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1 Základné údaje 

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

tvorený s cieľom zabezpečenia kvalitnej prípravy žiakov študijného odboru 6858 M ekonomicko-

právne činnosti v podnikaní. 

 Normatív vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „ŠVP“) pre skupinu štu-

dijných odborov 68 Právne vedy poskytujúceho úplné stredné odborné vzdelanie. Špecifikuje uce-

lený, vzájomne sa podmieňujúci komplex požiadaviek s cieľom vytvoriť optimálne vzdelávacie 

prostredie.  

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

nie učebných priestorov pre teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie. Okrem základných 

priestorov a základného vybavenia sú súčasťou normatívu aj odporúčané učebné priestory a odpo-

rúčané 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 používať popri svojom názve aj označenie Cen-

trum odborného vzdelávania a prípravy. 

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

ných požiadaviek vybavenia pre praktické vyučovanie (netýka sa požiadaviek na učebné prie-

story). 

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 zmluv-

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

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

množstvo. Pre daný študijný odbor sú povinné, ide najmä o spotrebný materiál, drobný inventár 

a pod., ktorými škola alebo zamestnávateľ musí disponovať.  

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

pečenie 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 upravujúce 

bezpečnosť práce, ochranu pred požiarom, prevádzkovanie objektov škôl a zamestnávateľov ako 

aj technickú dokumentáciu používaných zariadení, príslušné normy a predpisy, ktoré upravujú vý-

robný proces alebo pracovné operácie zodpovedajúce obsahu vzdelávania v danom odbore vzde-

lávania.  

Učebné priestory školy a pracoviská u zamestnávateľa musia vyhovovať požiadavkám hy-

gieny práce, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, ktoré sú v súlade 

s príslušnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, rezortnými predpismi a tech-

nickými normami.  

Súčasťou vybavenia priestorov pre praktické vyučovanie je technická dokumentácia, techno-

logické postupy, pravidlá bezpečnej obsluhy technických a iných zariadení, hygienické a bezpeč-

nostné predpisy, bezpečnostné tabuľky a značky a prostriedky protipožiarnej ochrany a prvej po-

moci. 

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

3.1 Základné požiadavky 

 
  

Názov priestoru Názov vybavenia 
Počet na 

skupinu žiaka 

Učebňa  

pre vyučovanie  

odborných  

predmetov  

teoretického  

vzdelávania 

Pracovný stôl  pre učiteľa 1  

Pracovný stôl (miesto) pre žiaka  1 

Stolička kancelárska  1  

Stolička školská  1 

Školská tabuľa/keramická tabuľa 1  

Prezentačná plocha/interaktívna tabuľa  

s dataprojektorom  
1  

PC zostava/notebook pre učiteľa + softvérové 

vybavenie1, 2 
1  

PC zostava/notebook  pre žiaka + softvérové 

vybavenie1,2 
 1 

Sieť LAN/ wifi 1  

Softvér – interaktívny súbor cvičení  1  

Skrine na odkladanie pomôcok pre výučbu  podľa potreby  

Odborná literatúra pre odborné predmety, od-

borné časopisy 
podľa potreby  

Právne normy v tlačenej alebo elektronickej 

podobe 
podľa potreby  

Učebnice alebo učebné materiály podľa obsahu 
predmetov, ktoré sa budú v učebni vyučovať 

podľa potreby  

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

podľa potreby  

Učebňa  

pre vyučovanie  

jazykovej odbornej 

prípravy 

Pracovný stôl  pre učiteľa 1  

Pracovný stôl (miesto) pre žiaka  1 

Stolička kancelárska  1  

Stolička školská  1 

Školská tabuľa/keramická tabuľa 1  

Prezentačná plocha/interaktívna tabuľa  

s dataprojektorom  
1  

PC zostava/notebook pre učiteľa + softvérové 

vybavenie1, 2 
1  

PC zostava /notebook pre žiaka  + softvérové 

vybavenie1, 2 
 1 

Sieť LAN/ wifi 1  

Softvér – interaktívny súbor cvičení  1  

CD prehrávač, reproduktory 1  

Učebnice, pracovné zošity podľa potreby  
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3.2 Odporúčané požiadavky 

4 Požiadavky na učebné priestory a ich vybavenie pre praktické vyučovanie 

4.1 Základné požiadavky 

Názov priestoru Názov vybavenia 
Počet na  

 skupinu žiaka 

Učebňa pre vyučo-

vanie odborných 

predmetov teoretic-

kého vzdelávania 

Vizualizér 1  

Multifunkčné zariadenie/tlačiareň 1  

Učebňa pre vyučo-

vanie jazykovej od-

bornej prípravy  

Vizualizér 1  

Multifunkčné zariadenie/tlačiareň 1  

Ovládacia jednotka učiteľa, žiacky zosilňovač, 

slúchadlá 
1 sada  

Názov priestoru Názov vybavenia 
Počet na 

skupinu žiaka 

Učebňa  

pre praktické  

vyučovanie   

ekonomiky a podni-

kania  

Pracovný stôl  pre učiteľa 1  

Pracovný stôl (miesto) pre žiaka  1 

Stolička kancelárska  1  

Stolička školská  1 

Školská tabuľa/keramická tabuľa 1  

Nástenná tabuľa  1  

Skrine na odkladanie pomôcok pre výučbu 1  

Prezentačná plocha/ interaktívna tabuľa  
s dataprojektorom  

1  

PC zostava/notebook pre učiteľa + softvérové 
vybavenie1,2 

1  

PC zostava /notebook pre žiaka +  softvérové 
vybavenie1, 2 

 1 

Sieť LAN/wifi 1  

Softvér  pre výučbu aplikovanej ekonómie   1 

Softvér – jednoduché a podvojné účtovníctvo  1 

Softvér ATF na výučbu desaťprstovej hmatovej 
metódy  

 1 

Softvér – interaktívny súbor cvičení  1 

Softvér – finančná gramotnosť    1 

Multifunkčné zariadenie alebo samostatne ko-
pírovací stroj, skener  

1  

Viazačka  1  

Skartovačka 1  

Odborné ekonomické periodiká,  odborná eko-
nomická literatúra  

podľa potreby  

Skrine na odkladanie pomôcok pre výučbu  podľa potreby  

Vzory dokumentácie v odbore: tlačivá (daňové 
priznania, pokladničné doklady, daňové pri-
znanie faktúry, cestovné príkazy atď.)  

podľa potreby  
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Kancelársky materiál (náplň do tlačového za-

riadenia, zakladače, spisové dosky, rýchlovia-

zače, obaly,  obálky, kancelársky papier, zoší-

vačky,dierkovače, spinky, pečiatky, nožnice, a 

i.) 

podľa potreby  

 Učebňa  

praktického  

vyučovania v ob-

lasti  

právnych činností   

Pracovný stôl  pre učiteľa 1  

Pracovný stôl (miesto) pre žiaka  1 

Stolička kancelárska  1  

Stolička školská  1 

Tabuľa/keramická tabuľa 1  

Nástenná tabuľa 1  

Prezentačná plocha/ interaktívna tabuľa s data-
projektorom  

1  

PC zostava (notebook) pre učiteľa +  softvérové 
vybavenie1, 2 

1  

PC zostava (notebook) pre žiaka + softvérové 
vybavenie1, 2 

 1 

Sieť LAN/wifi 1 1 

Softvér – interaktívny súbor cvičení  1 

Špecifický softvér   1 

Multifunkčné zariadenie alebo samostatne ko-
pírovací stroj, skener  

1  

Viazačka  1  

Skartovačka 1  

Vzory dokumentácie v odbore (vzory zmlúv 
a právnych podaní) 

podľa potreby  

Odborná  právnická literatúra, odborné perio-
diká 

podľa potreby  

Právne normy v tlačenej alebo elektronickej 
podobe 

podľa potreby  

Judikatúra súdov v elektronickej podobe podľa potreby  

Skrine na odkladanie pomôcok pre výučbu  podľa potreby  

Prezenčná technológia – rečnícky pult, prenos-
né ozvučovacie zariadenie s bezdrôtovými mi-
krofónmi  

1 súbor  

Rokovací stôl 1  

Stolička k rokovaciemu stolu  1 

Učebňa 

aplikovanej 

informatiky 

Pracovný stôl  pre učiteľa 1  

Pracovný stôl (miesto) pre žiaka  1 

Stolička kancelárska  1  

Stolička školská  1 

Tabuľa/keramická tabuľa 1  

Prezentačná plocha/interaktívna tabuľa s data-
projektorom 

1  

PC zostava (notebook) pre učiteľa +  softvéro-
vé vybavenie1, 2 

1  

PC zostava (notebook) pre žiaka +  softvérové 
vybavenie1, 2 

 1 

Internetové pripojenie Sieť LAN/wifi   

Multifunkčné zariadenie/tlačiareň  1  

Špecifický softvér  1  



8 

4.2 Odporúčané požiadavky 

Poznámky: 

* Monitory je možné nahradiť notebookmi. 

1) Operačný systém – aktuálna verzia používaná v praxi. 

2) Softvér zahŕňa aktuálne programové produkty dostupné na trhu z oblasti textových editorov, tabuľkových proce-

sorov, databáz – kancelársky balík (napr. MS Office, ....), e-learningové prostredie. 

Odborná literatúra 1  

Názov priestoru Názov vybavenia 
Počet na 

skupinu žiaka 

Videokonferenčná 

učebňa 

Rokovacia stolička  1 

Rokovací stôl/kancelársky stôl  1 

Interaktívna biela tabuľa s dotykovou plochou/ 

veľkoformátová LCD obrazovka/ biela magne-

tická tabuľa a dataprojektor 

1  

Sieť LAN/ wifi 1  

Notebook pre učiteľa + softvérové vybavenie1,2 1  

Notebook pre žiaka + softvérové vybavenie1, 2  1 

Softvérové vybavenie: Platformy (nástroje) ur-

čené na riadenie a vedenie videokonferencii  a 

kooperáciu tímu 

1  

Priestorový mikrofón,  reproduktor (štúdiové 

reproduktory) 
1  

Monitory*, reproduktory a mikrofóny integro-

vané do nábytku 
 

 

1 

Ovládací panel/ univerzálny bezdrôtový pre-pí-
nač 

1  

Profesionálna kamera 1  

Akustické panely  podľa rozmerov miestnosti podľa potreby  

Učebňa  

praktického  

vyučovania v ob-

lasti právnych čin-

ností   

pre realizáciu  

simulovaných  

súdnych sporov 

Stôl pre sudcu 1  

Stôl pre zapisovateľku 1  

Stolička pre sudcu 1  

Stolička  pre zapisovateľku 1  

Stoličky účastníkov konania a ich právnych zá-
stupcov a svedkov 

podľa potreby  

Sudcovský talár 1  

Štátny znak 1  

Mikrofóny podľa potreby  

Technické zariadenie na prenos zvuku a obrazu 1  


