátane 
jazyka, dedičstva a tradícií či kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako sa tieto 
prejavy môžu navzájom ovplyvňovať a ako môžu ovplyvňovať názory jednotlivca. 

 

Odborné kompetencie 
 

a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 
- popísať technické zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov v strojárstve, 
- uviesť základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, 
- zvoliť vhodné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve, 
- riešiť technické výpočty s využitím odbornej technickej literatúry a noriem, 
- určiť teoretické základy princípov činnosti strojov a zariadení, 
- identifikovať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich postup výroby, 
- stanoviť metódy zisťovania technických vlastnosti materiálov, 
- stanoviť metódy tepelného spracovania a povrchových úprav materiálov, 
- aplikovať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, 

tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov, 
- aplikovať základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv strojov, 

zariadení, mechanizmov a ich komponentov, 
- dodržiavať základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady hygieny práce a 

ochrany životného prostredia, 
- posúdiť základné automatické systémy, 
- popísať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej ekonomickej 

štruktúre podniku, 
- uviesť základné princípy drobného podnikania a problematiku súvisiacu so založením živnosti, 
- aplikovať postupy používania strojov, prístrojov, nástrojov a prípravkov, popísať prehľad o 

navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok, 
- definovať základné ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých 

dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v podniku a uplatňovať ich pri nákupe surovín, 
materiálov v technologických postupoch a pri predaji produktov, 

- použiť základné poznatky z oblasti práva a vyjadriť ich aplikácie v právnych otázkach súvisiacich s 
podnikaním, s pracovnoprávnymi a občianskoprávnymi vzťahmi, 

- vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej 
dokumentácie a ich používanie v pracovných činnostiach, 

- popísať metódy normovania spotreby práce, tvorby zborníkov a normatívov, 
- zvoliť vhodné informačné systémy a ich možnosti aplikácie v praxe, 
- definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou 

alebo službou, 
- určiť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia, 
- popísať metódy zisťovania technických vlastnosti materiálov, 
- uviesť použitie meradiel a meracích prístrojov pre bežnú kontrolu súčiastok a meranie základných 

technických veličín, 
- aplikovať metodiku vyhodnocovania výsledkov uskutočnených skúšok a meraní, 
- popísať základné pravidlá riadenia vlastných financií, 
- rozoznávať riziká v riadení vlastných financií 
- uviesť príklady úspešných jednotlivcov v svojej profesijnej ceste, 
- popísať podmienky vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny, 
- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a uplatňovať tieto práva v praxi. 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 
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- vytvárať technickú dokumentáciu aj s využitím CAD – CAM systémov, 
- s istotou aplikovať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, 

využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh, 
- rozoznávať a charakterizovať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, konštruovať 

jednoduché montážne celky, 
- riešiť technické výpočty s použitím odbornej technickej literatúry a noriem, 
- ovládať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov, 
- montovať rozoberateľné spoje dielov do jednoduchších celkov s jednoduchým zlícovaním súčiastok 

a dodržaním poradia montáže, 
- vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím 

vhodných meradiel a meracích prístrojov, 
- obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie, 
- orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách 

súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení, 
- zabezpečiť technickú spôsobilosť strojov a strojného zariadenia, 
- vykonávať údržbu a opravy strojov a zariadení podľa príslušného odboru, 
- diagnostikovať a odstraňovať poruchy na strojoch a zariadeniach, 
- manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak, aby neohrozil životné prostredie, 
- vykonávať obsluhu technologických zariadení podľa príslušného odboru, 
- pracovať s modernými diagnostickými zaradeniami, 
- vybrať najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií, 
- využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh, 
- dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia, 
- hospodárne manipulovať s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami, 
- dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu, 
- vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie, 
- dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb, 
- navrhovať metódy normovania spotreby práce, tvorby zborníkov a normatívov, 
- využívať všeobecné poznatky, pojmy pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh, 
- aplikovať programy pre spracovanie textu, tabuliek a prezentácií, 
- vyhľadávať informácie prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a aplikovať ich do praxe, 
- navrhovať postupy výroby súčiastok strojov, mechanizmov a zariadení, 
- koordinovať činnosť malej skupiny pracovníkov, 
- vytvoriť zapojenia elektrických a logických obvodov, 
- poskytnúť prvú pomoc pri úraze. 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
Absolvent sa vyznačuje: 
 

 dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností, 

 samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 

 manuálnou zručnosťou v činnostiach konkrétneho odboru, 

 kreatívnym myslením, 

 schopnosťou integrácie a adaptability 

 organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami, 

 prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach, 

 vhodným sociálnym správaním a prejavmi, 

 sebadisciplínou a mobilitou, 

 potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam. 
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2.3.4.3. Základné údaje o štúdiu 

 
 
 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

 
Forma výchovy a vzdelávania: 
 

Denné štúdium pre absolventov trojročných 
učebných odborov 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore 
vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho 
konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého 
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo 
ďalšie vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie. 
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2.3.4.4. Učebný plán 
 

 
 
 
 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP od 1.9.2013, začínajúc 1.ročníkom 

 
 
 
 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov  a zariadení 

Kód a názov  ŠVP  24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 

Kód a názov učebného 
odboru 

  
2414L 01  strojárstvo –výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov  a zariadení 
 

Stupeň vzdelania  Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia  2 roky 

Forma štúdia  denná 

iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 23 736 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 33 10 992 

Jazyk a komunikácia 12 384 

Slovenský jazyk a literatúra 6  

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

7,0 1,0 224 

Cudzí jazyk 6  

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

9,0 3,0 288 

Človek a  hodnoty  
  Katolícke náboženstvo 4,0 4,0 116 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
2 64 Dejepis 2,0  64 

Občianska náuka 
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Človek a príroda 

1 32 Fyzika 1,5  48 Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Matematika a práca s informáciami 6 192  8 2,0 256 

Matematika 4,0  Matematika 4,0  128 

Informatika 2,0  Informatika 4,0 2,0 128 

Zdravie a pohyb 2 64     

Telesná a športová výchova 2,0  Telesná a športová výchova 2,0  64 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 23 736 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

36,0 12 1056 

Teoretické vzdelávanie 15 480 
 
 

   

Svet práce 
Pravidlá riadenia  osobných financií 
Výchova k podnikaniu 
Spotrebiteľská výchova 
Technické  zobrazovanie 
Konštrukčné návrhy súčiastok a celkov 
Technologické postupy návrhu súčiastok 
Riadenie výroby 
Prevádzka a údržba výrobných strojov 
a zariadení 
Kontrola akosti a kvality výrobkov 
 

 
 

 

Ekonomika 3,0  96 

Technická mechanika 4,0  128 

Technické meranie 2,0  64 

Technológia montáže a opráv 6,0  192 

Výrobné konštrukcie 4,0  128 

Technická príprava výroby 4,0  128 

Úvod do sveta práce 1,0  32 

Praktická príprava 8 256  12,0 4,0 384 

Spracovanie polotovarov, výroba súčiastok a   

 
Odborná prax 

12,0 

 

384 

technologické procesy. 

Softvérové aplikácie v odbornej praxi 

Obsluha strojov technických zariadení 

Bezpečnosť technických zariadení 
a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. 
Konštrukčná príprava výroby 

Disponibilné hodiny 20 640   22 704 

SPOLU 66 2112  69,5 3,5 2224 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1. ročníka v školskom roku 2013/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

 

1. 2. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety 18,5 15,0 33,5 

Slovenský jazyk a literatúra 4,0 3,0 7,0 

Prvý cudzí jazyk a) 5,0 4,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 2,0 2,0 4,0 

Dejepis 1,0 1,0 2,0 

Fyzika 1,5  1,5 

Matematika 2,0 2,0 4,0 

Informatika 2,0 2,0 4,0 

Telesná  a športová výchova a) 1,0 1,0 2,0 

Odborné predmety 16,0 20,0 36,0 

Ekonomika 1,0 2,0 3,0 

Technická mechanika 2,0 2,0 4,0 

Technické meranie 1,0 1,0 2,0 

Technológia montáže a opráv 2,0 4,0 6,0 

Výrobné konštrukcie 2,0 2,0 4,0 

Technická príprava výroby 2,0 2,0 4,0 

Úvod do sveta práce 0 1,0 1,0 

Odborná prax 6,0 6,0 12,0 

SPOLU 34,5 35,0 69,5 

 
 
Prehľad využitia týždňov  
 

Činnosť 1.ročník 2.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Časová rezerva (exkurzie, maturitná skúška, 
výchovno-vzdelávacie akcie )  

7 7 

Spolu týždňov 40 37 

 
Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
 

b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 
v študijných odboroch v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. 

  

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP 
 
Strojárstvo -  výroba, montáž a oprava prístrojov, 
strojov a zariadení  

Kód a názov  ŠVP 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba  

Kód a názov študijného odboru 

 
2414L 01  strojárstvo –výroba, montáž a oprava 
prístrojov, strojov  a zariadení 
 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy cirkevná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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2.3.4.5. Učebné osnovy 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Dejepis 
7. Fyzika 
8. Matematika 
9. Informatika 
10. Telesná a športová výchova 
11. Ekonomika 
12. Technická mechanika 
13. Technické meranie 
14. Technológia montáže a opráv 
15. Výrobné konštrukcie 
16. Technická príprava výroby 
17. Úvod do sveta práce 
18. Odborná prax 

  
 

 
 

 

2.3.5. Študijný odbor 6403L podnikanie v remeslách a službách 

2.3.5.1. Profil absolventa 

 

 
Absolvent študijného odboru 6303L podnikanie v remeslách a službách je pripravený na kvalifikované 
riadenie malého a stredného podniku.  
Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej firmy a riadenie podnikovej činnosti, je schopný 
pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.  
Je kvalifikovaným pracovníkom v oblasti služieb so širokým odborným profilom a primeraným 
všeobecným vzdelaním.  
Po ukončení štúdia získava absolvent študijného odboru 6403L podnikanie v remeslách a službách 
maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe. Dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky 
pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. 

 

2.3.5.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent študijného odboru 6403L podnikanie v remeslách a službách po absolvovaní vzdelávacieho 
programu disponuje týmito kompetenciami: 

 
Kľúčové a odborné kompetencie absolventa  

 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 
orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie 
svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
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identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. 
Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 

 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, 
vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom   existuje 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 

 definovať svoje ciele a prognózy 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, 
komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 

 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a 
udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných  
zručností.  
 
Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s 
čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 
 
Absolvent má: 
 

 vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 riešiť matematické príklady a rôzne situácie 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

 hodnotiť kriticky získané informácie 

 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou 

 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácie 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 
 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

 motivovať pozitívne seba a druhých 

 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie) 
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 stanoviť priority cieľov 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie 
zvládnuť 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

 diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých 

 budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 

 uzatvárať jasné dohody 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

 analyzovať hranice problému 

 identifikovať oblasť dohody a rozporu 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 

 pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 
raste 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 
návrhy druhých 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým 

 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 
 
Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v 
mnohých rôznych súvislostiach a rozličných kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, 
ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent úplného stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 

je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory 
ústnou aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v 
rozličných odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať 
kontakty s ostatnými. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť akémukoľvek počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané 
jeho osobným a odborným záujmom; 

 porozumieť obsahu a významu vecného textu (vrátane tabuliek, grafov, nákresov a schém), 
vyhľadať explicitne a implicitne vyjadrené informácie a spojiť ich do ucelenej informácie; 

 identifikovať v texte logické, časové a príčinno-následné súvislosti; 

 uplatniť základy kritického čítania, t. j. vie vnímať väčšinu problémov nastolených textom a 
identifikuje explicitné chyby a protirečenia, ktoré sa v texte nachádzajú; 

 vyjadriť súvislé a logicky usporiadané ústne prejavy s rôznym cieľom pre špecifické publikum na 
témy, ktoré sú blízke jeho osobným a odborným záujmom; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov ho obhájiť; 

 bez prípravy začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na akúkoľvek jemu blízku všeobecnú a 
odbornú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie, svoj prejav formulovať zrozumiteľne a pokojne; 

 dokáže sa pohotovo zorientovať v komunikačnej situácii a jasne reagovať zrozumiteľnou 
odpoveďou alebo otázkou; 
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 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie, dokáže komunikačnej situácii vhodne prispôsobiť 
stratégiu, charakter a tón komunikácie; 

 vytvoriť štruktúrovaný a kompozične zrozumiteľný text, ktorý mu je blízky témou alebo 
odbornosťou; 

 pri tvorbe textu uplatniť logické, časové a príčinno-následné súvislosti textu a požiadavky 
slovosledu v súlade s komunikačnou situáciou. 
 
b) Viacjazyčnosť 

je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú a účinnú 
komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v 
materinskom jazyku, ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 
To znamená, že absolvent dokáže: 
 

 pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne 
stretáva vo svojom živote. Rozumie zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov 
o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne 
pomalý a jasný; 

 porozumieť textom, ktoré pozostávajú zo slovnej zásoby často používanej v každodennom živote 
alebo ktoré sa vzťahujú na jeho prácu; 

 zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí 
daným cudzím jazykom. Dokáže nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, 
ktoré ho osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života; 

 spojiť slovné spojenia jednoduchým spôsobom tak, aby opísal skúsenosti a udalosti, vlastné sny, 
nádeje a ambície. Stručne dokáže uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov, vyrozprávať 
príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať vlastné reakcie; 

 napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo ho osobne zaujímajú, alebo 
napríklad aj e-maily opisujúce jeho skúsenosti a dojmy. 
 
c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 

matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a 
odvodiť závery podložené dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí 
a metodiky ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v 
technológii a inžinierstve zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a 
zodpovednosti občana ako jednotlivca. 

 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 efektívne aplikovať matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky vrátane štatistických 
údajov a grafov; 

 chápať vedu ako proces bádania rôznymi metódami vrátane pozorovania a riadených 
experimentov, logicky a racionálne myslieť pri overovaní hypotéz; 

 aktívne sa zaujímať o etické otázky a podporu bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti, 
najmä pokiaľ ide o vedecko-technický pokrok v súvislosti s jednotlivcom, rodinou, komunitou 
a celosvetovými otázkami. 

 
d) Digitálna kompetencia 

zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, 
prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. 
Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, 
tvorbu digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie 
problémov a kritické myslenie. 
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To znamená, že absolvent dokáže: 

 používať digitálne technológie na podporu svojho aktívneho občianstva a sociálneho 
začlenenia, spoluprácu s ostatnými a kreatívnosť pri dosahovaní osobných, sociálnych alebo 
obchodných cieľov s uvedomením si príležitosti, obmedzení, vplyvov a rizík, ktoré 
predstavujú; 

 kriticky pristupovať k platnosti, spoľahlivosti a vplyvu informácií a údajov dostupných vďaka 
digitálnym prostriedkom a poznať právne a etické zásady súvisiace s prácou s digitálnymi 
technológiami; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať softvéry, zariadenia, 
umelú inteligenciu alebo roboty a efektívne s nimi pracovať; 

 chápať všeobecné zásady, mechanizmy a logiku vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a 
poznať základné funkcie a spôsoby použitia rôznych zariadení, softvérov a sietí. 
 

e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a 
dbať o svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v 
inkluzívnom a podporujúcom prostredí. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, uvedomovať si dôsledky nezdravého životného 
štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o svojich vlastných predsudkoch a stereotypoch a o tom, čo sa za nimi 
skrýva; 

 preukázať istotu vo svoje schopnosti zvládnuť výzvy v živote; 

 dôsledne dodržiavať svoje záväzky voči iným; 

 pri práci podporovať druhých aj napriek rozdielnym názorom; 

 identifikovať zdroje učenia sa, vybrať najspoľahlivejšie zdroje informácií alebo uskutočniť 
zodpovedný výber z existujúcich možností; 

 dokáže použiť explicitné a definovateľné kritériá, princípy alebo hodnoty pri tvorbe 
úsudkov. 

 
 
f) Občianska kompetencia 
je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 rešpektovať ľudí, ktorí majú odlišné názory v oblasti politiky a vierovyznania; 

 vykonávať povinnosti aktívneho občana na miestnej, národnej alebo globálnej úrovni; 

 porozumieť rôznym spôsobom, akými občania môžu ovplyvňovať politiku; 

 kriticky uvažovať o vplyve propagandy na život jednotlivca, spoločnosti a vývoj súčasného 
sveta; 

 dokáže zhodnotiť vplyv spoločnosti na svet prírody, napríklad z hľadiska rastu a vývoja 
populácie, spotreby prírodných zdrojov. 

 

g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 

zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 vyhľadávať možnosti spoznať iné kultúry s cieľom spoznať tradície a iný pohľad na svet; 
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 zaujať otvorený postoj a rešpekt k rôznorodosti kultúrneho prejavu, ako aj etický a 
zodpovedný prístup k intelektuálnemu a kultúrnemu vlastníctvu; 

 poznať miestnu, národnú, regionálnu, európsku a globálnu kultúru a jej prejavy vrátane 
jazyka, dedičstva a tradícií či kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako sa tieto 
prejavy môžu navzájom ovplyvňovať a ako môžu ovplyvňovať názory jednotlivca. 

 

 
Odborné kompetencie: 
 

a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 

 charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, rozdeľovanie, výmena a 
spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov a služieb 

 vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka 

 popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného 
prostredia 

 zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom a spoločnosťou 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 
 

 aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania 

 pracovať s odbornou literatúrou 

 nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na 
životné prostredie 

 hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický výsledok 

 aplikovať estetické hľadiská v praxi 

 aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
ochrany životného prostredia 

 získať informácie o všeobecných ľudských právach 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 
 

 empatiou, toleranciou 

 vytrvalosťou, flexibilitou 

 kreativitou, komunikatívnosťou 

 spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou 

 diskrétnosťou a zodpovednosťou 

 iniciatívnosťou, adaptabilnosťou 
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2.3.5.3. Základné údaje o štúdiu: 

 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

 
Forma výchovy a vzdelávania: 
 

Denné štúdium pre absolventov trojročných 
učebných odborov 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore 
vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho 
konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého 
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo 
ďalšie vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie 
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2.3.5.4. Učebný plán 
 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 
 
 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Podnikanie v remeslách a službách 

Kód a názov  ŠVP  64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
6403L podnikanie v remeslách a službách 

Stupeň vzdelania  Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia  2 roky 

Forma štúdia  denná 

Iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 23 736 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 33 10 1056 

Jazyk a komunikácia 12 384 

Slovenský jazyk a literatúra 6  

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

7,0 1,0 224 

Cudzí jazyk 6  

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

9,0 3,0 288 

Človek a  hodnoty  
  Katolícke náboženstvo 4,0 4,0 128 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
2 64 Dejepis 2,0  64 

Občianska náuka 

Človek a príroda 

1 32 Chémia 1,0  32 Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Matematika a práca s informáciami 6 192  8 2,0 256 

Matematika 4,0  Matematika 4,0  128 

Informatika 2,0  Informatika 4,0 2,0 128 
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Zdravie a pohyb 2 64  2  64 

Telesná a športová výchova 2,0  Telesná a športová výchova 2,0  64 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 23 736 Odborné vzdelávanie  35 12 1120 

Teoretické vzdelávanie 15 480 
Odborné vzdelávanie – povinné 
teoretické predmety 

27 12 864 

 
Ekonomika 
Základy účtovníctva 
Svet práce 
Pravidlá riadenia osobných financií 
Spotrebiteľská výchova 
Výchova k podnikaniu 
Manažment 
Základy marketingu 
Technika administratívy 

 
 

 

Ekonomika 4,0  128 

Účtovníctvo a) 4,0  128 

Podnikanie a drobné podnikanie a) 6,0  192 

Manažment 2,0  64 

Marketing 2,0  64 

Hospodárska korešpondencia a) 4,0  128 

Propagácia a reklama 2,0  64 

Právna náuka 1,0  32 

Podnikateľská komunikácia 2,0  64 

Voliteľné predmety   Voliteľné predmety 2,0 2,0 64 

   Konverzácia v cudzom jazyku 2,0  64 

Podnikateľská etika 2,0  64 

Praktická príprava 8 256 Praktická príprava 8  256 

Podnikateľské a manažérske činnosti   

Cvičná firma 8 

 

256 
Adminitratívne činnosti 

Komunikácia 

Cvičná firma (ekonomické cvičenia) 

Disponibilné hodiny 20 640   24 768 

 
SPOLU 
 

66 2112  70  2240 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku: 
 

 
 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

 

1. 2. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety 18,0 15,0 33,0 

Slovenský jazyk a literatúra 4,0 3,0 7,0 

Prvý cudzí jazyk a) 5,0 4,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 2,0 2,0 4,0 

Dejepis 1,0 1,0 2,0 

Chémia 1,0  1,0 

Matematika 2,0 2,0 4,0 

Informatika 2,0 2,0 4,0 

Telesná  a športová výchova a) 1,0 1,0 2,0 

Odborné predmety 17,0 18,00 35,0 

Ekonomika 2,0 2,0 4,0 

Účtovníctvo a) 2,0 2,0 4,0 

Podnikanie a drobné podnikanie a) 3,0 3,0 6,0 

Manažment 1,0 1,0 2,0 

Marketing 2,0  2,0 

Hospodárska korešpondencia a) 2,0 2,0 4,0 

Propagácia a reklama  2,0 2,0 

Právna náuka  1,0 1,0 

Podnikateľská komunikácia 1,0 1,0 2,0 

Cvičná firma a), c) 4,0 4,0 8,0 

Voliteľné predmety d) 0,0 2,0 2,0 

Konverzácia v cudzom jazyku a)  2,0 2,0 

Podnikateľská etika  2,0 2,0 

SPOLU 35,0 35,00 70,00 

 
 
Prehľad využitia týždňov  
 

Činnosť 1.ročník 2.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Časová rezerva (exkurzie, maturitná skúška, 
výchovno-vzdelávacie akcie )  

7 7 

Spolu týždňov 40 37 

 
Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy. 

b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 
v študijných odboroch v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Prax je súčasťou 
odborných predmetov vzdelávacej oblasti praktická príprava v každom ročníku. Predmet Cvičná 
firma pripravuje žiaka na získanie poznatkov a zručností z fungovania cvičnej firmy. Žiak si prakticky 
precvičuje – založenie, organizáciu, výrobnú a obchodnú činnosť, evidenciu a likvidáciu firmy. V 1. 
aj  v 2. ročníku žiaci uskutočňujú súvislú odbornú prax v rozsahu 5 pracovných dní, pod priamym 
vedením prevádzkových pracovníkov – inštruktorov, na externých pracoviskách. 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Podnikanie v remeslách a službách 

Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 

Kód a názov študijného odboru 6403L Podnikanie v remeslách a službách 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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d) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom pre 
voliteľné predmety.  

e) Maturitná  skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy. 
 

    

2.3.5.5. Učebné  osnovy  

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Dejepis 
7. Chémia 
8. Matematika 
9. Informatika 
10. Telesná a športová výchova 
11. Ekonomika 
12. Účtovníctvo 
13. Podnikanie a drobné podnikanie 
14. Manažment 
15. Marketing 
16. Hospodárska korešpondencia 
17. Propagácia a reklama 
18. Právna náuka 
19. Podnikateľská komunikácia 
20. Cvičná firma 
21. Konverzácia v cudzom jazyku 
22. Podnikateľská etika 

 

 

 

2.3.6. Študijný odbor 6411L prevádzka obchodu 

 

 

 

2.3.6.1. Profil absolventa 

 
Absolvent študijného odboru 6411L  prevádzka obchodu je stredoškolsky vzdelaný pracovník so 
všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie kvalifikovanej pracovnej činnosti 
v oblasti  vedenia obchodnej prevádzky a výkonu technologických operácií v odbore.  
 
Ovláda vybavovanie písomností s použitím technických prostriedkov, prácu s registračnou pokladnicou, 
dokáže využiť marketingové princípy v praxi.  
 
Ovláda právne predpisy, súvisiace s odbornou činnosťou, preukazuje odborné zručnosti pri výkone 
pracovných operácií vo svojom odbore, pri výkone účtovných operácií, vypracovaní ekonomických 
rozborov, uplatňovaní manažérskych zásad pre úspešné vedenie podniku. 
 
Absolvent študijného odboru  je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára 
podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti.  
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2.3.6.2. Kompetencie absolventa  

Absolvent študijného odboru 6411L   prevádzka obchodu po absolvovaní vzdelávacieho programu 
disponuje týmito kompetenciami: 
 

Kľúčové kompetencie  absolventa 
 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 
orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie 
svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. 
Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, 

 morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 

 definovať svoje ciele a prognózy, 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a 
udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností. 
Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s 
čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 
 
Absolvent má: 
 

 vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

 vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

 riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  

 hodnotiť kriticky získané informácie, 

 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 

 overovať a interpretovať získané údaje, 

 pracovať s elektronickou poštou, 

 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
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jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných  
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 
 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

 motivovať pozitívne seba a druhých, 

 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

 stanoviť priority cieľov, 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie 
zvládnuť, 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

 diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 

 budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 

 uzatvárať jasné dohody, 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

 analyzovať hranice problému, 

 identifikovať oblasť dohody a rozporu, 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve, 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 
raste, 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 
návrhy druhých, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 
 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022,  začínajúc prvým ročníkom 
 
Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v 
mnohých rôznych súvislostiach a rozličných kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, 
ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent úplného stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 
 

a) Gramotnosť 
je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou 
aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných 
odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s 
ostatnými. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť akémukoľvek počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané 
jeho osobným a odborným záujmom; 

 porozumieť obsahu a významu vecného textu (vrátane tabuliek, grafov, nákresov a schém), 
vyhľadať explicitne a implicitne vyjadrené informácie a spojiť ich do ucelenej informácie; 
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 identifikovať v texte logické, časové a príčinno-následné súvislosti; 

 uplatniť základy kritického čítania, t. j. vie vnímať väčšinu problémov nastolených textom a 
identifikuje explicitné chyby a protirečenia, ktoré sa v texte nachádzajú; 

 vyjadriť súvislé a logicky usporiadané ústne prejavy s rôznym cieľom pre špecifické publikum na 
témy, ktoré sú blízke jeho osobným a odborným záujmom; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov ho obhájiť; 

 bez prípravy začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na akúkoľvek jemu blízku všeobecnú a 
odbornú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie, svoj prejav formulovať zrozumiteľne a pokojne; 

 dokáže sa pohotovo zorientovať v komunikačnej situácii a jasne reagovať zrozumiteľnou 
odpoveďou alebo otázkou; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie, dokáže komunikačnej situácii vhodne prispôsobiť 
stratégiu, charakter a tón komunikácie; 

 vytvoriť štruktúrovaný a kompozične zrozumiteľný text, ktorý mu je blízky témou alebo 
odbornosťou; 

 pri tvorbe textu uplatniť logické, časové a príčinno-následné súvislosti textu a požiadavky 
slovosledu v súlade s komunikačnou situáciou. 
 

b) Viacjazyčnosť 
je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú a účinnú 
komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v 
materinskom jazyku, ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 
 

 pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne 
stretáva vo svojom živote. Rozumie zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov 
o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne 
pomalý a jasný; 

 porozumieť textom, ktoré pozostávajú zo slovnej zásoby často používanej v každodennom živote 
alebo ktoré sa vzťahujú na jeho prácu; 

 zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí 
daným cudzím jazykom. Dokáže nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, 
ktoré ho osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života; 

 spojiť slovné spojenia jednoduchým spôsobom tak, aby opísal skúsenosti a udalosti, vlastné sny, 
nádeje a ambície. Stručne dokáže uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov, vyrozprávať 
príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať vlastné reakcie; 

 napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo ho osobne zaujímajú, alebo 
napríklad aj e-maily opisujúce jeho skúsenosti a dojmy. 
 

c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a porozumenie 
na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí 
a metodiky ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v technológii 
a inžinierstve zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a zodpovednosti 
občana ako jednotlivca. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 efektívne aplikovať matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky vrátane štatistických 
údajov a grafov; 
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 chápať vedu ako proces bádania rôznymi metódami vrátane pozorovania a riadených 
experimentov, logicky a racionálne myslieť pri overovaní hypotéz; 

 aktívne sa zaujímať o etické otázky a podporu bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti, 
najmä pokiaľ ide o vedecko-technický pokrok v súvislosti s jednotlivcom, rodinou, komunitou 
a celosvetovými otázkami. 
 

d) Digitálna kompetencia 
zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu a 
účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. 
Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, 
tvorbu digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie 
problémov a kritické myslenie. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 používať digitálne technológie na podporu svojho aktívneho občianstva a sociálneho 
začlenenia, spoluprácu s ostatnými a kreatívnosť pri dosahovaní osobných, sociálnych alebo 
obchodných cieľov s uvedomením si príležitosti, obmedzení, vplyvov a rizík, ktoré 
predstavujú; 

 kriticky pristupovať k platnosti, spoľahlivosti a vplyvu informácií a údajov dostupných vďaka 
digitálnym prostriedkom a poznať právne a etické zásady súvisiace s prácou s digitálnymi 
technológiami; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať softvéry, zariadenia, 
umelú inteligenciu alebo roboty a efektívne s nimi pracovať; 

 chápať všeobecné zásady, mechanizmy a logiku vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a 
poznať základné funkcie a spôsoby použitia rôznych zariadení, softvérov a sietí. 

 
e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 

je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a dbať 
o svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v 
inkluzívnom a podporujúcom prostredí. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, uvedomovať si dôsledky nezdravého životného 
štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o svojich vlastných predsudkoch a stereotypoch a o tom, čo sa za nimi 
skrýva; 

 preukázať istotu vo svoje schopnosti zvládnuť výzvy v živote; 

 dôsledne dodržiavať svoje záväzky voči iným; 

 pri práci podporovať druhých aj napriek rozdielnym názorom; 

 identifikovať zdroje učenia sa, vybrať najspoľahlivejšie zdroje informácií alebo uskutočniť 
zodpovedný výber z existujúcich možností; 

 dokáže použiť explicitné a definovateľné kritériá, princípy alebo hodnoty pri tvorbe 
úsudkov. 

 
f) Občianska kompetencia 

je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 rešpektovať ľudí, ktorí majú odlišné názory v oblasti politiky a vierovyznania; 

 vykonávať povinnosti aktívneho občana na miestnej, národnej alebo globálnej úrovni; 

 porozumieť rôznym spôsobom, akými občania môžu ovplyvňovať politiku; 

 kriticky uvažovať o vplyve propagandy na život jednotlivca, spoločnosti a vývoj súčasného 
sveta; 
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 dokáže zhodnotiť vplyv spoločnosti na svet prírody, napríklad z hľadiska rastu a vývoja 
populácie, spotreby prírodných zdrojov. 
 

g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 vyhľadávať možnosti spoznať iné kultúry s cieľom spoznať tradície a iný pohľad na svet; 

 zaujať otvorený postoj a rešpekt k rôznorodosti kultúrneho prejavu, ako aj etický a 
zodpovedný prístup k intelektuálnemu a kultúrnemu vlastníctvu; 

 poznať miestnu, národnú, regionálnu, európsku a globálnu kultúru a jej prejavy vrátane 
jazyka, dedičstva a tradícií či kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako sa tieto 
prejavy môžu navzájom ovplyvňovať a ako môžu ovplyvňovať názory jednotlivca. 

 

 
Odborné kompetencie: 
 

a) Požadované vedomosti 

 
Absolvent má: 

 charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, rozdeľovanie, výmena a 
spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov a služieb, 

 vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka, 

 popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného 
prostredia, 

 zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom a spoločnosťou. 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania, 

 pracovať s odbornou literatúrou, 

 nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na 
životné prostredie, 

 hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický výsledok, 

 aplikovať estetické hľadiská v praxi, 

 aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a ochrany životného prostredia, 

 získať informácie o všeobecných ľudských právach. 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 
 

 empatiou, toleranciou, 

 vytrvalosťou, flexibilitou, 

 kreativitou, komunikatívnosťou, 

 spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, 

 diskrétnosťou a zodpovednosťou, 

 iniciatívnosťou, adaptabilnosťou. 
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2.3.6.3. Základné údaje o štúdiu  

 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

 
Forma výchovy a vzdelávania: 
 

Denné štúdium pre absolventov trojročných 
učebných odborov 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore 
vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho 
konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého 
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo 
ďalšie vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie 
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2.3.6.4. Učebný plán školského vzdelávacieho programu 
 
 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP od 1.9.2013, začínajúc 1.ročníkom 
 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Prevádzka obchodu 

Kód a názov  ŠVP  64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
6411L Prevádzka obchodu 

Stupeň vzdelania  Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia  2 roky 

Forma štúdia  denná 

Iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 23 736 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 33 10 992 

Jazyk a komunikácia 12 384 

Slovenský jazyk a literatúra 6  

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

7,0 1,0 224 

Cudzí jazyk 6  

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

9,0 3,0 288 

Človek a  hodnoty  
  Katolícke náboženstvo 4,0 4,0 116 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
2 64 Dejepis 2,0  64 

Občianska náuka 

Človek a príroda 

1 32 Chémia 1,0  32 Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Matematika a práca s informáciami 6 192  8 2,0 256 

Matematika 4,0  Matematika 4,0  128 

Informatika 2,0  Informatika 4,0 2,0 128 

Zdravie a pohyb 2 64     

Telesná a športová výchova 2,0  Telesná a športová výchova 2,0  64 
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 23 736 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

33,0 12 1056 

Teoretické vzdelávanie 15 480 
Odborné predmety 
 

23 8  

 
 
 

 

Ekonomika 4,0  128 

Marketing 2,0  64 

Manažment 1,0  32 

Tovaroznalectvo 2,0  64 

Účtovníctvo 4,0  128 

Obchodná administratíva 4,0  128 

Psychológia práce a trhu 1,0  32 

Hospodárske právo 2,0  64 

Obchodná prevádzka 2,0  64 

Úvod do sveta práce 1,0  32 

Voliteľné predmety   Odborné vzdelávanie – voliteľné 
predmety 

2,0 2,0 64 

    2,0  64 

 2,0  64 

Praktická príprava 8 256  12,0 4,0 384 

Obchodné a marketingové činnosti   

 
Odborná prax 

12,0 

 

384 

Administratívne činnosti 

Komunikácia 

Cvičná firma (ekonomické 
cvičenia) 

Disponibilné hodiny 20 640   22 704 

SPOLU 66 2112  68,0 
 

 2176 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

 
 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

1. 2. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety 18,0 15,0 33,0 

Slovenský jazyk a literatúra 4,0 3,0 7,0 

Prvý cudzí jazyk  5,0 4,0 9,0 

Katolícke náboženstvo 2,0 2,0 4,0 

Dejepis 1,0 1,0 2,0 

Chémia 1,0  1,0 

Matematika 2,0 2,0 4,0 

Informatika 2,0 2,0 4,0 

Telesná a športová výchova 1,0 1,0 2,0 

Odborné predmety 16,0 19,0 35,0 

Ekonomika 2,0 2,0 4,0 

Marketing  2,0 2,0 

Manažment  1,0  1,0 

Tovaroznalectvo 2,0  2,0 

Účtovníctvo 2,0 2,0 4,0 

Obchodná administratíva 2,0 2,0 4,0 

Psychológia práce a trhu 1,0  1,0 

Hospodárske právo  2,0 2,0 

Obchodná prevádzka  2,0 2,0 

Úvod do sveta práce  1,0 1,0 

Odborná prax c) 6,0 6,0 12,0 

SPOLU 34,0 34,0 68,0 

 
Prehľad využitia týždňov  
 

Činnosť 1.ročník 2.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Časová rezerva (exkurzie, maturitná skúška, 
výchovno-vzdelávacie akcie )  

7 7 

Spolu týždňov 40 37 

 
Poznámky  k učebnému plánu: 
 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
 

b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 
v študijných odboroch v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy.  

 
 
 

 
 
 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Prevádzka obchodu 

Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov študijného odboru 6411L Prevádzka obchodu 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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2.3.6.5. Učebné osnovy  

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Katolícke náboženstvo 
5. Dejepis 
6. Chémia 
7. Matematika 
8. Informatika 
9. Telesná a športová výchova 
10. Ekonomika 
11. Marketing 
12. Manažment 
13. Tovaroznalectvo 
14. Účtovníctvo 
15. Obchodná administratíva 
16. Psychológia práce a trhu 
17. Hospodárske právo 
18. Obchodná prevádzka 
19. Úvod do sveta práce 
20. Odborná prax 
 

 
 
 

 

2.3.7.  Študijný odbor 6421L spoločné stravovanie 

2.3.7.1. Profil absolventa 

 

Absolvent študijného odboru 6421L spoločné stravovanie je stredoškolsky vzdelaný pracovník so 
všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie kvalifikovanej pracovnej činnosti 
v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania a cestovného ruchu.  

Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného pracovníka na 
pozíciách prevádzkar, šéfkuchár, šéfcukrár, hlavný čašník a ostatné povolania v činnosti súvisiacej so 
spoločným stravovaním a cestovným ruchom a to  v rôznych formách podnikateľských subjektov 
(súkromných, družstevných a štátnych), 

Absolvent študijného odboru  je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára 
podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti, v riadiacich činnostiach a v prevádzkach 
spoločného stravovania . 

 

2.3.7.2. Kompetencie absolventa  

 
Kľúčové kompetencie absolventa 

 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 

 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej 
orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie 
svojho osobného, spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
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identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským 
normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. 
Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia 
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, 
      morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom   existuje 
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti 
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností 
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia 
- popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby 
- definovať svoje ciele a prognózy 
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na 
vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie 
výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a 
udržovania potrebnej základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných 
zručností.  
Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s 
čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné zručnosti. 
 
Absolvent má: 
 

 vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme 

 riešiť matematické príklady a rôzne situácie 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, 

 hodnotiť kriticky získané informácie 

 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy 

 overovať a interpretovať získané údaje 

 pracovať s elektronickou poštou 

 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 
nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácie 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 
 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu 

 motivovať pozitívne seba a druhých 

 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie) 

 stanoviť priority cieľov 
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 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie 
zvládnuť 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje 

 diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých 

 budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 

 uzatvárať jasné dohody 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

 analyzovať hranice problému 

 identifikovať oblasť dohody a rozporu 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi 

 pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 
raste 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 
návrhy druhých 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým 

 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 
 
Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných 
kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne 
podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent úplného stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 

 
a) Gramotnosť 

je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory 
ústnou aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v 
rozličných odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať 
kontakty s ostatnými. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť akémukoľvek počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané 
jeho osobným a odborným záujmom; 

 porozumieť obsahu a významu vecného textu (vrátane tabuliek, grafov, nákresov a schém), 
vyhľadať explicitne a implicitne vyjadrené informácie a spojiť ich do ucelenej informácie; 

 identifikovať v texte logické, časové a príčinno-následné súvislosti; 

 uplatniť základy kritického čítania, t. j. vie vnímať väčšinu problémov nastolených textom a 
identifikuje explicitné chyby a protirečenia, ktoré sa v texte nachádzajú; 

 vyjadriť súvislé a logicky usporiadané ústne prejavy s rôznym cieľom pre špecifické publikum na 
témy, ktoré sú blízke jeho osobným a odborným záujmom; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov ho obhájiť; 

 bez prípravy začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na akúkoľvek jemu blízku všeobecnú a 
odbornú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie, svoj prejav formulovať zrozumiteľne a pokojne; 

 dokáže sa pohotovo zorientovať v komunikačnej situácii a jasne reagovať zrozumiteľnou 
odpoveďou alebo otázkou; 
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 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie, dokáže komunikačnej situácii vhodne prispôsobiť 
stratégiu, charakter a tón komunikácie; 

 vytvoriť štruktúrovaný a kompozične zrozumiteľný text, ktorý mu je blízky témou alebo 
odbornosťou; 

 pri tvorbe textu uplatniť logické, časové a príčinno-následné súvislosti textu a požiadavky 
slovosledu v súlade s komunikačnou situáciou. 
 
b) Viacjazyčnosť 

je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú a účinnú 
komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. 
Ide o schopnosti sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. 
Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v materinskom 
jazyku, ako aj osvojenie si úradného jazyka (jazykov) danej krajiny. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne 
stretáva vo svojom živote. Rozumie zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov 
o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne 
pomalý a jasný; 

 porozumieť textom, ktoré pozostávajú zo slovnej zásoby často používanej v každodennom živote 
alebo ktoré sa vzťahujú na jeho prácu; 

 zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí 
daným cudzím jazykom. Dokáže nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, 
ktoré ho osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života; 

 spojiť slovné spojenia jednoduchým spôsobom tak, aby opísal skúsenosti a udalosti, vlastné sny, 
nádeje a ambície. Stručne dokáže uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov, vyrozprávať 
príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať vlastné reakcie; 

 napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo ho osobne zaujímajú, alebo 
napríklad aj e-maily opisujúce jeho skúsenosti a dojmy. 
 
c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 

matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a 
odvodiť závery podložené dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí 
a metodiky ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v 
technológii a inžinierstve zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a 
zodpovednosti občana ako jednotlivca. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 efektívne aplikovať matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 

 komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky vrátane štatistických 
údajov a grafov; 

 chápať vedu ako proces bádania rôznymi metódami vrátane pozorovania a riadených 
experimentov, logicky a racionálne myslieť pri overovaní hypotéz; 

 aktívne sa zaujímať o etické otázky a podporu bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti, 
najmä pokiaľ ide o vedecko-technický pokrok v súvislosti s jednotlivcom, rodinou, komunitou 
a celosvetovými otázkami. 
 

d) Digitálna kompetencia 
zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, 
prácu a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. 
Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, 
tvorbu digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie 
problémov a kritické myslenie. 
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To znamená, že absolvent dokáže: 
 

 používať digitálne technológie na podporu svojho aktívneho občianstva a sociálneho 
začlenenia, spoluprácu s ostatnými a kreatívnosť pri dosahovaní osobných, sociálnych alebo 
obchodných cieľov s uvedomením si príležitosti, obmedzení, vplyvov a rizík, ktoré 
predstavujú; 

 kriticky pristupovať k platnosti, spoľahlivosti a vplyvu informácií a údajov dostupných vďaka 
digitálnym prostriedkom a poznať právne a etické zásady súvisiace s prácou s digitálnymi 
technológiami; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať softvéry, zariadenia, 
umelú inteligenciu alebo roboty a efektívne s nimi pracovať; 

 chápať všeobecné zásady, mechanizmy a logiku vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a 
poznať základné funkcie a spôsoby použitia rôznych zariadení, softvérov a sietí. 
 

e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a 
dbať o svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v 
inkluzívnom a podporujúcom prostredí. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, uvedomovať si dôsledky nezdravého životného 
štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o svojich vlastných predsudkoch a stereotypoch a o tom, čo sa za nimi 
skrýva; 

 preukázať istotu vo svoje schopnosti zvládnuť výzvy v živote; 

 dôsledne dodržiavať svoje záväzky voči iným; 

 pri práci podporovať druhých aj napriek rozdielnym názorom; 

 identifikovať zdroje učenia sa, vybrať najspoľahlivejšie zdroje informácií alebo uskutočniť 
zodpovedný výber z existujúcich možností; 

 dokáže použiť explicitné a definovateľné kritériá, princípy alebo hodnoty pri tvorbe 
úsudkov. 

 
f) Občianska kompetencia 

je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a 
politických konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 rešpektovať ľudí, ktorí majú odlišné názory v oblasti politiky a vierovyznania; 

 vykonávať povinnosti aktívneho občana na miestnej, národnej alebo globálnej úrovni; 

 porozumieť rôznym spôsobom, akými občania môžu ovplyvňovať politiku; 

 kriticky uvažovať o vplyve propagandy na život jednotlivca, spoločnosti a vývoj súčasného 
sveta; 

 dokáže zhodnotiť vplyv spoločnosti na svet prírody, napríklad z hľadiska rastu a vývoja 
populácie, spotreby prírodných zdrojov. 
 

g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria 
v rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. 
Zahŕňa rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo 
úlohu v spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 vyhľadávať možnosti spoznať iné kultúry s cieľom spoznať tradície a iný pohľad na svet; 
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 zaujať otvorený postoj a rešpekt k rôznorodosti kultúrneho prejavu, ako aj etický a 
zodpovedný prístup k intelektuálnemu a kultúrnemu vlastníctvu; 

 poznať miestnu, národnú, regionálnu, európsku a globálnu kultúru a jej prejavy vrátane 
jazyka, dedičstva a tradícií či kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako sa tieto 
prejavy môžu navzájom ovplyvňovať a ako môžu ovplyvňovať názory jednotlivca. 

 

 
Odborné kompetencie: 
 

a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 

 charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, rozdeľovanie, výmena a 
spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov a služieb 

 vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka 

 popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného 
prostredia 

 zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom a spoločnosťou 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania 

 pracovať s odbornou literatúrou 

 nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na 
životné prostredie 

 hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický výsledok 

 aplikovať estetické hľadiská v praxi 

 aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a ochrany životného prostredia 

 získať informácie o všeobecných ľudských právach 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 
 

 empatiou, toleranciou 

 vytrvalosťou, flexibilitou 

 kreativitou, komunikatívnosťou 

 spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou 

 diskrétnosťou a zodpovednosťou 

 iniciatívnosťou, adaptabilnosťou 
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2.3.7.3. Základné údaje o štúdiu 

 
 
 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

 
Forma výchovy a vzdelávania: 
 

Denné štúdium pre absolventov trojročných 
učebných odborov 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore 
vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho 
konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého 
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo 
ďalšie vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie 
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2.3.7.4. Učebný plán  

 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP od 1.9.2013, začínajúc 1.ročníkom 

 
 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Spoločné stravovanie 

Kód a názov  ŠVP  64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
6421L spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania  Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia  2 roky 

Forma štúdia  denná 

Iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 23 736 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 33 10 992 

Jazyk a komunikácia 12 384 

Slovenský jazyk a literatúra 6  

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

7,0 1,0 224 

Cudzí jazyk 6  

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

9,0 3,0 288 

Človek a  hodnoty  
  Katolícke náboženstvo 4,0 4,0 116 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
2 64 Dejepis 2,0  64 

Občianska náuka 

Človek a príroda 

1 32 Chémia 1,0  32 Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Matematika a práca s informáciami 6 192  8 2,0 256 

Matematika 4,0  Matematika 4,0  128 

Informatika 2,0  Informatika 4,0 2,0 128 
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Zdravie a pohyb 2 64     

Telesná a športová výchova 2,0  Telesná a športová výchova 2,0  64 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 23 736 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

33,0 12 1056 

Teoretické vzdelávanie 15 480 
 
 

   

Ekonomika 
Základy účtovníctva 
Cestovný ruch 
Technika prevádzky 
Marketing 

 
 

 

Ekonomika 3,0  96 

Marketing 1,0  32 

Manažment v spoločnom 
stravovaní 

2,0 
 

64 

Cestovný ruch 2,0  64 

Účtovníctvo 4,0  128 

Hospodárska korešpondencia 1,0  62 

Psychológia práce a trhu 1,0  62 

Právna náuka 2,0  64 

Technika prevádzky 4,0  128 

Úvod do sveta práce 1,0  32 

Voliteľné predmety   Odborné vzdelávanie – voliteľné 
predmety 

2,0 2,0 64 

   Náuka o nápojoch 2,0  64 

Regionálna gastronómia 2,0  64 

Praktická príprava 8 256  12,0 4,0 384 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri 
práci hygienické predpisy, HACCP 

  

 
Odborná prax 

12,0 

 

384 

Organizácia a nadväznosť 
pracovných činností vo výrobných 
strediskách gastronomických 
zariadení 

Organizácia a nadväznosť 
pracovných činností v odbytových 
strediskách gastronomických 
zariadení 

Organizácia a nadväznosť 
pracovných činností na úseku 
ubytovania 

Organizácia práce, pracovné stroje, 
zariadenia a inventár výrobných, 
odbytových stredísk 
a úseku ubytovania v strediskách 
gastronomických zariadení 

Precvičovanie jednotlivých činností vo 
výrobných, odbytových strediskách a 
na úseku 
ubytovania 
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Simulácia pracovných činností pri 
zabezpečovaní akcií 
zabezpečovanými výrobnými, 
odbytovými strediskami a na úseku 
ubytovania 

Nácvik komunikácie so zákazníkom a 
spoločenského vystupovania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 20 640   22 704 

SPOLU 66 2112  68,0 
 

 2176 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2013, začínajúc prvým ročníkom 
 
 
 

 
Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

 

1. 2. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety 18,0 15,0 33,0 

Slovenský jazyk a literatúra 4,0 3,0 7,0 

Prvý cudzí jazyk a) 5,0 4,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 2,0 2,0 4,0 

Dejepis 1,0 1,0 2,0 

Chémia 1,0  1,0 

Matematika 2,0 2,0 4,0 

Informatika 2,0 2,0 4,0 

Telesná  a športová výchova a) 1,0 1,0 2,0 

Odborné predmety 16,0 17,0 33,0 

Ekonomika 1,0 2,0 3,0 

Marketing 1,0  1,0 

Manažment v spoločnom stravovaní 1,0 1,0 2,0 

Cestovný ruch  2,0 2,0 

Účtovníctvo 2,0 2,0 4,0 

Hospodárska korešpondencia  1,0 1,0 

Psychológia práce a trhu 1,0  1,0 

Právna náuka 2,0  2,0 

Technika prevádzky 2,0 2,0 4,0 

Úvod do sveta práce  1,0 1,0 

Odborná prax c) 6,0 6,0 12,0 

Voliteľné predmety d) 0,0 2,0 2,0 

Náuka o nápojoch  2,0 2,0 

Regionálna gastronómia  2,0 2,0 

SPOLU 34,0 34,0 68,0 

 
 
Prehľad využitia týždňov  
 

Činnosť 1.ročník 2.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Časová rezerva (exkurzie, maturitná skúška, 
výchovno-vzdelávacie akcie )  

7 7 

Spolu týždňov 40 37 

 
Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
 

b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 
v študijných odboroch v rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. 

d) Od 1. ročníka v školskom roku 2015/2016 sú žiaci povinní v rámci praktického vyučovania 
absolvovať víkendovú prax na pracovisku praktického vyučovania v školskej reštaurácii Mladosť 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Spoločné stravovanie 

Kód a názov  ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov študijného odboru 6421L Spoločné stravovanie 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy cirkevná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

29  
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v  rozsahu: 1. ročník 60 hodín. Absolvovanie víkendovej praxe je podmienkou postupu do 2. 
ročníka. 

e) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom pre 
voliteľné predmety.  

    

 

2.3.7.5. Učebné  osnovy  

 
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Dejepis 
7. Chémia 
8. Matematika 
9. Informatika 
10. Telesná a športová výchova 
11. Ekonomika 
12. Marketing 
13. Manažment v spoločnom stravovaní 
14. Cestovný ruch 
15. Účtovníctvo 
16. Hospodárska korešpondencia 
17. Psychológia práce a trhu 
18. Právna náuka 
19. Technika prevádzky 
20. Úvod do sveta práce 
21. Odborná prax 
22. Náuka o nápojoch 
23. Regionálna gastronómia 

 

 

2.3.8.  Študijný odbor 6426L vlasová kozmetika 

2.3.8.1. Profil absolventa 

 
Absolvent študijného odboru 6426L vlasová kozmetika je stredoškolsky vzdelaný pracovník so 
všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie kvalifikovanej pracovnej činnosti  
v kaderníckych službách. 

Absolvent vie posúdiť kvality vlasov, vlasovej pokožky, používať vlasové kozmetické prípravky. 

Ovláda základné kadernícke technológie pri tvorbe zložitých spoločenských a večerných účesov, 
s použitím vlasových doplnkov, s prevedením úpravy účesu vysoko náročným spôsobom, podľa 
schematického zobrazenia predlohy. 

Absolvent má základy pleťovej kozmetiky so zameraním na kozmetické ošetrenie pleti, rúk a nôh, za 
použitia kozmetických prípravkov na ošetrenie a líčenie pleti, na osobnú hygienu, s využitím 
kozmetických prístrojov, správneho technologického postupu starostlivosti o pleť, pri manikúre 
a pedikúre. 

Absolvent je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie 
oprávnenia v podnikateľskej činnosti a v riadiacich činnostiach v kaderníckych a kozmetických salónoch.  

 



 245 

2.3.8.2. Kompetencie absolventa  

 
Kľúčové kompetencie absolventa 
 
 

a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, 
postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre 
cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, 
spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú 
identitu vo vzťahu k životným podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, 
spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým inštitúciám, robiť správne 
rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté 
s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania. 
 
Absolvent má: 
 

 logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

 porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, 

 morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje, 

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti, 

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností, 

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia, 

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby, 

 definovať svoje ciele a prognózy, 

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie. 
 

b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné 
technológie, komunikovať v materinskom a cudzom jazyku 
 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do 
spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer 
života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného 
vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej 
základnej úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. 
Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, 
disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou a prehodnocovať základné 
zručnosti. 
 
Absolvent má: 
 

 vyjadrovať sa správne v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

 vyjadrovať sa spoľahlivo v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme, 

 riešiť matematické príklady a rôzne situácie, 

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje, 

 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  

 hodnotiť kriticky získané informácie, 

 formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy, 

 overovať a interpretovať získané údaje, 

 pracovať s elektronickou poštou, 

 pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami. 
 

c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách 
 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. 
Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa 



 246 

nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiak musí byť schopný učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako 
jednotlivci, ale v sociálne vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných 
vedomostí, sociálnych zručnosti, interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii 
umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané 
poznatky využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 
 

 prejaviť empatiu a sebareflexiu, 

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu, 

 motivovať pozitívne seba a druhých, 

 ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

 stanoviť priority cieľov, 

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov 
tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie 
zvládnuť, 

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje, 

 diskutovať konštruktívne, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých, 

 budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu, 

 uzatvárať jasné dohody, 

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností, 

 analyzovať hranice problému, 

 identifikovať oblasť dohody a rozporu, 

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom 
kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 pracovať samostatne a riadiť práce v menšom kolektíve, 

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom 
raste, 

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať 
návrhy druhých, 

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým. 

 

Kľúčové kompetencie platné od 1.9.2022, začínajúc prvým ročníkom 
 
Kľúčové kompetencie sú tie, ktoré potrebujú všetci ľudia na svoje osobné naplnenie a rozvoj, 
zamestnateľnosť, sociálne začlenenie, udržateľný životný štýl, úspešný život v spoločnosti, ktorá žije v 
mieri, pre riadenie života so zodpovedným prístupom ku zdraviu a aktívne občianstvo. 
Všetky kľúčové kompetencie sa považujú za rovnako dôležité. Každá z nich prispieva k úspešnému 
životu v spoločnosti. Kompetencie možno využívať v mnohých rôznych súvislostiach a rozličných 
kombináciách. Prekrývajú sa a nadväzujú na seba; aspekty, ktoré sú podstatné v jednej oblasti, zvyčajne 
podporujú kompetencie aj v ďalšej oblasti. 
V súlade s Odporúčaním rady z 22. mája 2018 o kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie 
má absolvent úplného stredného odborného vzdelávania v rámci teoretického a praktického vyučovania 
nadobudnúť schopnosť rozvíjať tieto kľúčové kompetencie v nasledujúcich opisoch: 
 

a) Gramotnosť 
je schopnosť identifikovať, pochopiť, tvoriť a interpretovať koncepty, pocity, fakty a názory ústnou 
aj písomnou formou pomocou vizuálnych, zvukových a digitálnych materiálov v rozličných 
odboroch a kontextoch. Zahŕňa schopnosť efektívne komunikovať a nadväzovať kontakty s 
ostatnými. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 porozumieť akémukoľvek počutému vecnému textu, ktorého obsah, štýl a jazyk sú primerané 
jeho osobným a odborným záujmom; 
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 porozumieť obsahu a významu vecného textu (vrátane tabuliek, grafov, nákresov a schém), 
vyhľadať explicitne a implicitne vyjadrené informácie a spojiť ich do ucelenej informácie; 

 identifikovať v texte logické, časové a príčinno-následné súvislosti; 

 uplatniť základy kritického čítania, t. j. vie vnímať väčšinu problémov nastolených textom a 
identifikuje explicitné chyby a protirečenia, ktoré sa v texte nachádzajú; 

 vyjadriť súvislé a logicky usporiadané ústne prejavy s rôznym cieľom pre špecifické publikum na 
témy, ktoré sú blízke jeho osobným a odborným záujmom; 

 sformulovať vlastný názor a pomocou argumentov ho obhájiť; 

 bez prípravy začať, udržiavať a ukončiť komunikáciu na akúkoľvek jemu blízku všeobecnú a 
odbornú tému; 

 aktívne sa zapojiť do diskusie, svoj prejav formulovať zrozumiteľne a pokojne; 

 dokáže sa pohotovo zorientovať v komunikačnej situácii a jasne reagovať zrozumiteľnou 
odpoveďou alebo otázkou; 

 dodržiavať zásady spoločenskej komunikácie, dokáže komunikačnej situácii vhodne prispôsobiť 
stratégiu, charakter a tón komunikácie; 

 vytvoriť štruktúrovaný a kompozične zrozumiteľný text, ktorý mu je blízky témou alebo 
odbornosťou; 

 pri tvorbe textu uplatniť logické, časové a príčinno-následné súvislosti textu a požiadavky 
slovosledu v súlade s komunikačnou situáciou. 
 

b) Viacjazyčnosť 
je kompetencia, ktorá vymedzuje schopnosť používať rozličné jazyky na vhodnú a účinnú 
komunikáciu v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí. Ide o schopnosti 
sprostredkúvať informácie medzi rôznymi jazykmi a médiami. Pokiaľ je to vhodné, môže zahŕňať 
zachovanie a ďalší rozvoj kompetencií v materinskom jazyku, ako aj osvojenie si úradného 
jazyka (jazykov) danej krajiny. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 pochopiť hlavné body jasnej štandardnej reči o známych veciach, s ktorými sa pravidelne 
stretáva vo svojom živote. Rozumie zmyslu mnohých rozhlasových alebo televíznych programov 
o aktuálnych udalostiach a témach osobného či odborného záujmu, keď je prejav relatívne 
pomalý a jasný; 

 porozumieť textom, ktoré pozostávajú zo slovnej zásoby často používanej v každodennom živote 
alebo ktoré sa vzťahujú na jeho prácu; 

 zvládnuť väčšinu situácií, ktoré sa môžu vyskytnúť počas cestovania v oblasti, kde sa hovorí 
daným cudzím jazykom. Dokáže nepripravený vstúpiť do konverzácie na témy, ktoré sú známe, 
ktoré ho osobne zaujímajú, alebo ktoré sa týkajú osobného každodenného života; 

 spojiť slovné spojenia jednoduchým spôsobom tak, aby opísal skúsenosti a udalosti, vlastné sny, 
nádeje a ambície. Stručne dokáže uviesť dôvody a vysvetlenia názorov a plánov, vyrozprávať 
príbeh alebo zápletku knihy či filmu a opísať vlastné reakcie; 

 napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré sú mu známe alebo ho osobne zaujímajú, alebo 
napríklad aj e-maily opisujúce jeho skúsenosti a dojmy. 
 

c) Matematická kompetencia a kompetencia vo vede, v technológii a inžinierstve 
matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie a 
porozumenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Kompetencia vo vede sa vzťahuje na schopnosť vysvetliť prírodné javy pomocou základných 
vedomostí a metodiky vrátane pozorovania a experimentovania s cieľom klásť otázky a odvodiť 
závery podložené dôkazmi.  
Kompetencie v technológii a inžinierstve sa chápu ako uplatňovanie daných vedomostí 
a metodiky ako odpovedí na vnímané ľudské túžby a potreby. Kompetencia vo vede, v 
technológii a inžinierstve zahŕňa porozumenie zmenám spôsobeným ľudskou činnosťou a 
zodpovednosti občana ako jednotlivca. 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 

 efektívne aplikovať matematické princípy a postupy v rámci svojho odboru; 
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 komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky vrátane štatistických 
údajov a grafov; 

 chápať vedu ako proces bádania rôznymi metódami vrátane pozorovania a riadených 
experimentov, logicky a racionálne myslieť pri overovaní hypotéz; 

 aktívne sa zaujímať o etické otázky a podporu bezpečnosti a environmentálnej udržateľnosti, 
najmä pokiaľ ide o vedecko-technický pokrok v súvislosti s jednotlivcom, rodinou, komunitou 
a celosvetovými otázkami. 
 

d) Digitálna kompetencia 
zahŕňa sebaisté, kritické a zodpovedné využívanie digitálnych technológií na vzdelávanie, prácu 
a účasť na dianí v spoločnosti, ako aj interakciu s digitálnymi technológiami. 
Zahŕňa informačnú a dátovú gramotnosť, komunikáciu a spoluprácu, mediálnu gramotnosť, 
tvorbu digitálneho obsahu, bezpečnosť, otázky súvisiace s duševným vlastníctvom, riešenie 
problémov a kritické myslenie. 
 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 používať digitálne technológie na podporu svojho aktívneho občianstva a sociálneho 
začlenenia, spoluprácu s ostatnými a kreatívnosť pri dosahovaní osobných, sociálnych alebo 
obchodných cieľov s uvedomením si príležitosti, obmedzení, vplyvov a rizík, ktoré 
predstavujú; 

 kriticky pristupovať k platnosti, spoľahlivosti a vplyvu informácií a údajov dostupných vďaka 
digitálnym prostriedkom a poznať právne a etické zásady súvisiace s prácou s digitálnymi 
technológiami; 

 chrániť informácie, obsah, údaje a digitálne identity, ako aj rozoznávať softvéry, zariadenia, 
umelú inteligenciu alebo roboty a efektívne s nimi pracovať; 

 chápať všeobecné zásady, mechanizmy a logiku vyvíjajúcich sa digitálnych technológií a 
poznať základné funkcie a spôsoby použitia rôznych zariadení, softvérov a sietí. 
 

e) Osobná a sociálna kompetencia a schopnosť učiť sa 
je schopnosť uvažovať o vlastnej osobnosti, efektívne riadiť čas a informácie, konštruktívne 
spolupracovať s ostatnými a riadiť vlastné vzdelávanie a kariéru. 
Zahŕňa schopnosť zvládnuť zložité situácie, učiť sa, zachovať si fyzické aj duševné zdravie a 
dbať o svoje zdravie a viesť život zameraný na budúcnosť, byť empatický a zvládať konflikty v 
inkluzívnom a podporujúcom prostredí. 
 

 
To znamená, že absolvent dokáže: 

 starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, uvedomovať si dôsledky nezdravého životného 
štýlu a závislostí; 

 kriticky uvažovať o svojich vlastných predsudkoch a stereotypoch a o tom, čo sa za nimi 
skrýva; 

 preukázať istotu vo svoje schopnosti zvládnuť výzvy v živote; 

 dôsledne dodržiavať svoje záväzky voči iným; 

 pri práci podporovať druhých aj napriek rozdielnym názorom; 

 identifikovať zdroje učenia sa, vybrať najspoľahlivejšie zdroje informácií alebo uskutočniť 
zodpovedný výber z existujúcich možností; 

 dokáže použiť explicitné a definovateľné kritériá, princípy alebo hodnoty pri tvorbe 
úsudkov. 

 
f) Občianska kompetencia 

je schopnosť konať ako zodpovedný občan a v plnej miere sa zúčastňovať na občianskom a 
sociálnom živote, a to opierajúc sa o znalosť sociálnych, hospodárskych, právnych a politických 
konceptov a štruktúr, ako aj o chápanie celosvetového vývoja a udržateľnosti. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 rešpektovať ľudí, ktorí majú odlišné názory v oblasti politiky a vierovyznania; 

 vykonávať povinnosti aktívneho občana na miestnej, národnej alebo globálnej úrovni; 

 porozumieť rôznym spôsobom, akými občania môžu ovplyvňovať politiku; 



 249 

 kriticky uvažovať o vplyve propagandy na život jednotlivca, spoločnosti a vývoj súčasného 
sveta; 

 dokáže zhodnotiť vplyv spoločnosti na svet prírody, napríklad z hľadiska rastu a vývoja 
populácie, spotreby prírodných zdrojov. 
 

g) Kompetencia v oblasti kultúrneho povedomia a prejavu 
zahŕňa chápanie a rešpektovanie toho, ako sa myšlienky a význam kreatívne vyjadrujú a šíria v 
rôznych kultúrach a prostredníctvom rôznych druhov umenia a iných kultúrnych foriem. Zahŕňa 
rozvoj a vyjadrovanie vlastných názorov a schopnosť identifikovať svoje miesto alebo úlohu v 
spoločnosti rôznymi spôsobmi a v rôznych kontextoch. 
 

To znamená, že absolvent dokáže: 

 vyhľadávať možnosti spoznať iné kultúry s cieľom spoznať tradície a iný pohľad na svet; 

 zaujať otvorený postoj a rešpekt k rôznorodosti kultúrneho prejavu, ako aj etický a 
zodpovedný prístup k intelektuálnemu a kultúrnemu vlastníctvu; 

 poznať miestnu, národnú, regionálnu, európsku a globálnu kultúru a jej prejavy vrátane 
jazyka, dedičstva a tradícií či kultúrnych produktov a porozumieť tomu, ako sa tieto 
prejavy môžu navzájom ovplyvňovať a ako môžu ovplyvňovať názory jednotlivca. 

 

 
 
Odborné kompetencie: 
 

a) Požadované vedomosti 
 
Absolvent má: 

 charakterizovať podstatu ekonomickej činnosti, ktorej cieľom je výroba, rozdeľovanie, výmena a 
spotreba materiálnych i nemateriálnych statkov a služieb, 

 vysvetliť podstatu správneho životného štýlu človeka, 

 popísať zásady bezpečnosti a hygieny práce, ochrany pred požiarom a ochrany životného 
prostredia, 

 zhodnotiť funkčné súvislosti medzi geografickým prostredím, človekom a spoločnosťou. 
 

b) Požadované zručnosti 
 
Absolvent vie: 

 aplikovať v praxi etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského správania a vystupovania, 

 pracovať s odbornou literatúrou, 

 nakladať s materiálom, energiou, odpadom, vodou a inými látkami ekonomicky a s ohľadom na 
životné prostredie, 

 hospodáriť s pracovnými prostriedkami so snahou dosiahnuť efektívny ekonomický výsledok, 

 aplikovať estetické hľadiská v praxi, 

 aplikovať návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a ochrany životného prostredia, 

 získať informácie o všeobecných ľudských právach. 
 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 
 

 empatiou, toleranciou, 

 vytrvalosťou, flexibilitou, 

 kreativitou, komunikatívnosťou, 

 spoľahlivosťou, presnosťou, sebadisciplínou, 

 diskrétnosťou a zodpovednosťou, 

 iniciatívnosťou, adaptabilnosťou. 
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2.3.8.3. Základné údaje o štúdiu 

 
 

Dĺžka štúdia: 2 roky 

 
Forma výchovy a vzdelávania: 
 

Denné štúdium pre absolventov trojročných 
učebných odborov 

Poskytnutý stupeň vzdelania: Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore 
vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho 
konania 

Možnosti ďalšieho štúdia: 

Pomaturitné štúdium. Študijné programy prvého 
alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia alebo 
ďalšie vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie, jej zmenu alebo zvýšenie 
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2.3.8.4. Učebný plán 
Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP od 1.9.2013, začínajúc 1.ročníkom 

 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola služieb a priemyslu  sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP  Vlasová kozmetika 

Kód a názov  ŠVP  64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov učebného 
odboru 

 
6426L vlasová kozmetika 

Stupeň vzdelania  Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia  2 roky 

Forma štúdia  denná 

iné  vyučovací jazyk - slovenský 

Štátny vzdelávací program  Školský vzdelávací program 

Vzdelávacie oblasti 
 

Minimálny počet 
týždenných 
vyučovacích 
hodín za štúdium 

Minimálny celkový počet 
hodín za štúdium 

Vyučovací predmet 

Počet 
týžd. 
vyučova-
cích 
hodín za 
štúdium 

Disponi-
bilné 
hodiny 

Celkový 
počet 
hodín 
za 
štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 23 736 Všeobecné vzdelávanie – povinné 
predmety 33 10 992 

Jazyk a komunikácia 12 384 

Slovenský jazyk a literatúra 6  

 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

7,0 1,0 224 

Cudzí jazyk 6  

 
 
Anglický jazyk/ Nemecký 
jazyk/Ruský jazyk) 

9,0 3,0 288 

Človek a  hodnoty  
  Katolícke náboženstvo 4,0 4,0 116 

Etická výchova/Náboženská výchova  

Človek a  spoločnosť  
2 64 Dejepis 2,0  64 

Občianska náuka 

Človek a príroda 

1 32 Chémia 1,0  32 Fyzika 

Chémia 

Biológia 

Matematika a práca s informáciami 6 192  8 2,0 256 

Matematika 4,0  Matematika 4,0  128 

Informatika 2,0  Informatika 4,0 2,0 128 

Zdravie a pohyb 2 64     

Telesná a športová výchova 2,0  Telesná a športová výchova 2,0  64 
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ODBORNÉ VZDELÁVANIE 23 736 
Odborné vzdelávanie – povinné 
predmety 

21  672 

Teoretické vzdelávanie 15 480 
 
 

   

Ekonomika v praxi 
Zdravoveda 
Vlasová a pleťová kozmetika 
Psychológia 
Estetická a výtvarná výchova 
Úžitkové výtvarníctvo 
 

 
 

 

Ekonomika 3  96 

Účtovníctvo 2  64 

Hospodárska korešpondencia 1  32 

Psychológia práce a trhu 1  32 

Právna náuka 2  64 

Zdravoveda 2  64 

Vlasová kozmetika 7  224 

Organizácia služibe 1  32 

Úžitkové výtvarníctvo 1  32 

Úvod do sveta práce 1  32 

Voliteľné predmety   Odborné vzdelávanie – voliteľné 
predmety 

2,0  64 

   Výpočtová technika v službách 2,0  64 

Podnikanie 2,0  64 

Praktická príprava 8 256  12,0 4,0 384 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci   

 
Odborná prax 

12,0 

 

384 

Pracovné činnosti v prevádzkach beauty 
služieb  

Pracovné prístroje, zariadenia, náradie a 
inventár prevádzok beauty služieb 

Príprava a vykonávanie kaderníckych a 
kozmetických služieb 

Nácvik základných pravidiel 
spoločenského správania 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 20 640   14 448 

SPOLU 66 2112  68 2 2176 

Účelové kurzy/učivo       

Kurz pohybových aktivít v prírode 15 Teoretická príprava 3 hodiny   

Kurz na ochranu života a zdravia 18 Praktický výcvik 18 hodín   

Účelové cvičenia   
Mimovyučovacie aktivity 

 
4 týždne 

  

   

   Plávanie  1 týždeň   

  Lyžovanie 1 týždeň   
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Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku od 1.9.2013, začínajúc prvým ročníkom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kategórie a názvy 
vyučovacích predmetov 

 

1. 2. S p o l u  

Všeobecnovzdelávacie predmety 18,0 15,0 33,0 

Slovenský jazyk a literatúra 4,0 3,0 7,0 

Prvý cudzí jazyk a) 5,0 4,0 9,0 

Katolícke náboženstvo b) 2,0 2,0 4,0 

Dejepis 1,0 1,0 2,0 

Chémia 1,0  1,0 

Matematika 2,0 2,0 4,0 

Informatika 2,0 2,0 4,0 

Telesná  a športová výchova a) 1,0 1,0 2,0 

Odborné predmety 16,0 17,0 33,0 

Ekonomika 1,0 2,0 3,0 

Účtovníctvo 1,0 1,0 2,0 

Hospodárska korešpondencia  1,0 1,0 

Psychológia práce a trhu 1,0  1,0 

Právna náuka 2,0  2,0 

Zdravoveda 1,0 1,0 2,0 

Vlasová kozmetika 3,0 4,0 7,0 

Organizácia služieb  1,0 1,0 

Úžitkové výtvarníctvo 1,0  1,0 

Úvod do sveta práce  1,0 1,0 

Odborná prax c) 6,0 6,0 12,0 

Voliteľné predmety d)  2,0 2,0 

Výpočtová technika v službách  2,0 2,0 

Podnikanie  2,0 2,0 

SPOLU 34,0 34,0 68,0 

 
 
Prehľad využitia týždňov  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Škola (názov, adresa) 

 
Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. 
Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01  Trebišov 

Názov ŠkVP Vlasová kozmetika 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby  

Kód a názov študijného odboru 6426L vlasová kozmetika 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia denná 

Druh školy stredná odborná škola 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Činnosť 1.ročník 2.ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 

Časová rezerva (exkurzie, maturitná skúška, 
výchovno-vzdelávacie akcie )  

7 7 

Spolu týždňov 40 37 

29  
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Poznámky  k učebnému plánu: 
 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa súčasne platnej legislatívy. 
 

b) Na cirkevných školách sa vyučuje povinný všeobecnovzdelávací predmet katolícke náboženstvo 
v študijných odboroch rozsahu 2 vyučovacie hodiny týždenne v každom ročníku. Predmet je 
klasifikovaný. 

c) Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. 

 

d) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom pre voliteľné 
predmety.  

    

2.3.8.5. Učebné osnovy  
1. Slovenský jazyk a literatúra 
2. Anglický jazyk 
3. Nemecký jazyk 
4. Ruský jazyk 
5. Katolícke náboženstvo 
6. Dejepis 
7. Chémia 
8. Matematika 
9. Informatika 
10. Telesná a športová výchova 
11. Ekonomika 
12. Účtovníctvo 
13. Hospodárska korešpondencia 
14. Psychológia práce a trhu 
15. Právna náuka 
16. Zdravoveda 
17. Vlasová kozmetika 
18. Organizácia služieb 
19. Úžitkové výtvarníctvo 
20. Úvod do sveta práce 
21. Odborná prax 
22. Výpočtová technika v službách 
23. Podnikanie 
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3. Hodnotenie žiakov 

 
Hodnotenie žiakov sa uskutočňuje  na základe § 55 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Hodnotenie žiaka sa vykonáva podľa úrovne dosiahnutých výsledkov vo vyučovacom predmete 

 priebežne počas školského roka a 

 súhrnne na vysvedčení za prvý polrok a druhý polrok školského roka. 
 
Priebežné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou: 
 

 klasifikácie, 
 
Súhrnné hodnotenie vo vyučovacom predmete sa vykonáva formou klasifikácie.  
 
Hodnotenie vykonané formou klasifikácie sa vyjadruje v jednotlivých vyučovacích predmetoch 
klasifikačnými stupňami  

 1 – výborný, 

 2 – chválitebný, 

 3 – dobrý, 

 4 – dostatočný, 

 5 – nedostatočný. 
 

 
 
Žiakovi, ktorý v niektorom vyučovacom predmete z objektívnych dôvodov nie je hodnotený v rámci 
priebežného a súhrnného hodnotenia  formou klasifikácie  sa na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka 
uvádza : 

a) „aktívne absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu aktívne zúčastňoval, 
b) „absolvoval“, ak sa žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval 

alebo bol prítomný a zo závažných dôvodov nepracoval, alebo  
c) „neabsolvoval“, ak žiak na vyučovaní vyučovacieho predmetu nepracoval alebo sa 

neospravedlnene vyučovania nezúčastňoval.  
 
 
Žiak z vyučovacieho predmetu neprospel, ak : 

a) je hodnotený klasifikačným stupňom nedostatočný, 
b) neabsolvoval vyučovací predmet. 

 
Správanie žiaka sa hodnotí stupňom klasifikácie 

a) 1 – veľmi dobré, 
b) 2 – uspokojivé, 
c) 3 – menej uspokojivé, 
d) 4 – neuspokojivé. 

 
Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého polroka a druhého polroka vyjadruje výsledky jeho 
hodnotenia vo vyučovacích predmetoch a hodnotenie jeho správania.  
 
Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje takto : 

a) prospel s vyznamenaním, 
b) prospel veľmi dobre, 
c) prospel alebo 
d) neprospel. 

 
Žiak v celkovom hodnotení prospel s vyznamenaním, ak v žiadnom vyučovacom predmete nemá stupeň 
klasifikácie horší ako chválitebný, priemerný stupeň klasifikácie z vyučovacích predmetov nemá horší 
ako 1,5 a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“ 
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Žiak v celkovom hodnotení prospel veľmi dobre, ak v žiadnom vyučovacom predmete nemá stupeň 
klasifikácie horší ako dobrý, priemerný stupeň klasifikácie z vyučovacích predmetov nemá horší ako 2,0 
a jeho správanie je hodnotené ako „veľmi dobré“;  
 
Žiak v celkovom hodnotení prospel, ak: 

 v žiadnom vyučovacom predmete hodnotenom formou klasifikácie nemá stupeň klasifikácie 
nedostatočný,  

 

 v niektorom vyučovacom predmete má hodnotenie „aktívne absolvoval“ alebo „absolvoval“ alebo  
  
Žiak v celkovom hodnotení neprospel, ak z niektorého vyučovacieho predmetu neprospel. 
 
Žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel z viac ako dvoch vyučovacích predmetov, alebo ktorý po 
komisionálnej skúške z vyučovacieho predmetu neprospel, opakuje ročník počas plnenia povinnej 
školskej dochádzky; v strednej škole môže opakovať ročník na základe rozhodnutia riaditeľa školy.  
 
Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné zo závažných zdravotných dôvodov hodnotiť ani v 
náhradnom termíne.  
 
V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka škola vydá žiakovi výpis hodnotenia 
vyučovacích predmetov a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. 
Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu 
neplnoletého žiaka alebo zástupcu zariadenia.  
V posledný vyučovací deň školského roka sa vydáva všetkým žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje 
hodnotenie vyučovacích predmetov a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka.  
 
Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok 
nehodnotí; riaditeľ školy určí na jeho vyskúšanie a hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby 
sa hodnotenie mohlo uskutočniť najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.  
 
Ak nemožno žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj 
hodnotený za toto obdobie spravidla v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.  
 
Žiak, ktorý na konci druhého polroka neprospel najviac z dvoch vyučovacích predmetov, môže na 
základe rozhodnutia riaditeľa školy vykonať z týchto predmetov komisionálnu skúšku. 
  
Žiak, ktorý sa bez závažných dôvodov nezúčastní komisionálnej skúšky z vyučovacieho predmetu 
neprospel.  
 
Žiak nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy a externej formy štúdia sa nehodnotí zo 
správania.  
 
Ak plnoletý žiak alebo zákonný zástupca neplnoletého žiaka má pochybnosti o správnosti hodnotenia na 
konci prvého polroka alebo druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu 
hodnotenia vyučovacích predmetov a správania žiaka za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo 
dňa skončenia obdobia školského vyučovania požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej 
skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať zriaďovateľa. Preskúšať 
žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z príslušného vyučovacieho predmetu hodnotený na 
základe komisionálnej skúšky.  

 


