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Schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1853:8-925 s účinnosťou od 

1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom.    

SCHVÁLILO 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  
republiky dňa 19. júna 2014 pod číslom 2014-2143/29954:4-10E0 

s účinnosťou od 1. októbra 2014, začínajúc prvým ročníkom.    
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1 ÚVOD DO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

1.3 Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu 

Štátny vzdelávací program nižšieho stredného odborného vzdelania 

Účinnosť 
dodatku ŠVP 

Dátum 

Revidovanie ŠVP 
Dátum 

Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01. 10. 2014 jún 2014 Zmena: 

1. Doplnenie učebného odboru technické služby 
v autoservise v osobitostiach a podmienkach 
vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami na s. 17 a 18 v časti 4.1. 

2. Doplnenie vzdelávacích štandardov pre učebný 
odbor technické služby v autoservise na s. 46 
v časti 8.4.   

Odôvodnenie: 

a) Zosúladenie obsahu štátneho vzdelávacieho prog-
ramu s piatym bodom vyhlášky Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
č.156/2014 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláš-
ka Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení ne-
skorších predpisov. 
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1. Na s. 17 a 18 v časti 4 Osobitosti a podmienky vzdelávania žiakov so špe-
ciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 4.1 Skupina učebných odborov 
nižšie stredné odborné vzdelanie sa za slová „▪ strojárska výroba“ vkladajú 
slová „▪ technické služby v autoservise“. 

2. Na s. 46 v časti 8.4 Vzdelávacie štandardy špecifické pre učebné odbory 
a odborné zamerania sa za vzdelávacie štandardy pre učebný odbor stro-
járska výroba vkladajú vzdelávacie štandardy pre učebný odbor technické 
služby v autoservise, ktoré znejú: 

 
„ 

Učebný odbor 

TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISE  

 TEORETICKÉ VZDELÁVANIE  

Výkonové štandardy 

Absolvent má: 

- popísať bezpečné pracovné postupy s ohľadom na životné prostredie, 
- charakterizovať adekvátne pracovné prostriedky v svojom odbore, 
- vysvetliť postup pri poskytovaní prvej pomoci v prípade pracovného úrazu, 
- popísať základné odborné technické a technologické pojmy v svojom odbore, 
- navrhnúť použitie správneho technického a technologického postupu, 
- popísať zásady hospodárenia a správneho používania surovín a materiálov, 
- obsluhovať základné druhy zariadení a strojov používaných na pracovisku, 
- vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracovisku. 

Obsahové štandardy 

Bezpečnosť práce 

Obsah učiva sa zameriava na bezpečnosť práce, charakteristiku negatívnych udalostí (pracovný 
úraz, choroba z povolania a iné poškodenia zdravia z práce), povinnosti zamestnávateľa v oblasti 
BOZP. Žiak sa učí o právach a povinnostiach zamestnanca z hľadiska BOZP a hygieny práce. 

Technické a technologické pojmy 

Obsah učiva sa zameriava na základné technické a technologické pojmy v danom odbore, na zásady 
správnej výrobnej a prevádzkovej praxe. Žiak sa učí základným pravidlám organizácie, plánovaniu 
a kontrole kvality práce. 

Suroviny a materiály 

Učivo sa zameriava na základné vlastnosti a rozdelenie surovín a materiálov, na ochranu vlastností 
surovín, materiálov a tovarov skladovaním a balením. Žiak si osvojí vedomosti o úprave a použití 
surovín a materiálov, učí sa základom výpočtov spotreby surovín a materiálov pre finálny produkt. 

Technologické a technické vybavenie 

Žiak sa učí o účelovom vnútornom vybavení pracoviska, o druhoch náradia, pomôcok, zariadení 
a strojov. Učí sa správnej údržbe a manipulácii s náradím, zariadením a strojmi. Žiak  spoznáva funk-
ciou, obsluhou a využitie zariadení a strojov. Učí sa hospodárskemu vzťahu k majetku. 

Technologické a technické postupy 

Obsah učiva sa zameriava na jednoduché technologické postupy pri príprave finálnych produktov 
a na základné techniky používané v danom odbore. Žiak získava vedomosti o tovarovom sortimente 
a o správnej manipulácii s tovarom. 
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PRAKTICKÁ PRÍPRAVA 

Výkonové štandardy 

Absolvent vie: 

- pracovať podľa zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v súlade s hygienickými predpismi, 
- vykonávať samostatne základné pracovné činnosti vo svojom odbore, 
- vykonať základné postupy pri manipulácii so surovinami, materiálom a tovarom, 
- používať manuálne správne pracovné náradie, stroje, zariadenie a inventár, 
- používať základné techniky a technológie na vytvorenie finálnych produktov a služieb, 
- aplikovať základné právne normy ochrany majetku a ochrany spotrebiteľa. 

Obsahové štandardy 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

Učivo pripravuje žiaka spoznať základné povinnosti pracovníkov výrobných, obchodných, odbytových 
stredísk a stredísk služieb podľa profilácie absolventa. Učí ho spôsobom ochrany zdravia pri práci 
a oboznamuje s najčastejšími zdrojmi a príčinami pracovných úrazov. Žiak sa učí základom prvej 
pomoci pri úrazoch. Obsah učiva ho ďalej učí bezpečnej práci pri manipulácii so zariadením výrob-
ných, obchodných, odbytových stredísk a stredísk služieb podľa ich profilácie. 

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

Obsah učiva sa zameriava na prípravu pracoviska pred začatím prevádzky, na pracovné činnosti 
počas prevádzky pracoviska a na pracovné činnosti po dokončení prevádzky podľa profilácie absol-
venta. 

Pracovné nástroje, strojmi, zariadením a inventárom prevádzky 

Učivo sa zameriava na praktický nácvik obsluhy a údržby nástrojov, pracovných strojov a zariadení 
prevádzky. Učí žiaka základným povinnostiam pri obsluhe a údržbe nástrojov, pracovných strojov 
a zariadení s dôrazom na bezpečnosť a hygienu pri práci. 

Príprava finálnych produktov a služieb 

Obsah učiva sa zameriava na hlavné zásady jednoduchých technických a technologických postupov. 
Žiak absolvuje praktický nácvik manipulácie so surovinami, materiálom a tovarom a praktický nácvik 
základných technických a technologických postupov podľa profilácie absolventa. 

            .“ 
 


