
 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB, STAVBÁRSKA 11, 036 80 

MARTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠŠKKOOLLSSKKÝÝ  VVZZDDEELLÁÁVVAACCÍÍ  PPRROOGGRRAAMM 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

  

  

  

  

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 2013-762/1889:23-925 

s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom. 

 

 

 

 



 

 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU V 

UČEBNOM ODBORE 6456 H KADERNÍK 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a  služieb, 

Stavbárska 11, 036 80 Martin 

 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Kadernícke služby 

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

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

 

 

Popis vzdelávacieho programu 

 

Vzdelávací program konkretizuje požiadavky ŠVP na odborné vzdelávanie žiaka v odboroch 

príslušných do skupiny odborov 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 obchodu – 

predavačské práce; osobné a prevádzkové služby – kadernícke služby, kozmetické služby; 

služby cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie a pre špecializáciu smerom ku 

konkrétnym povolaniam. Dôraz je položený na prípravu absolventa so všeobecnovzdelávacím 

základom, s odbornými teoretickými vedomosťami 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. 

Odborná zložka vzdelávania vymedzuje jednak učivo spoločné pre všetky odbory tejto 

skupiny vzdelávania bez ohľadu na ich profiláciu, kde spoločné vzdelávacie štandardy 

predstavujú povinný základ odborného vzdelávania danej skupiny. 

Pripravuje žiaka k porozumeniu základných vzťahov v trhovej ekonomike, základných 

podnikových činností a pracovnoprávnych vzťahov. Poskytuje žiakovi potrebné vedomosti o 

podnikaní, finančnej gramotnosti, spotrebiteľskej výchove, pripravuje ho 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, dbať na bezpečnosť a 

ochranu zdravia pri práci. Ďalej je učivo rozdelené do špecifických vzdelávacích štandardov 

podľa jednotlivých učebných odborov. Potrebné vedomosti, zručnosti a kompetencie žiak 

získava v teoretickom a praktickom vyučovaní. Teoretické vyučovanie a praktické 

vyučovanie sa uskutočňuje podľa všeobecne platných právnych predpisov a schválených 

ŠkVP. 

 

 

 



 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTÚDIU 

Kód a názov učebného odboru: 6456 H Kaderník 

Stredné odborné vzdelanie 

 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Poskytnutý stupeň 
vzdelania: 

 Stredné odborné vzdelanie 

 Vyučovací jazyk: Štátny jazyk/jazyk národnostných menšín 
a etnických skupín 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium: 

 Nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok 
prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia 
štúdia: 

Záverečná skúška 
 

Doklad o získanom 
stupni 
vzdelania: 

Vysvedčenie o záverečnej skúške 

Doklad o získanej 
kvalifikácii: 

Výučný list 

Možnosti pracovného 
uplatnenia absolventa: 

Podľa profilácie absolventa: 
- v súkromných a štátnych podnikoch 
a organizáciách, 
- v organizáciách poskytujúcich osobné 
a prevádzkové služby, 
- v organizáciách poskytujúcich beauty služby, 
- v cestovnom ruchu, hotelierstve a gastronómii, 
- v súkromnom podnikaní 

Možnosti ďalšieho 
štúdia: 

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

 

ORGANIZÁCIA VÝUČBY 

Príprava v školskom vzdelávacom programe Kadernícke služby 6456 H kaderník, zahŕňa 

teoretické a praktické vyučovanie. Výučba je organizovaná v týždňových cykloch – strieda sa 

jeden týždeň teoretického vyučovania a jeden týždeň odborného výcviku.  

Teoretické vyučovanie je poväčšine organizované v priestoroch školy na Stavbárskej 11, 

03601 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, ekológie 



 

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

zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie. Vzdelávacia oblasť vymedzuje 

obsah teoretickej prípravy pre kvalitný výkon povolania osvojenými technologickými 

postupmi v súlade s požiadavkami zákazníka, estetickými zásadami, modernými trendami 

a novými vedeckými poznatkami. Poskytuje žiakom vedomosti a zručnosti z oblasti 

používaných materiálov a surovín, o materiálnom a technickom zaradení a výbave prevádzok. 

V rámci odborného výcviku žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku 

poskytovania služieb. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich 

osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované formou odborného výcviku v škole, v stredisku 

praktického vyučovania. Praktická príprava prebieha v 1.2. a 3 ročníku v strediskách 

praktického vyučovania  Jána Šimku 7, 03601 Martin.  

Trojročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor profesijnej prípravy ako sa 

majú správať ku zákazníkom všeobecným prehľadom o celej oblasti kaderníckych služieb 

a so základnými predpokladmi pre výkon obchodno-podnikateľských aktivít.  Učebný odbor 

6456 H kaderník  integruje teoretické a praktické vyučovanie. V 1. ročníku dominujú 

vyučovacie predmety všeobecného zamerania.  

Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také 

zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Tieto vyučovacie 

aktivity prebiehajú pod dozorom učiteľa odborného výcviku.  

Záverečná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými 

pokynmi MŠ SR.  

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného 

plánu.  

 

ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA ŽIAKA 

 

Do učebných odborov skupiny odborov Ekonomika a organizácia, obchod a služby II 

môže byť prijatý len uchádzač s dobrým zdravotným stavom. Uchádzač ktorý má zmenenú 

pracovnú schopnosť, pripojí k prihláške rozhodnutie príslušného všeobecného lekára o 

schopnosti študovať zvolený odbor podľa všeobecne záväzných právnych predpisov o 

prijímaní na štúdium na stredné školy. 

 

 

 ZDRAVOTNÉ POŽIADAVKY NA ŽIAKA 

Na prijatie do učebného odboru 6456 H kaderník,  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. 

Pred prijatím do odboru je potrebné vyšetrenie na bacilonosičstvo. Uchádzač musí mať platný 

zdravotný preukaz. Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový 

lekár, v prípade zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho 

zabezpečenia.   

 

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 svojími 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, 

 používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 

 vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia 

stupne dozoru nasledovne: 

 práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, 

ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí 

zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť 

v prípade porušenia BOZP, 



 

 práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom 

kontrolovať pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky 

pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený vedúci zamestnanec Strediska praktického 

vyučovania v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby.  

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje: 

1. Pracovné oblečenie 

Dievčatá 

 Biela zdravotná košeľa , ( Biele tričko ) 

 Biele zdravotné nohavice 

 Ortopedické topánky ( nie vsuvky) 

 Biele ponožky 

 Menovka 

Chlapci 

 Biela zdravotná  košeľa, ( Biele tričko ) 

 Biele zdravotné nohavice        

 Ortopedické topánky ( nie vsuvky ) 

 Biele ponožky 

 Menovka 

2. Zdravotný preukaz pre prácu  

Zakazuje sa nosenie „pírsingu“. Odborný výcvik budú žiaci vykonávať na určených 

pracoviskách (kmeňových, zmluvných) a Stredisku pracovného vyučovania. Odborný výcvik 

sa bude vykonávať aj v čase školských prázdnin, prípadne v sobotu a v nedeľu podľa potreby 

a záujmu žiakov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PROFIL ABSOLVENTA 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Stavbárska 11,  036 80 Martin 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

 

Kadernícke služby 

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

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  denná 

 

 

 

CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA 

 

Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod a 

služby II je pripraviť absolventa, ktorý bude schopný uplatniť sa vo svojom povolaní so 

všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami 

aplikovateľnými v praxi s prirodzenou profesionálnou hrdosťou. 

Absolvent 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. Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu 

ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získava zručnosti pri práci s osobným 

počítačom a internetom. Naučí 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 II je dôležitou súčasťou stredoškolského 

odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná 

orientácia. Vzdelávanie v tejto skupine odborov pripravuje absolventa podľa jeho profilácie 

pre uplatnenie sa v obchodných podnikoch, osobných a prevádzkových službách, 

gastronómii, hotelierstve, cestovnom ruchu a v súkromnom podnikaní. 

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 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 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. 

 

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, 

- 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. 

 

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 správaniaa vystupovania, 

- uplatniť estetiku práce a prostredia s dodržaním hygienických zásad a zásadbezpečnosti 

práce na prevádzke, 

- praktizovať odbornú terminológiu v svojom odbore a využívať všeobecnépoznatky, 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 konkrétneho 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 

 

Výkonové štandardy: 

TEORETICKÉ VZDELÁVANIE  

Absolvent má: 

- vysvetliť odbornú terminológiu, symboliku a zásady technickej normalizácie 

a štandardizácie v odbore murár, 

- popísať aktuálne predpisy BOZP, hygieny práce, ochrany pred požiarom a osobné ochranné 

pracovné prostriedky používané pri murárskych prácach, 

- vysvetliť zásady zobrazovania v pravouhlom premietaní a spôsoby zobrazovania základných 

stavebných konštrukcií v pôdoryse, reze a pohľade, 

- opísať základné druhy stavebných konštrukcií a zásady statického spolupôsobenia 

jednotlivých stavebných konštrukcií, 

- vysvetliť zásady výpočtu spotreby materiálov pre zhotovenie stavebných konštrukcií podľa 

stavebných výkresov v rozsahu murárskych prác, 

- popísať druhy, vlastnosti, použitie a technologický postup spracovania materiálov pri 

zhotovení murovaných a betónových stavebných konštrukcií v rozsahu murárskych prác, 

- vysvetliť vhodný technologický postup pri zhotovení, rekonštrukcii, adaptácii a oprave 

stavebných objektov a organizáciu práce s ohľadom na kvalitu práce, 

- opísať prípravu, používanie a udržiavanie vhodných pracovných pomôcok, náradia a drobnej 

mechanizácie podľa špecifikácie murárskych prác, 

- opísať spôsoby likvidácie a recyklácie odpadu z murárskych prác. 

 

 

Obsahové štandardy: 

a) Technické vzdelávanie  

Jeho cieľom je poskytnúť žiakom odborné vedomosti o základných stavebných konštrukciách 

a stavebných objektoch, získať zručnosti v kreslení náčrtov častí stavebných konštrukcií, v ich 

zobrazovaní v stavebných výkresoch podľa platných noriem v rámci odboru. Žiaci získajú 

predstavivosť o budúcej konštrukcii stavby, schopnosť orientovať sa v projektovej 

dokumentácii, porozumieť technickému výkresu a podľa toho si uvedomiť postup pracovných 

činností potrebných na zhotovenie stavebných konštrukcií, vrátane prípravy materiálov. 

Naučia sa pracovať s technickými podkladmi a využívať pritom prostriedky informačných a 

komunikačných technológií. 

b) Technologické vzdelávanie 



 

Obsahový štandard technologické vzdelávanie poskytuje žiakom vedomosti 

o technologických procesoch pri vykonávaní murárskych prác. Žiaci získajú prehľad o 

druhoch materiálov a stavebných hmôt, ich fyzikálnych a chemických vlastnostiach, 

technológii ich spracovania pri zhotovení stavebných objektov murovaním a betónovaním. 

Získajú prehľad o druhoch, náradia i ich nástrojov, pomôcok, prístrojov, strojov a zariadení, 

ich použití, údržbe a obsluhe pri výrobe murovaných a betónových konštrukcií alebo montáži 

prefabrikovaných stavebných konštrukcií. Oboznámia sa s konkrétnymi technologickými 

postupmi, predpismi a normami v oblasti zhotovenia monolitických aj montovaných 

konštrukcií, ich opráv aj rekonštrukcií, s problematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci, so zásadami hygieny práce, ochrany pred požiarmi, so zaistením bezpečnosti 

technických zariadení a životného prostredia v rozsahu daného odboru. Technologické 

vzdelávanie rozvíja technické a ekonomické myslenie, odborné vyjadrovanie, organizačné 

schopnosti a tvorí podstatnú časť odbornej kvalifikácie absolventov. 



 

UČEBNÝ PLÁN UČEBNÉHO ODBORU 6456 H KADERNÍK 

Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP platný od 1.9.2013 

 

 Stredná odborná škola obchodu a služieb Martin, Stavbárska 11, 036 80 Martin 

Názov ŠkVP KADERNÍCKE SLUŽBY 

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

Kód a názov 

učebného odboru 

6456 H 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 

Obsahové štandardy 

Minimálny počet 

týždenných 

vyučovacích hodín 

celkom 

Vyučovací predmet Počet týž. 

vyučovacích 

hodín celkom 

 Disponibilné 

hodiny 

Všeobecné vzdelávanie 22,5 Všeobecné vzdelávanie – 

povinné predmety   

32,5  

Jazyk a komunikácia 11,5  13,5 2 

Zdokonaľovanie jazykových vedomostí a zručnosti  

 

 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

 

4,5 

 

1 Komunikačná a slohová výchova 

Práca s textom a získavanie informácií 

Rečové zručnosti   

 

Cudzí jazyk 

 

 

9 

 

 

 

 

1 
Jazykové prostriedky 

Komunikačné situácie a jazyková funkcia 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Rečové zručnosti 

Jazykové prostriedky  



 

Komunikačné situácie a jazyková funkcia 

Poznatky o krajinách študovaného jazyka 

Človek a hodnoty  1  1  

Etická výchova/Náboženská výchova   

 

Etická výchova/Náboženská 

výchova 
1  

Človek a spoločnosť     

Človek v ľudskom spoločenstve   

 

Občianska náuka 

 

 

1 

 

Človek ako občan 

Človek a právo 

Človek a ekonomika 

Človek a príroda 1  1  

Všeobecná chémia   

Chémia  
1 

 

Anorganická chémia 

Organická chémia 

Biochémia 

Matematika a práca s informáciami 3  3  

Operácie s reálnymi číslami   

 

Matematika 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Výrazy a ich úpravy 

Riešenie rovníc a nerovníc 

Funkcie  

Planimetria 

Výpočet povrchov a objemov telies 

Práca s údajmi 

Zdravie a pohyb 4,5  4,5  

Zdravie, telo a poruchy zdravia  

 

 

Telesná  a športová 

výchova 

 

4,5 

 

Zdravý životný štýl 

Pohybová výkonnosť a zdatnosť 

Športové činnosti pohybového režimu 

Odborné vzdelávanie 65,5 Odborné vzdelávanie – 

povinné predmety 

65,5  



 

Teoretické vzdelávanie 18   9,5 

Ekonomické vzdelávanie 3  7 4 

Základné ekonomické pojmy  Ekonomika 2  

Pravidlá riadenia osobných financií  Osobné financie 2 1 

Výchova k podnikaniu 

problematika finančného zabezpečenia 

súkromného podnikania 

 Výchova k podnikaniu 2 2 

základy aplikovanej informatiky  Aplikovaná informatika 1 1 

Psychológia 2  2  

komunikáciou so zákazníkom,  

 Psychológia 2  

riešenie konfliktných 

situácií 

odhadnutie typu a psychického rozpoloženia zákazníka 

sociálnej psychológie a psychológie práce 

Technické a technologické vzdelávanie 13   5,5 

základné vedomosti o kaderníckych materiáloch  

3 
 

Materiály 

 

5 

 

2 prípravky vlasovej kozmetiky 

základné vedomosti z trichológie. 

fyzikálne a chemické vlastnosti  

príprava pre návrhové kreslenie 0 Odborné kreslenie 2 2 

venuje sa prekresľovaniu a zachytávaniu technologických 

detailov 

Cibreniu vkusu a rozvíjaniu obrazotvornosti žiaka 

Pracovisko kaderníka 7 Technológia 7,5 0,5 

bezpečnosti a hygiene pri práci, technologických 

postupoch 

umývaní a ošetrovaní vlasov, 

vodovej ondulácii a ondulácii 

železom 



 

strihaní,    

chemickej preparácii, 

odfarbovaní a farbení, 

historických, módnych, 

spoločenských a náročných účesoch 

poradenskej službe 

hygiena pre vlasy a kožu 3 Zdravoveda 4 1 

základy  mikrobiológie, imunológie epidemiológie 

dezinfekčné prípravky a ich význam 

alergické reakcie 

Praktická príprava 47,5  47,5  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

47,5 
 

Odborný výcvik 

 

47,5 

 

Pracovné činnosti v prevádzkach beauty služieb 

Pracovné prístroje, zariadenia, náradie a inventár 

prevádzok beauty služieb 

Príprava a vykonávanie kaderníckych služieb 

Administratívne práce v prevádzke 

Disponibilné hodiny 11,5   11,5 

Spolu 99  99 11,5 

Telovýchovno-výcvikový kurz   

Mimovyučovacie aktivity 

 

2 týždne 

 

Plávanie  

Lyžovanie 12 hodín Plávanie  18 hodín  
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Rámcový učebný plán pre učebný odbor  6456 H Kaderník - schválilo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 7. februára 2013 pod číslom 2013-

762/1889:23-925 s účinnosťou od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov ŠkVP KADERNÍCKE SLUŽBY 

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

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník 

Stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia Denná 

Druh školy Štátna 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku 

1. 2. 3. Spolu 

Všeobecnovzdelávacie predmety 9 8 7 24 

Slovenský jazyk a literatúra   (f 1,5 1,5 1,5 4,5 

Prvý cudzí jazyk                     (g 3 3 3 9 

Etická výchova/ 

Náboženská  výchova            (h  

1 - - 1 

Občianska náuka                    (i - 1 - 1 

Chémia                                   (k 1 - - 1 

Matematika                            (l 1 1 1 3 

Telesná a športová výchova   (m 1,5 1,5 1,5 4,5 

Odborné predmety 9 10 8,5 27,5 

Aplikovaná informatika - 1 - 1 

Ekonomika 2 - - 2 

Materiály 2 1 2 5 

Odborné kreslenie 1 1 - 2 

Osobné financie - 2 - 2 

Psychológia 1 1 - 2 

Technológia 2 3 2,5 7,5 

Výchova k podnikaniu - - 2 2 

Zdravoveda 1 1 2 4 

Odborný výcvik  15 15 17,5 47,5 

Spolu 33 33 33 99 

Účelové kurzy/ učivo            (q     

Kurz pohybových aktivít v prírode 30 0 0 30 

Kurz na ochranu života a zdravia 0 18 0 18 

Účelové cvičenia 6 6 6 18 

Záverečná skúška     
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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 RÁMCOVÉMU UČEBNÉMU PLÁNU PRE 3-ROČNÉ UČEBNÉ 

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 99 hodín, maximálne 105 hodín. 

Výučba v učebných odboroch sa realizuje v 1. a 2. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 3. 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, na kurz na ochranu života a zdravia a 

kurzy pohybových aktivít v prírode ap. a v poslednom ročníku na absolvovanie záverečnej 

skúšky. 

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

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

predpismi. 

f) Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v učebných odboroch realizuje s dotáciou 

minimálne v rozsahu 1,5 vyučovacích hodín v 1 ročníku, minimálne v rozsahu 1 vyučovacej 

hodiny v 2. a 3. ročníku. 

g) 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 učebných odboroch realizuje minimálne v rozsahu 3 týždenných vyučovacích 

hodín v 1., 2. ročníku a 2 týždenných vyučovacích hodín v 3. ročníku. Druhý cudzí jazyk sa 
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môže vyučovať ako voliteľný predmet z časovej dotácie disponibilných hodín minimálne v 

rozsahu 2 týždenných vyučovacích hodín v ročníku. 

h) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ sú predmety náboženská výchova v 

alternatíve s etickou výchovou. Predmety etická výchova/ náboženská výchova sa vyučujú 

podľa záujmu žiakov v skupinách najviac 20 žiakov. 

i) Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a spoločnosť“ je predmet občianska náuka. 

j) Na cirkevných školách je povinnou súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a hodnoty“ 

predmet náboženstvo (podľa konfesie zriaďovateľa). Predmet etická výchova môže škola 

vyučovať v rámci voliteľných predmetov. Súčasťou vzdelávacej oblasti „Človek a 

spoločnosť“ je predmet občianska náuka. 

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

ktoré sa vyučujú podľa ich účelu v danom odbore štúdia. Vyberie sa z predmetov podľa ich 

účelu v danom odbore štúdia. 

l) 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 

v učebných odboroch realizuje s dotáciou minimálne 2 hodín týždenne za celé štúdium. 

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

Predmet telesná a športová výchova možno vyučovať aj v popoludňajších hodinách a spájať 

do maximálne dvojhodinových celkov. 

n) 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. 

o) Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v rozsahu 

minimálne 1520 hodín za štúdium, čo je podmienkou vykonania záverečnej skúšky. Pre 

kvalitnú realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie 

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

dielňach, odborných učebniach, cvičných firmách a pod.) a odborného výcviku. Na 

praktických 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 všeobecne 

záväzných právnych predpisov. Počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy je 

stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

p) 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. 

Disponibilné hodiny sú spoločné pre všeobecné a odborné vzdelávanie. 

q) Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov je kurz na ochranu života a zdravia a kurz 

pohybových aktivít v prírode, ktoré sú uvedené v učebnom plane 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 druhom ročníku 

štúdia a trvá tri dni po šesť hodín, resp. 5 dní pri realizácii internátnou formou. 
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UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy  

vvššeeoobbeeccnnoovvzzddeelláávvaaccíícchh  pprreeddmmeettoovv  

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Stavbárska 11, 03680 Martin 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

 

Kadernícke služby 

Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika a organizácia, obchod a 

služby 

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  Denná 

 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 1,5; 1,5; 1,5  hodín týždenne , spolu 144  

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý, tretí  

Kód a názov študijného odboru  6456 H Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 3,3,3 hodiny týždenne, spolu 288 

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý, tretí 

Kód a názov študijného odboru  6456 H Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu Ruský jazyk   

Časový rozsah výučby 3,3,3  hodiny týždenne, spolu 288 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

../../ŠKVP_2013/SlovJaz%20a%20Lit/učebné,1.ročník,2013-2014.doc
../../ŠKVP_2013/AnglJaz/ANJ-3r-učebný.doc
../../ŠKVP_2013/RUJ-Jedličková/RUJ-%203%20-ročné-učebné.docx
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Názov predmetu Nemecký jazyk   

Časový rozsah výučby 3,3,3 hodiny týždenne, spolu 288 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský  jazyk 

 

 

 

 

 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne , spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý 

Kód a názov študijného odboru  6456 H Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 
1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý 

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu Občianska náuka 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne , spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Druhý 

Kód a názov študijného odboru  6456 H  Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

../../ŠKVP_2013/NemJaz/učebné%20odbory%20_predavač%20_3.h.doc
../../ŠKVP_2013/EticVýchova/ETV-učebné%20odbory%201-0-0.doc
../../ŠKVP_2013/Občianská%20náuka/OBN%20-%20učebný%20odbor.doc
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Názov predmetu Chémia 

Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý 

Kód a názov učebného odboru  6456 H Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 1,1,1  hodina týždenne, spolu  96  

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru  6456 H Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Časový rozsah výučby 1,5;1,5;1,5  hodín týždenne, spolu 144 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov učebného odboru  6456 H Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../../ŠKVP_2013/Chémia/chémia%20učebné%20odbory%201,0,0.doc
../../ŠKVP_2013/Matematika/mat%20učebne%20111%20SkVP13.doc
../../ŠKVP_2013/TelesnáVýchova/TEV-3r-učebný.doc
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UUččeebbnnéé  oossnnoovvyy  

ooddbboorrnnýýcchh    pprreeddmmeettoovv  

 

 

 

Názov a adresa školy Stredná odborná škola obchodu a služieb, 

Stavbárska 11, 03680 Martin 

 

Názov školského vzdelávacieho 

programu 

Kadernícke služby 

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

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník 

Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C 

Dĺžka štúdia 3 roky 

Forma štúdia  Denná 

 

 

 

Názov predmetu Aplikovaná informatika 

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

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6456 H Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

Názov predmetu Ekonomika 

Časový rozsah výučby 2,0,0  hodiny týždenne, spolu  66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  prvý 

Kód a názov študijného odboru 6456 H Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

../../ŠKVP_2013/Informatika/API-3r.doc
../../ŠKVP_2013/Ekonomika/6456%20H%20kaderník%20učebný.doc
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Názov predmetu Materiály 

Časový rozsah výučby 2;1;2 hodín týždenne, spolu 156 

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý ,druhý ,tretí 

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

 

 

Názov predmetu Odborné kreslenie 

Časový rozsah výučby 1 ,1hodina týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  Prvý ,druhý 

Kód a názov učebného odboru 6456 H Kaderník    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názov predmetu Osobné financie 

Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích 

hodín 

Ročník  druhý 

Kód a názov študijného odboru 6456 H  Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názov predmetu Psychológia 

Časový rozsah výučby 1, 1, 0  hodín týždenne, spolu 66 

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý, druhý 

Kód a názov učebného odboru  6456 H   Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

../../ŠKVP_2013/Odborné%20predmety%20kaderník/materiály.doc
../../ŠKVP_2013/Odborné%20predmety%20kaderník/Odborné%20kreslenie.doc
../../ŠKVP_2013/Osobné%20financie/osobné%20financie%20-%203.%20ročný%20učebný.doc
../../ŠKVP_2013/Psychológia/PSY%201,1,0%20učebný%20%20KA%20SkVP%2013.doc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov predmetu Odborný výcvik 

Časový rozsah výučby 15,15,17,5 hodín týždenne spolu 1515  

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý druhý tretí 

Kód a názov študijného odboru   6456 H  Kaderník    

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Názov predmetu Technológia 

Časový rozsah výučby 2-3-2,5 hodiny týždenne, spolu 240   

vyučovacích hodín 

Ročník  Prvý ,druhý ,tretí 

Kód a názov učebného odboru 6456 H  Kaderník     

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názov predmetu Výchova k podnikaniu 

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

hodín 

Ročník  tretí 

Kód a názov študijného odboru 6456 H  Kaderník 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Názov predmetu Zdravoveda 

Časový rozsah výučby 1, 1, 2 hodiny týždenne, spolu 126 

vyučovacích hodín 

Ročník  prvý, druhý, tretí 

Kód a názov študijného odboru 6456 H   Kaderník     

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

../../ŠKVP_2013/Odborné%20predmety%20kaderník/Odborný%20výcvik.doc
../../ŠKVP_2013/Odborné%20predmety%20kaderník/Technológia.doc
../../ŠKVP_2013/Výchova%20k%20podnikaniu/výchova%20k%20podnikaniu-predavač.doc
../../ŠKVP_2013/Odborné%20predmety%20kaderník/Zdravoveda.doc

