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1. Základné údaje 

Normatív materiálno-technického a priestorového zabezpečenia (ďalej len „normatív“) je 

vytvorený s cieľom zabezpečenia kvalitnej prípravy žiakov študijného odboru 7218 M mas-

mediálne štúdiá a nadväzujúcich foriem odborného vzdelávania a prípravy. Normatív vychá-

dza zo Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠVP“) pre skupinu študijných 

a učebných odborov 72 Publicistika, knihovníctvo a  vedecké informácie, poskytujúceho úpl-

né stredné odborné vzdelanie. Špecifikuje ucelený, vzájomne sa podmieňujúci komplex po-

žiadaviek s cieľom vytvoriť optimálne vzdelávacie prostredie.  

Normatív určuje požiadavky na základné učebné priestory a požiadavky na základné vy-

bavenie učebných priestorov pre teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie. Okrem zá-

kladných priestorov a základného vybavenia sú súčasťou normatívu aj odporúčané učebné 

priestory a odporúčané materiálne a prístrojové vybavenie. Tieto sú nad rámec základného 

vybavenia a ich účelom je zabezpečenie vyššej kvality vyučovacieho procesu v nadväznosti 

na požiadavky trhu práce v danom odbore. Vybavenosť v súlade s týmto normatívom 

v rozsahu odporúčaného vybavenia je predpokladom pre školu uchádzať sa o možnosť použí-

vať popri svojom názve aj označenie „Centrum odborného vzdelávania a prípravy“.  

Pre zamestnávateľa platí normatív materiálno-technického zabezpečenia v rozsahu zá-

kladných požiadaviek vybavenia pre praktické vyučovanie (netýka sa požiadaviek na učebné 

priestory). 

Škola alebo zamestnávateľ môže splniť normatív aj používaním priestorovej, materiálnej 

a prístrojovej vybavenosti vo vlastníctve inej fyzickej alebo právnickej osoby, s ktorou má 

škola alebo zamestnávateľ uzatvorenú písomnú dohodu o spolupráci v oblasti odborného 

vzdelávania, zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania, zmluvu o duálnom vzdelávaní 

alebo inou zmluvnou formou, ak je v dohode alebo zmluve táto skutočnosť uvedená.  

U všetkých položiek normatívu označených „podľa potreby“ sa nedá presne vyšpecifiko-

vať množstvo. Pre daný študijný alebo učebný odbor sú povinné, ide najmä o suroviny, spo-

trebný materiál, drobný inventár a pod., ktorými škola alebo zamestnávateľ musí disponovať.  

Škola musí súčasne spĺňať požiadavky na povinné materiálno-technické a priestorové za-

bezpečenie pre všeobecnovzdelávacie predmety, ktoré vypracováva Štátny pedagogický ústav  

a sú zverejnené na webovom sídle www.siov.sk.   

2. Všeobecne záväzné právne predpisy 

Proces výchovy a vzdelávania zohľadňuje všeobecne záväzné právne predpisy upravujú-

ce bezpečnosť práce, ochranu pred požiarom, prevádzkovanie objektov škôl 

a zamestnávateľov ako aj technickú dokumentáciu používaných zariadení, príslušné normy 

a predpisy, ktoré upravujú výrobný proces alebo pracovné operácie zodpovedajúce obsahu 

vzdelávania v danom odbore vzdelávania.  

Učebné priestory školy a pracoviská u zamestnávateľa musia vyhovovať požiadavkám 

hygieny práce, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, ktoré sú 

v súlade s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, rezortnými pred-

pismi a technickými normami.  

Súčasťou vybavenia priestorov pre praktické vyučovanie je technická dokumentácia, 

technologické postupy, pravidlá bezpečnej obsluhy technických a iných zariadení, hygienické 

a bezpečnostné predpisy, bezpečnostné tabuľky a značky a prostriedky protipožiarnej ochrany 

a prvej pomoci. 

http://www.siov.sk/
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3. Požiadavky na učebné priestory a ich vybavenie pre teoretické 

vyučovanie 

3.1 Základné požiadavky 

                                                
3 )  Druh a počet učebných pomôcok  definuje škola v súlade so ŠkVP (učebnice, ostatný drobný kancelársky 

materiál, náplň do tlačového zariadenia...) 
4 ) Druh a počet učebných pomôcok  definuje škola v súlade so ŠkVP (učebnice, ostatný drobný kancelársky 

materiál, náplň do tlačového zariadenia...) 

Názov priestoru Názov vybavenia 
Počet na 

skupinu na žiaka 

Učebňa  

pre vyučovanie  

odborných  

predmetov1)  

teoretického  

vzdelávania 

Pracovný stôl pre učiteľa 1  

Školská lavica 17 1 

Stolička pre učiteľa 1  

Stolička pre žiaka  34 

Uzamykateľná skrinka na pomôcky 1  

Školská tabuľa 1  

Zariadenia, výpočtová technika 
a programové vybavenie podľa predmetov, 
ktoré sa budú v učebni vyučovať 

  

Interaktívna technológia (dataprojektor, plátno, 
počítač, intranet, internet, ozvučenie) 

1 súbor  

Interaktívna tabuľa 1  

Programové aplikačné vybavenie   1  

Server 1  

Učebné pomôcky v elektronickej alebo mate-
riálnej forme podľa obsahu  predmetov, ktoré 
sa budú v učebni vyučovať 

x3)  

Učebnice podľa obsahu predmetov, ktoré sa 
budú v učebni vyučovať 

podľa potreby podľa potreby 

Učebňa výpočtovej 

techniky5) 

Pracovný stôl pre učiteľa 1  

Pracovný PC stôl (miesto) pre žiaka 17 1 

Stolička pre učiteľa 1  

Stolička pre žiaka 17  

Uzamykateľná skrinka na pomôcky 1  

Školská tabuľa 1  

Server 1  

Dataprojektor 1  

Premietacie plátno 1  

Programové aplikačné vybavenie 18 1 

Multifunkčné zariadenie 1  

Základná zostava PC 18 1 

Internet 18 1 

Špecializovaný softvér podľa obsahového za-
merania vyučovaných predmetov 

18 1 

Učebné pomôcky v elektronickej alebo mate-
riálnej forme podľa obsahu  predmetov, ktoré 
sa budú v učebni vyučovať 

x4)  

Učebnice podľa obsahu predmetov, ktoré sa podľa potreby podľa potreby 
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3.2 Odporúčané požiadavky 

 

budú v učebni vyučovať 

Knižnica 

s odbornou  

literatúrou,  

fonotékou  

a videotékou 

Odborná literatúra pre odborné predmety, fono-
téka a videotéka 

podľa potreby podľa potreby 

Metodiky a metodické príručky,  odborné časo-
pisy a periodiká 

podľa potreby podľa potreby 

Literatúra pre deti a mládež: klasická a moder-
ná slovenská a svetová literatúra – poézia, pró-
za, náučná literatúra 

podľa potreby podľa potreby 

Pracovný PC stôl 18 1 

Stolička 18 1 

Základná zostava PC 18 1 

Programové aplikačné vybavenie 18 1 

Internet 18 1 

Server 1  

Tlačiareň / multifunkčné zariadenie 1  

Názov priestoru Názov vybavenia 
Počet na 

skupinu žiaka 

Jazykové  

laboratórium 

Katedra 1  

Stolička pre učiteľa 1  

Školské lavice 9 1 

Stolička 17 1 

Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami 1  

Skriňa 1  

Interaktívna tabuľa 1  

Didaktické pomôcky (podľa potreby vyučujú-

ceho) 
1 

 

Nástenka 1  

Dataprojektor 1  

Plátno 1  

Notebook   17 1 

Audio systém 1  

Slúchadlá 17 1 

Prístup na internet 17 1 

Server 1  

USB kľúč 1  

Interaktívna tabuľa 1  
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4. Požiadavky na učebné priestory a ich vybavenie pre praktické 

vyučovanie 

4.1 Základné požiadavky 

Názov priestoru Názov vybavenia 
Počet na 

skupinu žiaka 

Učebňa odborných 

predmetov  

praktickej prípravy 

– televízne 

a rozhlasové  

štúdio 2) 

 

Pracovný stôl pre moderátora – redaktora 1  

Stolička pre moderátora – redaktora 2  

Variabilné pozadie za sedením moderátora – 

redaktora 
1 

 

Stolička s prac. plochou pre žiaka 17  

Zariadenia, výpočtová technika a programo-

vé vybavenie 
 

 

TV kamery s príslušenstvom (statív,  LCD mo-

nitor) s výstupom AV signálu pre réžiu 
3 

 

Sada štúdiových mikrofónov pre redaktorov – 

moderátorov a účinkujúcich 
7 

 

Štúdiové osvetlenie – 3x bodové svetlá, 3x pa-

nely s mäkkým svetlom s možnosťou stmieva-

nia 

1 

 

Veľkoplošný TV (uhlopriečka 150 cm) 1  

Réžijný pult – video 1  

Réžijný pult – video 1  

Fotoaparáty 5  

Klimatizačné zariadenie 1  

Pripojenie na internet a intranet 1  

Čítacie zariadenie k TV kamere 1  

Multifunkčné zariadenie – sieťové alebo samo-

statne kopírovací stroj, tlačiareň 
1 

 

Programové aplikačné vybavenie pre učiteľa 

a žiaka: 

- Kancelársky softvér (textový a tabuľkový  

procesor, databázový a prezentačný systém) 

- Grafický softvér 

- Softvér pre sieťovú komunikáciu 

- Softvér podľa obsahového zamerania vyučo-

vaných predmetov (strih AV materiálov) 

    

 

    18 

     

    18 

    18 

    18 

 

Učebné pomôcky v elektronickej alebo ma-

teriálnej forme podľa obsahu  predmetov, 

ktoré sa budú v učebni vyučovať 

x3) 

 

Učebnice podľa obsahu  predmetov, ktoré sa 

budú v učebni vyučovať 
podľa potreby 

 
podľa potreby 

Výučbový softvér pre jednotlivé predmety 1  

Učebňa pre výučbu 

jazykovej odbornej 

prípravy  

a ďalších  

príbuzných  

Pracovný stôl pre učiteľa 1  

Stolička pre učiteľa 1  

Pracovný stôl (miesto) pre žiaka 17 1 

Stolička pre žiaka 17 1 

Zariadenia, výpočtová technika a programo-   
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4.2 Odporúčane požiadavky 

odborných  

predmetov 

vé vybavenie podľa predmetov, ktoré sa bu-

dú v učebni vyučovať 

Interaktívna technológia  (tabuľa, plátno, data-

projektor, počítač, intranet, internet,) 
1 súbor 

 

Programové aplikačné vybavenie pre učiteľa 

a žiaka 
18 

 

Počítač pre učiteľa 1  

Základná zostava PC pre žiaka 17 1 

Server 1  

Učebné pomôcky v elektronickej alebo ma-

teriálnej forme podľa obsahu  predmetov, 

ktoré sa budú v učebni vyučovať 

x3) 

 

Učebnice podľa obsahu  predmetov, ktoré sa 

budú v učebni vyučovať 
podľa potreby 

 

podľa potreby 

Výučbový softvér pre jednotlivé predmety 1  

Špecializovaná 

učebňa – strižňa 

audiovizuálnych 

materiálov 

Pracovný stôl 4  

Stolička 4  

Zariadenia, výpočtová technika a programo-
vé vybavenie podľa predmetov, ktoré sa bu-
dú v učebni vyučovať 

 
 

Strihový počítač s programovým vybavením 
pre strih audiovizuálnych materiálov + 32“ 
monitor a ozvučenie 

1 
 

Záznamové zariadenie HDD pre audiovizuálne 
materiály (min. 8TB) 

1 
 

Ozvučenie 1 - 

Pripojenie na internet a intranet1 1  

Veľkoplošný TV (uhlopr. 150 cm) 1  

Učebné pomôcky v elektronickej alebo mate-
riálnej forme podľa obsahu  predmetov, ktoré 
sa budú v učebni vyučovať 

x3) 
 

Učebnice podľa obsahu  predmetov, ktoré sa 
budú v učebni vyučovať 

podľa potreby 
 

podľa potreby 

Názov priestoru Názov vybavenia 
Počet na 

skupinu žiaka 

Multimediálna 

učebňa 

Katedra 1  

Stolička pre učiteľa 1  

Školské lavice 9 1 

Stolička 17 1 

Školská tabuľa s kresliacimi pomôckami 1  

Skriňa 1  

Interaktívna tabuľa 1  

Didaktické pomôcky (podľa potreby vyučujú-

ceho) 
1 

 

Nástenka 1  

Dataprojektor 1  

Plátno 1  
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Poznámky: 
1)  Predmety ako napr.: úvod do štúdia médií, médiá v krajinách EÚ, psychológia a etika médií, mediálne právo,  

jazyková kultúra, súčasná svetová spoločnosť, ekonomika a podnikanie, manažment a marketing  a ďalšie vo 

vzťahu k príslušným obsahovým štandardom vzdelávacej oblasti teoretického vzdelávania  Štátneho 

vzdelávacieho programu 72 Publicistika, knihovníctvo a  vedecké informácie. 
2)  Predmety ako napr. úvod do štúdia médií, mediálna tvorba, online médiá, digitálna fotografia, jazyková 

kultúra a ďalšie vo vzťahu k príslušným obsahovým  štandardom vzdelávacej oblasti praktickej prípravy 

Štátneho vzdelávacieho programu 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie. 

3) Druh a počet učebných pomôcok definuje škola v súlade so ŠkVP (učebnice, ostatný drobný kancelársky 

materiál, náplň do tlačového zariadenia...). 
4)  Druh a počet učebných pomôcok definuje škola v súlade so ŠkVP (učebnice, ostatný drobný kancelársky 

materiál, náplň do tlačového zariadenia...). 
5) Učebňa výpočtovej techniky a knižnica sa využívajú aj pre praktické vyučovanie. 

 

 

 

Notebook/stolový počítač pre žiakov 17 1 

Notebook/stolový počítač pre učiteľa 1  

Ozvučenie priestoru 1 - 

USB kľúč 18 1 

Kamera 1  

Prístup na internet 18 1 

Server 1  

Veľkoplošný TV 3 D + DVD 1  


