
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 

DODATOK č. 4 

pre 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 

pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu  

študijných odborov 

25 INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ 

TECHNOLÓGIE 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
dňa 5. októbra 2016 pod číslom 2016-9967/41446:31-10E0  

s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom. 

SCHVÁLILO 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  
republiky dňa 12. mája 2021 pod číslom 2021/9630:14-A2220 

s účinnosťou od 1. septembra 2021, 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 úplného stredného odborného vzdelania 

Platnosť ŠVP 
Dátum 

Revidovanie 
ŠVP 

Dátum 
Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01. 09. 2021 máj 2021 Zmena: 

Ruší sa dodatok č. 3 v časti „7  Rámcové učebné plány“. 

Odôvodnenie: 

Zosúladenie s rozhodnutím ministra školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR č. 2021/9630:4-A2220 zo dňa 8. feb-
ruára 2021. 

Štátny vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania pre poma-
turitné kvalifikačné štúdium  

Platnosť ŠVP 
Dátum 

Revidovanie 
ŠVP 

Dátum 
Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01. 09. 2021 máj 2021 Zmena: 

Ruší sa dodatok č. 3 v časti „11 Rámcové učebné plány“. 

Odôvodnenie: 

Zosúladenie s rozhodnutím ministra školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR č. 2021/9630:4-A2220 zo dňa 8. feb-
ruára 2021. 

Štátny vzdelávací program vyššieho odborného vzdelania 

Platnosť ŠVP 
Dátum 

Revidovanie 
ŠVP 

Dátum 
Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01. 09. 2021 máj 2021 Zmena: 

Ruší sa dodatok č. 3 v časti „15 Rámcové učebné plány“. 

Odôvodnenie: 

Zosúladenie s rozhodnutím ministra školstva, vedy, vý-
skumu a športu SR č. 2021/9630:4-A2220 zo dňa 8. feb-
ruára 2021. 

1. V Dodatku č. 3 v časti 7. Rámcové učebné plány v kapitole 7.2 Poznámky k rám-
covému učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory (M) sa rušia nové texty 
poznámok e), g) a i). 
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2. V Dodatku č. 3 v časti 7. Rámcové učebné plány v kapitole 7.4 Poznámky k rám-
covému  učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory (M) s vyučovacím ja-
zykom národnostných menšín sa rušia nové texty poznámok f), h) a j). 

3. V Dodatku č. 3 v časti 11. Rámcové učebné plány v kapitole 11.2 Poznámky 
k rámcovému  učebnému plánu pre 2-ročné pomaturitné kvalifikačné štú-
dium (N) sa rušia nové texty poznámok a), a c).  

4. V Dodatku č. 3 v časti 15. Rámcové učebné plány v kapitole 15.2 Poznámky 
k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné vyššie odborné štúdium (Q) sa 
ruší nový text poznámky c). 


