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CHARAKTERISTIKA  ŠKOLSKÉHO  VZDELÁVACIEHO  PROGRAMU  V  

ŠTUDIJNOM  ODBORE  6403 L PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH 

 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a služieb 

Stavbárska11, 036 80 Martin 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

OBCHODNÉ SLUZBY 

Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

 

Stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Dĺžka štúdia 2 roky 

Forma štúdia  Denná 

 

  POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

Vzdelávací program konkretizuje požiadavky ŠVP na odborné vzdelávanie žiaka v odboroch 

príslušných do skupiny odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I a 64 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby II. Ciele vzdelávania, ktoré sú vymedzené týmto 

vzdelávacím programom, smerujú do troch základných oblastí: rozvoj osobnosti žiaka, 

príprava pre život v občianskej spoločnosti a príprava na pracovné uplatnenie. 

 

Odborné vzdelávanie tejto skupiny odborov vytvára predpoklady pre získanie kompetencií 

potrebných pre uplatnenie v rôznych okruhoch pracovnej činnosti v oblasti ekonomiky, 

administratívy a podnikania; obchodu; prevádzkových a osobných služieb; cestovného ruchu, 

hotelierstva a gastronómie; beauty služieb a pre špecializáciu smerom ku konkrétnym 

povolaniam. Dôraz je položený na prípravu absolventa so všeobecnovzdelávacím základom, s 

odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami, ktoré bude vedieť aplikovať v praxi. 

Vzdelávací program je rozvrhnutý tak, aby umožňoval vznik vzdelávacích programov, 

ktorých realizácia nepovedie iba k príprave úzko zameraných špecialistov v danej oblasti, ale 

k získaniu širšieho rozsahu kompetencií, ktoré umožnia absolventom hľadať a nachádzať 

zamestnanie v širšej oblasti trhu práce, prípadne umožní ich bezproblémovú rekvalifikáciu. 

 

Vzdelávacia oblasť teoretické vzdelávanie vedie žiaka k získaniu základných poznatkov z 

makroekonómie a mikroekonómie, k porozumeniu vzťahov v trhovej ekonomike, 

podnikových činností, účtovníctva a daní, pracovnoprávnych vzťahov a pod. Poskytuje 

žiakovi potrebné vedomosti zo základov podnikania a manažmentu, pripravuje ich aktívne 

rozhodovať o svojej profesijnej kariére a uplatniť sa na trhu práce, myslieť a konať 

ekonomicky a ekologicky, prispievať k dosahovaniu vyššej kvality svojej práce, služieb a 

výrobkov, dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Umožní mu získať vedomosti z 

umenia rokovať s ľuďmi, vedieť s nimi nadviazať kontakt a správne s nimi komunikovať. 

Vzdelávacia oblasť vymedzuje obsah teoretickej prípravy pre kvalitný výkon povolania 

osvojenou technikou a technologickými postupmi v súladu s požiadavkami zákazníka, 

estetickými zásadami, modernými trendmi a novými vedeckými poznatkami. Poskytuje 

žiakom vedomosti a zručnosti z oblasti používaných materiálov a surovín, o materiálovom a 

technickom zariadení a vybavení prevádzok. 
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Vo vzdelávacej oblasti praktická príprava si žiak osvojuje zručnosti a pracovné návyky 

potrebné pre výkon pracovných činností vo výrobných, obchodných, odbytových strediskách 

a strediskách služieb. 

 

Teoretické vyučovanie a praktická príprava sa uskutočňuje podľa platných právnych 

predpisov a schválených ŠkVP. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením platia všetky 

ustanovenia uvedené v tomto štátnom vzdelávacom programe. Špecifiká výchovy a 

vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy a vzdelávania, 

podmienky prijímania, organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, 

materiálno-technické a priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy 

vypracované podľa druhu zdravotného znevýhodnenia. 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Obchodné služby v študijnom odbore 6403 L   

podnikanie v remeslách a službách zahŕňa teoretické vyučovanie a odbornú prax. Teoretické 

vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy a odborná prax je organizovaná 

ako súvislá odborná prax podľa učebného plánu a prehľadu využitia týždňov. 

 

So zvyšovaním životnej úrovne sa služby stávajú rozhodujúcim faktorom národného 

hospodárstva. Podnikanie v službách poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie so 

zameraním na drobné a stredné podnikanie v službách. Umožňuje žiakom, ktorí úspešne 

absolvovali trojročný učebný odbor v oblasti služieb, získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť 

a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovania služieb 

a konkurencieschopnosť podnikania. Po absolvovaní umožňuje ďalšie štúdium na vysokých 

školách, alebo univerzitách, ale predovšetkým založiť a úspešne prevádzkovať malý, alebo 

stredné veľký podnik orientovaný na služby. 

 

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie trojročného učebného 

odboru v oblasti služieb a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na 

štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na strednej škole, záujem uchádzačov o štúdium 

a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane 

bodového hodnotenia sú stanovené každoročne.  

 

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných 

a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná 

zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. 

V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, 

ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa 

v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež 

oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 

spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky a informatiky, ktoré sú 

nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť 

ekonomiky, spoločenskej komunikácie, tovaroznalectva, obchodnej prevádzky, marketingu, 

manažmentu a pod. V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti  

v podnikoch a organizáciach, ktoré si individuálne zvolia podľa svojho zamerania. Veľký 

dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych 

vlastností, postojov a hodnotovej orientácie. 

 

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k zosúladeniu 

teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti 

a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na samostatné učenie a prácu pri riešení problémových 
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úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy didaktické, dialogické a metóda 

brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na základe ľudskej 

slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru 

založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík 

a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť 

tolerancie. Žiaci spoznávajú reálny život a vytvárajú si názor na základe vlastného 

pozorovania a objavovania. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na 

úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, pretože vnútorné potreby žiakov vykonávať 

konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto 

naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie simulačných a situačných 

metód, riešenie konfliktných situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované 

metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické 

prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúsenosti 

vyučujúcich učiteľov.  

 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na ul. Stavbárskej č.11 v Martine. 

Praktická príprava sa vykonáva v podnikoch a organizáciach, ktoré si žiaci individuálne 

zvolia podľa svojho zamerania na základe podpísaných dohôd s podnikateľskými subjektami. 

 

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 

konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude 

rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho 

rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť 

riešiť problémy a správať sa zodpovedne. 

Ciele vzdelávania, ktoré sú vymedzené týmto vzdelávacím programom, smerujú do troch 

základných oblastí: rozvoj osobnosti žiaka, príprava pre život v občianskej spoločnosti 

a príprava na pracovné uplatnenie. 

Vzdelávací program je rozvrhnutý tak, aby umožňoval vznik vzdelávacích programov, 

ktorých realizácia nepovedie iba k príprave úzko zameraných špecialistov v danej oblasti, ale 

k získaniu širšieho rozsahu kompetencií, ktoré umožnia absolventom hľadať  a nachádzať 

zamestnanie v širšej oblasti trhu práce, prípadne umožní ich bezproblémovú rekvalifikáciu. 

Cieľom študijného odboru podnikanie v službách je poskytnúť úplné stredné odborné 

vzdelanie v jeho celej komplexnosti v odbore podnikanie. Absolventi majú teoretické 

a praktické vedomosti v celej šírke podnikateľskej problematiky. Tieto ciele sa dosiahnu 

úspešným zvládnutím učebnej látky vo všetkých povinných a voliteľných premetoch. 

 

Všeobecnovzdelávacie predmety vyzbroja žiakov vedomosťami, ktoré sú nevyhnutné pre 

činnosť človeka so širokým rozhľadom, dajú im schopnosť inteligentnej komunikácie nielen 

vo vyučovacom jazyku, ale aj v slovenskom jazyku a orientácie v svetových dejinách, kultúre 

a v otázkach podnikateľskej etiky. 

  

Povinné odborné predmety dajú široký teoretický a praktický základ v oblasti chápania 

a uplatňovania ekonomických javov a trendov v podmienkach voľného trhu aj v problematike 

všetkých zložiek podnikania v podmienkach ostrej konkurencie. 

      

Tieto všeobecné vzdelávacie ciele sú vo vzdelávacom programe rozpracované v podobe 

kompetencií absolventa, obsahových štandardov a im zodpovedajúcim čiastkovým 

kompetenciám (t.j. očakávaných vzdelávacích výstupov). 
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V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych 

učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie 

špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ 

poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. 

 

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne 

na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre 

hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na 

vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, 

konzultáciami s ostatnými učiteľmi, vrátane výchovného poradcu a zamestnancov 

pedagogicko-psychologických poradní, rozhovormi so žiakmi a ich rodičmi, ale aj 

s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany 

svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho 

objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení. 

 

 

CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi v súlade so školským zákonom: 

 

a) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a 

písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v 

štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a 

kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne 

kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie, 

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

odborné vzdelanie, 

c) naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť 

ich riešiť, 

d) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, aktuálne 

poznatky a pracovať s nimi v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo na 

trhu práce, 

e) 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, 

f) získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a zásadám 

ustanoveným v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 

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

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

skupinami náboženskej tolerancie, 

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

skupine a preberať na seba zodpovednosť, 

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

zdravej výživy a životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty, 

j) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie. 
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ORGANIZAČNÉ PODMIENKY NA VÝCHOVU A VZDELÁVANIE V              

JEDNOTLIVÝCH FORMÁCH VZDELÁVANIA 

 

Organizácia výchovy a vzdelávania v jednotlivých formách vzdelávania v teoretickom 

a praktickom vyučovaní sa uskutočňuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre 

realizáciu ŠVP platí školský zákon a príslušné vykonávacie predpisy. Výchova a vzdelávanie 

sa v školách organizuje dennou formou štúdia alebo externou formou štúdia. Súčasťou 

výchovy a vzdelávania žiakov v stredných odborných školách sú exkurzie a kurzy, ktoré sú 

uvedené v učebnom pláne školského vzdelávacieho programu; súčasťou výchovy a 

vzdelávania žiakov v stredných odborných školách môže byť aj školský výlet. Vzhľadom na 

požadované vedomosti a zručnosti absolventov efektívne využívať možnosti výpočtovej 

techniky, môže škola realizovať pre žiakov v študijných odboroch poskytujúcich úplné 

stredné odborné vzdelanie alebo vyššie odborné vzdelanie, vzdelávacie aktivity zamerané na 

získanie niektorého medzinárodne uznávaného certifikátu potvrdzujúceho úroveň 

dosiahnutých vedomostí a zručností v oblasti počítačovej gramotnosti. Vzdelávacie aktivity je 

možné organizovať vo výchovno-vzdelávacích zariadeniach alebo v inom vzdelávacom 

zariadení, ktoré určí škola. 

 

Príprava v školskom vzdelávacom programe v študijnom odbore 6403 L podnikanie 

v remeslách a službách zahŕňa teoretické vyučovanie a odbornú prax.  

 

Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy na Stavbárskej ulici  

č. 11, Martin.  Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích 

predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú 

a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, 

na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. 

Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, 

zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, 

a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava 

zameraná na oblasť ekonomiky, marketingu a manažmentu, obchodná administratíva, právna 

náuka, účtovníctvo, základy podnikania a spoločenskej komunikácie. Veľký dôraz sa kladie 

na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, 

postojov a hodnotovej orientácie.  

 

Odborná prax je organizovaná ako súvislá prax v obchodných firmách podľa svojho výberu 

v dotácií 2 týždne v každom polroku. Tieto obchodné firmy sú základom odbornej prípravy 

študentov vo svojom študijnom odbore.  

 

Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností 

v oblasti podnikania, schopnosti založiť si vlastný podnik, spoznať podmienky fungovania 

malých a stredných podnikov v trhovej ekonomike. Študijný odbor nadväzuje na učebné 

odbory príslušného zamerania.  

 

Štúdium v dvojročnom študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách sa ukončuje 

maturitnou skúškou. Maturitná skúška  sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-

organizačnými pokynmi MŠ SR.  

 

Materiálno-technické a priestorové podmienky  

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 

podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych 
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noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v danom 

študijnom odbore. 

Materiálno-technické podmienky pre teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na 

ul. Stavbárska 11, Martin. Odborné predmety sa vyučujú v škole v učebni s vybavením 

názornými pomôckami. Tým je zabezpečená výuka odborných predmetov pomocou 

vizualizácie prednášanej témy v spojení s multimediálnymi prezentáciami, hlavne aktuálnymi 

video prezentáciami z praxe. Žiaci využívajú tieto formy výuky tiež na prezentáciu vlastných 

projektov a zadaní, čo je dôležité aj pre zlepšenie ich komunikačných zručností. Praktické 

vyučovanie ako súčasť odborných predmetov prebieha v priestoroch školy. Žiaci majú 

kompletne vybavené učebne PC s ekonomickým, grafickým softvérom, tlačiarňou, 

dataprojektorom, interaktívnou tabuľou, s pomôckami,  pracovnými stolmi a stoličkami. 

Učebne tak umožňujú nielen vysvetľovanie postupov a činností pomocou vizualizácie, ale tiež 

priamo vykonávať základné pracovné činnosti a konštrukčné aktivity pre žiakov všetkých 

ročníkov. Po získaní základných zručností si žiaci môžu overiť stupeň osvojenia si potrebných 

zručností,  precvičiť ďalšie odborné zručnosti. 

 

FORMY PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA 
 

Praktické vyučovanie je neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy v 

stredných odborných školách. 

Formami praktického vyučovania v skupinách odborov 62 Ekonomické vedy, 63, 64 

Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II sú pre: 

 

úplné stredné odborné vzdelanie pre absolventov trojročných učebných odborov 

- odborná prax a praktické cvičenia 

 

SPÔSOB A PODMIENKY PRIEBEHU A UKONČOVANIA VZDELÁVANIA NA 

STREDNÝCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH, VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM 

VZDELANÍ 

 

Úspešným absolvovaním školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza z tohto štátneho 

vzdelávacieho programu, môže žiak získať:  

úplné stredné odborné vzdelanie, ak úspešne ukončil posledný ročník najmenej štvorročného 

a najviac päťročného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, 

ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou. Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí, 

zručností a kompetencií žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek, 

ktoré sú zároveň vzdelávacími štandardmi tohto štátneho vzdelávacieho programu. Maturitná 

skúška sa skladá z internej a externej časti. Externá časť maturitnej skúšky sa koná cez 

písomný test. Interná časť maturitnej skúšky sa koná formou písomnou, ústnou, praktickou, 

predvedením komplexnej úlohy, obhajoby komplexnej odbornej práce alebo projektu, popr. 

úspešnej súťažnej práce, realizácie a obhajoby experimentu alebo kombináciou rôznych 

foriem. Odborná zložka maturitnej skúšky sa člení na teoretickú a praktickú časť. V 

nadstavbovom štúdiu sa zohľadňuje nadväznosť na príslušný učebný odbor.  Maturitná skúška 

sa koná v riadnom alebo mimoriadnom skúšobnom období v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Maturitnú skúšku žiak koná pred predmetovou maturitnou komisiou. 

Úplné stredné odborné vzdelanie môžu žiaci získať aj úspešným vykonaním maturitnej 

skúšky po úspešnom ukončení posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v strednej odbornej škole vo forme pomaturitného štúdia. Kvalifikačné 

pomaturitné štúdium, v ktorom žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore 
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vzdelávania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku, sa ukončuje odbornou zložkou 

maturitnej skúšky, ktorá nebola súčasťou predtým vykonanej maturitnej skúšky. 

Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu alebo percentom 

úspešnosti. Žiak úspešne zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil maturitnú skúšku zo 

všetkých predmetov maturitnej skúšky. Dokladom o získanom vzdelaní a zároveň o získanej 

kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške.  

V študijných odboroch, v ktorých žiaci absolvujú najmenej 1 400 vyučovacích hodín 

praktického vyučovania, z ktorých najmenej  1 200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik 

alebo odborná prax, je dokladom o získanej kvalifikácii výučný list. 

 

PODMIENKY NA ZABEZPEČENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI 

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

 

Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia, hygiene práce a ochrana pred požiarom je 

neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania. V priestoroch určených na 

vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov 

podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutné preukázateľne 

poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a dodržiavanie týchto predpisov 

vyžadovať. V priestoroch určených na praktické vyučovanie je potrebné podľa platných 

technických predpisov vytvoriť podmienky na bezpečnú prácu, dôkladne a jasne oboznámiť 

žiakov s predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, s hygienickými predpismi, s 

technickými predpismi a technickými normami, s predpísanými technologickými postupmi, s 

pravidlami bezpečnej obsluhy technických zariadení, používaním ochranných prostriedkov a 

dodržiavanie týchto predpisov kontrolovať a vyžadovať. Ak práca vyžaduje priamy dozor, 

musí osoba poverená priamym dozorom obsiahnuť všetky pracovné miesta žiakov tak, aby 

mohla pri ohrození zdravia žiaka bezprostredne zasiahnuť. Žiaci majú zakázané vykonávať 

práce so zvýšeným nebezpečenstvom. 

 

Zdravotné požiadavky na študenta 

Na prijatie do študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách môžu byť prijatí 

uchádzači s dobrým zdravotným stavom. Uchádzači nesmú trpieť predovšetkým: 

 prognosticky závažným ochorením obmedzujúcim funkcie horných končatín (porucha 

hrubej a jemnej motoriky), 

 prognosticky závažným ochorením funkcie nosného a pohybového systému (ochorenia 

chrbtice, ploché nohy, vybočenie kolien, stav po kongenitálnej luxácii bedier), 

 prognosticky závažným ochorením dýchacích ciest, srdcovými a cievnymi ochoreniami 

(varixy), 

 prognosticky závažným ochorením kože horných končatín, 

 prognosticky závažnými a nekompenzovanými formami epilepsie a epileptických 

syndrómov a kolapsových stavov vzhľadom k predpokladanej obslužnej práci, 

 psychickými chorobami (alkoholizmus, toxikománia, nervové choroby), 

 prognosticky závažnými ochoreniami oka, a sluchu, 

 endokrinnými ochoreniami a imúnnodeficitnými stavmi,  

 chronickými chorobami pečene. 

Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade 

zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   
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Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej 

a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych 

a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov 

a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu 

konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia 

doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom 

a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred 

pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii 

s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž 

organizmu a pod.).  

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených 

v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských 

zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie 

činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. 

Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať 

zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

 dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi 

predpismi a s technologickými postupmi, 

 používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 

predpisom, 

 

 

 

 

OSOBITOSTI A PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

 

 

Absolventi študijných odborov 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby sa v praxi 

uplatňujú ako strední technicko-administratívni pracovníci (napr. obchodníci, obchodní 

zástupcovia, pokladníci – zmenárnici, prevádzkari, referenti marketingu), často sú v pozíciách 

riadiaceho stredného manažmentu a riadia malú skupinu zamestnancov (vedúci prevádzky, 

vedúci predajne, vedúci reštaurácie), môžu súkromne podnikať. Aplikujú v praxi obchodno-

podnikateľské aktivity a zásady marketingu, získavajú, spracúvajú a využívajú ekonomické 

informácie, v organizačnej práci a pri vedení agendy využívajú informačno-komunikačné 

technológie, orientujú sa v základných právnych normách a predpisoch, ovládajú zásady 

komunikácie s klientmi, zákazníkmi a spolupracovníkmi. 

Technicko-administratívni pracovníci pracujú zväčša v miestnostiach kancelárskeho 

charakteru bez nepriaznivých vplyvov pracovného prostredia. Okrem sústredenosti, dobrej 

pamäti, trpezlivosti, presnosti, manuálnej zručnosti je dôležité rutinné zvládnutie výpočtovej 

techniky. Pri organizovaní a riadení práce zamestnancov sa vyžadujú dobré organizačné 

schopnosti a bezkonfliktnosť, ovládanie sa v kritických situáciách, samostatnosť, rozhodnosť, 

zodpovednosť. 
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Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný lekár pre 

deti a dorast. 

 

 Telesné postihnutie 

Pre väčšinu odborov v obchode a službách sa vyžaduje dobrý zdravotný stav uchádzačov s 

nenarušenou pohyblivosťou, pre výkon niektorých povolaní, špecializácií v spoločnom 

stravovaní sa vyžaduje zdravotný preukaz. Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár 

a príslušné zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa 

postihnutia a narušenia. 

 

 Mentálne postihnutie 

Študijné odbory 63, 64 nie sú vhodné pre uchádzačov s mentálnym postihnutím. 

 

 Zrakové postihnutie 

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 

 

 Sluchové postihnutie 

Vhodnosť vzdelávania v odbore posudzuje lekár a príslušné školské zariadenia výchovného 

poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a narušenia. 

 

 Špecifické poruchy učenia 

Záleží od individuálneho prípadu, od typu poruchy a úrovne jej kompenzácie. Vzhľadom na 

vysoké nároky študijných odborov 63, 64 na študijné predpoklady žiakov (matematická 

zručnosť, čítanie predpisov, dokumentácie), treba zvážiť ich vhodnosť pre žiakov s dyslexiou, 

dysgrafiou a dyskalkúliou. Vhodnosť študijných odborov pre žiakov so špecifickými 

vývojovými poruchami učenia treba konzultovať so školskými zariadeniami výchovného 

poradenstva a prevencie. 

 

 

 Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) 

Žiakov zo SZP je vhodné integrovať do SŠ, pokiaľ sú fyzicky a psychicky spôsobilí na výkon 

príslušných povolaní. Integrácia musí zahŕňať ich aktivizáciu, motiváciu, pestovanie 

pozitívneho vzťahu k práci, povolaniu, osvojenie pracovných návykov, rozvoj profesijných 

záujmov. V spolupráci školy s územnou samosprávou a ÚPSVaR možno získať pre žiakov 

príspevok na školské pomôcky, na cestovné, ubytovanie, stravovanie. 

 

 Mimoriadne nadaní žiaci 

Je spoločensky prospešné, ak sa o tieto študijné odbory uchádzajú nadaní žiaci so záujmom o 

prácu v ekonomike, obchode, službách. Výučba sa u nich môže organizovať formou 

individuálnych študijných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie 

(možnosť absolvovania odboru v skrátenom čase, príprava na ďalšie vzdelávanie 

v nadväznom študijnom odbore, prípadne príprava na podnikanie v relevantnej oblasti). 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 

 

Kód a názov učebného odboru: 6403 L podnikanie v remeslách a službách 
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Dĺžka štúdia  2 roky 

Forma výchovy a vzdelávania 

 

Denné štúdium pre absolventov trojročných učebných 

odborov 

Poskytnutý stupeň vzdelávania  Úplné stredné odborné vzdelávania 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 

na štúdium 

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore 

vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia Maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom stupni 

vzdelania 

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Nevyhnutné vstupné požiadavky 

na štúdium  

Stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore 

vzdelávania a splnenie podmienok prijímacieho konania 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa 

Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie:  

- v remeslách a službách, 

- v súkromných a štátnych podnikoch   

  a organizáciach, 

- v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii, 

- ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej   

  úrovne alebo sa môže uplatniť ako súkromný  

  podnikateľ 

Možnosti pracovného uplatnenia 

absolventa 

Absolvent nájde uplatnenie podľa profilácie:  

- v remeslách a službách, 

- v súkromných a štátnych podnikoch  

   a organizáciach, 

- v cestovnom ruchu, hotelierstve, gastronómii, 

- ako radový pracovník, riadiaci pracovník strednej  

  úrovne alebo sa môže uplatniť ako súkromný  

  podnikateľ 

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. 

 

 

 

ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA UCHÁDZAČA 
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Do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť na prihláške 

potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške 

vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania. 

 

 

  PROFIL ABSOLVENTA 

 

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA 

 

Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a 

služby I a 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II je pripraviť absolventov, ktorí 

budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a 

odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi s 

prirodzenou profesionálnou hrdosťou. 

 

Absolventi získajú schopnosť komunikovať minimálne v jednom cudzom jazyku, riešiť 

problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti 

a zručnosti priebežne aktualizovať podľa potrieb a požiadaviek trhu práce. Budú schopní 

prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho 

programu získajú zručnosti pri práci s informačnými a komunikačnými technológiami. 

Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a 

výkonnosť v práci. 

 

Odborné vzdelávanie v skupine odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby je 

dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je 

široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávanie pripravuje absolventov pre uplatnenie sa 

vo výrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, gastronómii, hotelierstve, v 

prevádzkových službách, osobných službách, beauty službách a v ďalších službách podľa ich 

profilácie. 

 

Absolvent 2-ročného študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách po 

ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni 

úplného stredného odborného vzdelania.  

 

Z hľadiska pracovnej pozície sú na absolventa kladené vysoké požiadavky na krátkodobú 

pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu. Nároky sú dané aj na 

rozsah jeho zrakového poľa, priestorového videnia, šírenia zvuku, udržiavania rovnováhy, 

rozširovania čuchových podnetov, pozornosti, praktického myslenia, písomného a slovného 

prejavu. Je prispôsobivý, flexibilný, samostatný, vie sa ovládať, má kultivované vystupovanie 

a vzhľad. 

 

Absolvent študijného odboru má garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností 

a kompetencií v závislosti s podnikaním, so založením vlastného podniku. Ovláda 

vybavovanie písomností s použitím technických prostriedkov, pracuje samostatne, dokáže 

využiť marketingové princípy v praxi. V kontakte so zákazníkom a na rokovaniach využíva 

poznatky z komunikácie, ovláda právne predpisy, súvisiace s odbornou činnosťou, vie ich 

pohotovo aplikovať v praxi. Preukazuje odborné zručnosti, pri výkone pracovných operácií vo 

svojom odbore, dodržiava predpisy, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Získa 

základné odborné predpoklady ako sa správať a úspešne pracovať v podmienkach trhového 
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hospodárstva. Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať 

náročné pracovné činnosti vo svojom odbore v rôznych obchodných firmách. 

 

Absolventi získavajú schopnosť komunikovať v  cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy 

a pracovať v tíme. Aktívne sa zapájať do spoločnosti, vedomosti a zručnosti priebežne 

aktualizovať v rámci celoživotného vzdelávania. Budú schopní vedieť prevziať zodpovednosť   

za svoju prácu i za prácu ostatných. Získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom 

a internetom. Budú vedieť efektívne využiť informačné a komunikačné technológie pre 

osobný rast a výkonnosť v práci. 

 

Absolvent študijného odboru podnikanie v remeslách a službách je schopný založiť a úspešne 

prevádzkovať vlastný súkromný podnik v podmienkach voľného trhu v oblasti služieb, 

 

Po ukončení štúdia získa absolvent  vysvedčenie o maturitnej skúške. Môže pokračovať ďalej 

v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať aj cestami na ISCED 4, 

prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu.  

 

 

 

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami: 

 

KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE 

 

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania 

smeruje k tomu, aby si žiak vytvoril zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. 

Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej 

orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek potrebuje na svoje osobné 

uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, aby 

mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas celého svojho 

života. Kľúčové kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho 

procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia 

buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho predmetu. V súlade so 

Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie  ŠVP 

vymedzil nasledovné 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: 

 

- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia, 

- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, 
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  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 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), 
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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. 

 

 

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, 
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- 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. 

 

 

 

 

 

  VZDELÁVACIE OBLASTI 

 

Odborné vzdelávanie vedie žiaka k zvládnutiu základných úloh odboru, na ktorý sa 

pripravujú. Základným cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre zvládnutie 

celého okruhu učiva, upevňovať a prehlbovať si vedomosti, zručnosti a návyky predpísané na 

zvládnutie budúceho povolania. Konečným cieľom odborného vzdelávania je viesť žiaka k 

tomu, aby vedel získané vedomosti a zručnosti aplikovať v praxi. Dôraz je kladený na 

dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany proti 

požiaru.  

Odborné vzdelávanie v skupine odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I,  

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II v štátnom vzdelávacom programe 

predstavuje súbor základných odborných informácií – súhrn principiálnych vedomosti a 

zručností uvedených v profile absolventa nevyhnutných pre kvalifikované vykonávanie 

základných odborných činností. 

 

Prehľad vzdelávacích oblastí: 
1) Teoretické vzdelávanie 

2) Praktická príprava 

 

 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

 

Cieľom teoretického vzdelávania je poskytnúť žiakovi odborné poznatky o ekonomických 

pojmoch a vzťahoch, základoch makroekonómie a mikroekonómie, efektívnom a 

hospodárnom správaní sa, získanie kompetencií v oblasti riadenia súboru činností organizácie 

a činností pracovníkov podniku zaoberajúcich sa touto činnosťou, kompetencií v oblasti práce 

s trhom s dôrazom na uspokojovania potrieb zákazníka podmieňovaných jeho kúpnou silou. 

Žiak získa vedomosti súvisiace s používaním správnych výpočtových postupov pri riešení 

jednoduchých aj zložitejších ekonomických úloh a s ekonomickou podstatou vypočítaných 
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ukazovateľov, vedomosti a zručnosti na úspešné vykonávanie odborných administratívnych 

prác. Naučí sa komunikovať s ľuďmi a zodpovednému prístupu k zákazníkovi. Žiak si 

prehlbuje dobrú vyjadrovaciu schopnosť, získava vedomosti z umenia rokovať so zákazníkmi, 

nadviazanie kontaktu a správnej komunikácie so zákazníkmi. Je vybavený kompetenciami, 

ktoré ho vedú k utváraniu právneho vedomia na úrovni potrebnej pre výkon povolania. 

Získava základné poznatky o právnych predpisoch a o ich praktickom uplatnení. Vzdelávanie 

mu poskytuje teoretickú prípravu na výkon kvalitných odborných, hygienicky bezchybných a 

bezpečných služieb vo svojom odbore. Zoznamuje ho s používaním správnych 

administratívnych, marketingových, manažérskych, technologických a podnikateľských 

postupov, nových pracovných techník, materiálov, surovín, tovarov a strojných zariadení. 

Žiak je vybavený vedomosťami a kompetenciami, ktoré mu pomôžu optimálne využiť svoje 

osobnostné a odborné predpoklady pre úspešné uplatnenie na trhu práce a pre budovanie 

profesijnej kariéry. Poznáva pravidlá riadenia osobných financií vo vzťahu k fungovaniu 

jednotlivca a rodiny vo svete financií. 

Stále sa vyvíjajúca legislatíva a vzťahy na ekonomickom trhu i na trhu práce vyžadujú, aby 

absolvent dokázal teoretické vedomosti aplikovať v praxi. Preto kladie táto vzdelávacia oblasť 

veľký dôraz na praktickú aplikáciu získaných zručností, ktoré žiak získa riešením modelových 

situácií a prácou s autentickými materiálmi, s ktorými sa bežne stretne v médiách. To 

predpokladá schopnosť používať moderné informačné technológie, bez ktorých sa v 

súčasnom svete práce nezaobíde. 

 

 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 

 

Cieľom vzdelávacej oblasti je poskytnúť žiakovi schopnosť vedieť aplikovať základné 

odborné vedomosti do praxe. Vzdelávacia oblasť rozvíja u žiakov odborné zručnosti potrebné 

pre pracovné činnosti vo výrobných, obchodných, odbytových podnikoch, v strediskách 

beauty služieb, cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie. Rozvíja podnikateľské myslenie 

v oblastiach spojených s výrobou, odbytom, skladovaním a ošetrovaním tovaru a v oblasti 

služieb. 

Žiak sa učí používať základné technické a technologické postupy dôležité pri vykonávaní a 

riadení zvoleného povolania. Je pripravovaný samostatne manipulovať so surovinami a 

materiálom potrebným na vytvorenie finálneho produktu a služieb, vykonávať výpočty a 

kalkuláciu surovín a materiálov. Učí sa prakticky uplatniť základné spôsoby skúšok akosti 

surovín, materiálov a tovaru. Používať pracovné stroje, zariadenia a ostatný inventár potrebný 

k pracovnej činnosti a efektívne riadiť tímovú prácu. 

Vzdelávacie štandardy sú zvolené tak, aby umožnili žiakovi prakticky používať zásady 

správnej výrobnej a prevádzkovej praxe, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Žiak si prakticky osvojí zásady komunikácie so zákazníkom, zásady prijímania objednávky, 

inkasovania a vyúčtovania a reklamácie. 

Žiak si prehlbuje svoje vedomosti a zručnosti v cvičnej firme alebo v rámci praktických 

ekonomických cvičení, ktoré mu slúžia ako náhrada reálnej hospodárskej praxe . Simulácia 

ako metóda poskytuje žiakovi možnosti rozvíjať a uskutočňovať alternatívy, dokázať 

predpovedať následky rôznych rozhodnutí, vedieť bez následkov riešiť rôzne situácie a naučiť 

sa spoznávať reakcie systémov pri zmene určitých situácií bez toho, aby pri chybách vznikla 

škoda. Učí sa riešiť komplexné hospodárske, obchodné a iné prípady. Osvojuje si elementárne 

zásady práce s jednotlivcami i menším kolektívom, zoznamuje sa s činiteľmi ovplyvňujúcimi 

úspešnosť manažérskej práce a samostatného podnikania. 
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VZDELÁVACIE ŠTANDARDY  
 
Spoločné vzdelávacie štandardy (svet práce, pravidlá riadenia osobných financií, 

spotrebiteľská výchova, výchova k podnikaniu) vymedzujú učivo pre všetky študijné odbory 

v danom stupni vzdelania bez ohľadu na ich profiláciu. Pomôžu žiakovi pri rozhodovaní o 

ďalšej profesijnej a vzdelávacej orientácii, pri vstupe na trh práce a pri uplatňovaní 

pracovných práv. Jedným zo základných cieľov tohto vzdelávania je príprava takého 

absolventa, ktorý má nielen určitý odborný profil, ale ktorý sa vďaka nemu dokáže tiež 

úspešne presadiť na trhu práce i v živote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE 
 

Výkonové štandardy 

 

Absolvent má: 
- orientovať sa v obchodnej problematike, 

- orientovať sa v základných predpisoch, ustanoveniach obchodného, živnostenského,  

občianskeho práva, zákona o ochrane spotrebiteľa, 

- používať odbornú terminológiu typickú pre oblasť svojho povolania, 

- využívať osvojené pojmy pri riešení praktických úloh, 

- popísať náležitosti kúpnej zmluvy, 

- popísať význam a metódy marketingu, 

- poznať elementárne pojmy, podstatu, úlohy marketingu a jeho uplatnenie v podnikaní, 

- charakterizovať prieskum trhu a využívanie nástrojov komunikačného mixu na prezentáciu  

  podniku a jeho produktov, 

- aplikovať psychológiu predaja pri rokovaní s klientmi a obchodnými partnermi pri nákupe 

a predaji, 

- popísať zásady komunikácie a správania sa v kontakte so zákazníkom a na rokovaniach, 

- aplikovať predpisy, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

- poznať právne predpisy a manažérske zásady pre úspešné vedenie podniku. 

 

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

 

Výkonové štandardy 

 

Absolvent vie: 
- ovládať riadenie obchodných firiem na strednej úrovni, 

- viesť evidenciu zákazníkov, 

- viesť základnú účtovnú evidenciu obchodného podniku, 

- vyhotovovať expedičné doklady, dodacie listy, faktúry, 

- orientovať sa v nových technológiách, nových smeroch sortimentových druhov tovarov, 
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- podporovať a prezentovať predaj produktov podniku, 

- vytvoriť ponukový list produktov, 

- zabezpečovať predajné a propagačné akcie, 

- uplatňovať progresívne trendy v obchode, 

- vyhodnocovať obchodné a marketingové aktivity, 

- aplikovať princípy marketingu v riadiacom procese, 

- používať pri vybavovaní agendy prostriedky IKT, 

- ovládať vecne, štylisticky, gramaticky a formálne správne normalizovanú úpravu 

písomností, 

- využívať hospodárne a ekologicky pracovné prostriedky so snahou dosiahnuť efektívny  

  ekonomický výsledok, 

- organizovať prácu, 

- riadiť menší kolektív, 

- koordinovať prácu v tíme, 

- ovládať profesijnú etiku, 

- vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušovali pracovné prostredie, 

- uplatňovať estetické hľadiská v praxi, 

- vykonávať základné úkony rozboru finančného hospodárenia.
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UČEBNÝ PLÁN ŠTUDIJNÉHO ODBORU  

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP 

 

Škola (názov, adresa)  Stredná odborná škola  obchodu a služieb, Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Názov ŠkVP OBCHODNÉ  SLUŽBY 

Kód a názov  ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby 

Kód a názov študijného 

odboru 

6403 L 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 

Obsahové štandardy 

Minimálny počet 

týždenných 

vyučovacích hodín 

celkom 

Vyučovací predmet Počet týž. 

vyučovacích 

hodín celkom 

Disponibilné 

hodiny 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 23 VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 29 6 

Jazyk a komunikácia 12 Všeobecné vzdelávanie – povinné 

predmety 

15 3 

Verbálne vyjadrovanie   

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písomné vyjadrovanie 

Štylistika 

Jazykové prostriedky a náuka o jazyku 

Práca s textom a získavanie informácií 

Literatúra v živote človeka 

Staroveká a stredoveká literatúra 

Humanizmus a renesancia 

Barok 

Novodobá slovenská literatúra 

Literárny realizmus a literárna moderna 

Slovenská a svetová literatúra medzi dvoma svetovými vojnami 

(klasicizmus, predromantizmus, romantizmus) 

Vývoj slovenskej literatúry po druhej svetovej vojne v kontexte so 

svetovou literatúrou 
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Počúvanie s porozumením   

 

Cudzí jazyk 

 

 

8 

 

 

 

Čítanie s porozumením 

Písomný prejav 

Ústny prejav 

Človek a spoločnosť  2  4 2 

Dejepis  Dejepis 2  

Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob 

života 

  

 

 

Občianska náuka 

 

 

 

2 

 

Estetika životného prostredia 

Ľudové a regionálne umenie 

Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života 

Úvod do spoločenského vzdelávania. Psychológia osobnosti 

Sociálna psychológia a základy komunikácie 

Demokracia a jej fungovanie 

Človek a príroda 1  2 1 

Štruktúra a vlastnosti látok   

 

Chémia 

 

 

2 

 

Atómy, molekuly a periodická sústava prvkov 

Priebeh chemických reakcií 

Prvky a ich zlúčeniny 

Organické zlúčeniny 

Matematika a práca s informáciami 6  6  

Čísla, premenné, výrazy  

 

 

 

 

 

 

Matematika 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Rovnice, nerovnice a ich sústavy 

Funkcie  

Geometria  

Kombinatorika a teória pravdepodobnosti 

Základy štatistiky 

Informatika  Informatika 2  

Zdravie a pohyb 2  2  

Ľudský organizmus ako celok z hľadiska stavby a f  

 

 

 

 

 

 

Telesná a športová  výchova 

 

 

 

2 

 

Vplyv telesnej výchovy a športu na somatický, funkčný a zdravotný stav 

človeka 

Kondičná príprava a všestranne rozvíjajúce cvičenia a pohybové hry, 

športový tréning 
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Základy techniky a taktiky vybraných športových odvetví, odborná 

terminológia, pravidlá 

Regenerácia, kompenzácia 

Poradové cvičenia 

Hygiena a bezpečnosť pri telesnej výchove a športe, základy prvej 

pomoci 

Šport a pobyt v prírode 

ODBORNÉ VZDELÁVANIE 23 ODBORNÉ VZDELÁVANIE 37 14 

Ekonomické vzdelávanie  Odborné vzdelávanie – povinné 

predmety 

 11 

Svet práce  Personálny manažment 2  

Pravidlá riadenia osobných financií  Ďaňovníctvo 2  

Spotrebiteľská výchova, zákon o ochrane spotrebiteľa  Spotrebiteľská výchova 2  

Výchova k podnikaniu  Základy podnikania 4  

Ekonomika  Ekonomika 4  

Základy účtovníctva  Základy účtovníctva 4  

Teoretické vzdelávanie  Teoretické vzdelávanie   

Manažment  Manažment 2  

Základy marketingu  Základy marketingu 2  

Technika administratívy  Technika administratívy 4  

Praktická príprava  Praktická príprava  3 
Komunikácia  Komunikácia 1  

Ekonomické cvičenia  Ekonomické cvičenia 2  

Podnikateľské a manažérske činnosti 

Administratívne činnosti 
 Odborná prax 

 

8  

Disponibilné hodiny 20   20 

CELKOM 66  66  

Ochrana človeka a prírody  Teoretická príprava   

Teoretická príprava Praktický výcvik   

Praktický výcvik  

Mimovyučovacie aktivity 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz 
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Rámcový učebný plán pre študijný odbor  6403 L  podnikanie v remeslách a službách vypracovaný na 

základe ŠVP, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR 7. februára 2013 pod číslom 2013-762/1889:23-925 s účinnosťou   

od 1. septembra 2013začínajúc prvým ročníkom. 

 

Škola (názov, adresa) Stredná odborná škola obchodu a služieb, Stavbárska 11 

 036 80 Martin 

Názov ŠkVP OBCHODNÉ SLUŽBY 
Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 
Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 2 roky 
Forma štúdia denná 
Druh školy štátna 
Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
Kategórie a názvy vyučovacích 

predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 
1. 2.  Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety  

15 

 

14 

 

29 
Slovenský jazyk a literatúra  4 3 7 
Cudzí jazyk  4 4 8 
Dejepis 1 1 2 
Občianska náuka 1 1 2 
Chémia  2 - 2 
Matematika 2 2 4 
Informatika - 2 2 
Telesná a športová výchova 1 1 2 
Odborné predmety 18 19 37 

Daňovníctvo - 2 2 
Ekonomika 2 2 4 
Ekonomické cvičenia 1 1 2 
Komunikácia 1 - 1 
Manažment 1 1 2 
Odborná prax 4 4 8 
Personálny manažment 1 1 2 
Spotrebiteľská výchova 1 1 2 
Technika administratívy 2 2 4 
Základy marketingu 1 1 2 
Základy podnikania 2 2 4 
Základy účtovníctva 2 2 4 
Spolu 33 33 66 

 
 

Prehľad využitia týždňov  

 

Činnosť 
1. ročník 2. ročník 

Vyučovanie podľa rozpisu 35 33 
Maturitná skúška - 1 
Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, 

exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie a i.)  
5 6 

Účasť na odborných akciách - - 

Spolu týždňov 40 40 
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Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 2-ročné nadstavbové  študijné odbory:  

 

a) Rámcový učebný plán vymedzuje proporcie medzi všeobecným a odborným vzdelávaním 

(teoretickým a praktickým) a ich záväzný minimálny rozsah. Tento plán je východiskom pre 

spracovanie konkrétnych učebných plánov školských vzdelávacích programov, v ktorých 

budú vzdelávacie oblasti rozpracované do učebných osnov vyučovacích predmetov alebo 

modulov. Počty vyučovacích hodín pre jednotlivé vzdelávacie oblasti predstavujú nevyhnutné 

minimum. V školských vzdelávacích programoch sa rozširujú podľa potrieb odborov  

a zámerov školy z kapacity disponibilných hodín.  

 

b) Stredné odborné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením plnia rovnaké  

ciele ako stredné odborné školy pre intaktných žiakov. Všeobecné ciele vzdelávania v 

jednotlivých vzdelávacích oblastiach a kompetencie sa prispôsobujú individuálnym 

osobitostiam žiakov so zdravotným znevýhodnením v takom rozsahu, aby jeho konečné 

výsledky zodpovedali profilu absolventa. Špecifiká výchovy a vzdelávania žiakov so 

zdravotným znevýhodnením (dĺžka, formy výchovy a vzdelávania, podmienky prijímania, 

organizačné podmienky na výchovu a vzdelávanie, personálne, materiálno-technické a 

priestorové zabezpečenie ap.) stanovujú vzdelávacie programy vypracované podľa druhu  

zdravotného znevýhodnenia.   

 

c) Počet týždenných vyučovacích hodín v školských vzdelávacích programoch je  minimálne 

33 hodín a maximálne 35 hodín, za celé štúdium minimálne 66 hodín, maximálne 70 hodín. 

Výučba v študijných odboroch sa realizuje v 1. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 2. ročníku v 

rozsahu 30 týždňov (do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov, 

spresnenie  počtu hodín za štúdium bude predmetom školských učebných plánov). Časová 

rezerva sa využije na opakovanie a doplnenie učiva a v poslednom ročníku na prípravu a  

absolvovanie maturitnej skúšky.  

 

d) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy.  

 

e) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v študijných odboroch realizuje s dotáciou 

minimálne 3 hodiny týždenne v každom ročníku.   

 

f) Vyučuje sa jeden z jazykov: jazyk anglický, nemecký, francúzsky, ruský,  španielsky, 

taliansky. Podľa potreby a podmienok školy aj ďalšie cudzie jazyky. Výučba prvého cudzieho 

jazyka sa v študijných odboroch  realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích 

hodín v ročníku. Druhý cudzí jazyk sa môže vyučovať ako voliteľný predmet z časovej 

dotácie disponibilných hodín minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích hodín v 1. a 2. 

ročníku.   

 

g) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ sú predmety dejepis a občianska 

náuka, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia.  

 

h) Na cirkevných školách môže byť súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a  hodnoty“ 

predmet náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa).  

 

 i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“ sú predmety fyzika, chémia a biológia, 

ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia.  
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j) Súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sú predmety matematika a 

informatika, ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Výučba matematiky sa 

realizuje s dotáciou minimálne 2 hodiny týždenne v každom ročníku.  

 

k) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ je predmet telesná a športová výchova. 

Predmet telesná a športová výchova možno v dennej forme štúdia vyučovať aj v 

popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.  V iných formách štúdia  sa 

predmet telesná a športová výchova nevyučuje. Škola môže presunúť vymedzenú časovú 

dotáciu pre telesnú výchovu do disponibilných hodín a využiť ju na posilnenie týždenných 

vyučovacích hodín pre tie predmety, ktoré považuje vo vzťahu k odboru štúdia za kľúčové.  

 

l) Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

 

m) Riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou a na návrh predmetových komisií 

rozhodne, ktoré predmety v rámci teoretického vzdelávania a praktickej prípravy možno 

spájať do viachodinových celkov.   

 

n) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre 

kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 

požadovaných praktických zručností a činností formou praktických cvičení (v laboratóriách, 

odborných učebniach a pod.) a odbornej praxe v dielňach školy alebo na pracoviskách 

organizácií alebo v cvičných firmách. Na praktických cvičeniach a odbornej praxi 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. Najvyšší počet 

žiakov na jedného učiteľa sa riadi všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

 

o) Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom  

vzdelávacom programe a súčasne na vnútornú a vonkajšiu diferenciáciu štúdia na strednej 

škole. O ich využití rozhoduje vedenie školy na základe vlastnej koncepcie výchovy a 

vzdelávania podľa návrhu predmetových komisií a po prerokovaní v pedagogickej rade. 

Možno ich využiť na posilnenie hodinovej dotácie základného učiva (povinných predmetov) 

alebo na zaradenie ďalšieho rozširujúceho učiva (voliteľných predmetov) v učebnom pláne. 

Disponibilnéhodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie. 
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UČEBNÉ OSNOVY ŠTUDIJNÉHO ODBORU  6403 L  PODNIKANIE 

V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH 

 

Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 

 

Prehľad kľúčových kompetencií 
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o
b
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n

o
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Prehľad názov predmetov Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 
Povinné všeobecnovzdelávacie 

predmety 

 

Slovenský jazyk a literatúra       
Cudzí jazyk       
Dejepis       
Občianska náuka       
Chémia       
Matematika       

Informatika       

Telesná a športová výchovy       
Povinné odborné predmety   

Daňovníctvo       
Ekonomika       
Ekonomické cvičenia       
Komunikácia       
Manažment       
Odborná prax       
Personálny manažment       
Spotrebiteľská výchova       
Technika administratívy       
Základy marketingu       
Základy podnikania       
Základy účtovníctva       
Účelové kurzy  

 

Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných 

postupoch, metódach a formách práce, pri organizovaní akcií alebo  aktivít, mali by 

podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné a vzdelávacie 

stratégie (ďalej len „VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny 

alebo predpokladané výsledky žiakov, ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom 

ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu rozvoju kľúčových 

kompetencií.  

VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet 

a pre vybrané kľúčové kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola 

odsúhlasená všetkými predmetovými komisiami na škola.   
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UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy  vvššeeoobbeeccnnoovvzzddeelláávvaaccíícchh  pprreeddmmeettoovv 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 4, 3 hodiny týždenne, spolu  222 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý  

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 4, 4 hodiny týždenne, spolu 252 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 Názov predmetu Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby 4, 4 hodiny týždenne, spolu 252 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Názov predmetu Ruský jazyk  

Časový rozsah výučby 4, 4 hodiny týždenne, spolu 252 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhy 

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

../../ŠKVP_2014/SlovJaz%20a%20Lit/nadstavbové%20štúdium%201.roč.%202013-2014.doc
../../ŠKVP_2014/AnglJaz/ANJ-2r-nadstavba.doc
../../ŠKVP_2014/NemJaz/NADST.4,4h.doc
../../ŠKVP_2014/RUJ-Jedličková/RUJ-2z-nadstavba.doc
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Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1,1 hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov učebného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 2,2 hodiny  týždenne, spolu 126 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 1,1 hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  

../../ŠKVP_2014/Občianská%20náuka/OBN%20nadstavba%202013-2014.doc
../../ŠKVP_2014/Chémia/chémia%20nadstavba%202-0.doc
../../ŠKVP_2014/Matematika/mat%20nadstavba%202,2%20SkVP%2013.doc
../../ŠKVP_2014/Dejepis/DEJ-2r-nadstavba.doc
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Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby 0,2  hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru  6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 1,1 hodina  týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

../../ŠKVP_2014/Informatika/INF-2r%20%200-2.doc
../../ŠKVP_2014/TelesnáVýchova/TEV-2r-nadstavba.doc
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UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy  ooddbboorrnnýýcchh    pprreeddmmeettoovv  

  

 

Názov predmetu Daňovníctvo 

Časový rozsah výučby 
0,2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu Ekonomika 

Časový rozsah výučby 
2,2 hodiny týždenne, spolu 126 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu Ekonomické cvičenia 

Časový rozsah výučby 
1,1 hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu Komunikácia 

Časový rozsah výučby 1,0  hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru  6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

../../ŠKVP_2014/Daňovníctvo/Daňovníctvo-remeslá.doc
../../ŠKVP_2014/Ekonomika/6403%20L%20podnikanie%20v%20remeslách%20a%20službách%20nadst.doc
../../ŠKVP_2014/Ekonomické%20cvičenia/ekonom.cvičenia.doc
../../ŠKVP_2014/Komunikácia/KMU%20N-A%201,0%20SkVP%2013.doc
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Názov predmetu Manažment 

Časový rozsah výučby 1,1 hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6403 LPpodnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu Odborná prax 

Časový rozsah výučby 4,4 hodiny týždenne, spolu 252 hodín 

Ročník  prvý, druhý  

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 
 

Názov predmetu Spotrebiteľská výchova 

Časový rozsah výučby 1, 1 hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách   

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Názov predmetu Technika administratívy 

Časový rozsah výučby 2, 2 hodiny  týždenne, spolu 126 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu Základy marketingu  

Časový rozsah výučby 1,1 hodina týždenne, spolu 63 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

../../ŠKVP_2014/Manažment/Manažment-remeslá.doc
../../ŠKVP_2014/PRX-remeslá/Odborná%20prax.doc
../../ŠKVP_2014/Spotrebiteľská%20výchova/Spotrebiteľská%20výchova%20nadstavba.doc
../../ŠKVP_2014/ADK,TEA/TEA%20-%20remeslá%20NOVÉ.docx
../../ŠKVP_2014/Marketing/Základy%20marketingu-remeslá.doc
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Názov predmetu Základy podnikania 

Časový rozsah výučby 2, 2 hodina týždenne, spolu 126 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru 6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Názov predmetu Základy účtovníctva  

Časový rozsah výučby 2,2 hodiny  týždenne, spolu 126 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý 

Kód a názov študijného odboru  6403 L Podnikanie v remeslách a službách 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

  

../../ŠKVP_2014/Základy%20podnikania/základy%20podnikania%20v%20remeslách%20a%20službách%202-2.doc
../../ŠKVP_2014/Účtovníctvo/6403%20L%20podnikanie%20v%20remeslách%20a%20službách%20nadst.doc

