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MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 

DODATOK č. 7 

pre 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 

pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu  

študijných a učebných odborov 

23, 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ  

KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I, II 

Schválilo Ministerstvo 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 10. júna 2019 pod číslom 2019/5583:15-A1030 

s účinnosťou od 1. septembra 2019, pre prvý a druhý ročník štúdia. 
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1. ÚVOD DO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

1.3 Záznamy o platnosti a revidovaní štátneho vzdelávacieho programu 

Štátny vzdelávací program stredného odborného vzdelania  

Platnosť ŠVP 
Dátum 

Revidovanie 
ŠVP 

Dátum 
Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01. 09. 2019 máj 2019 Zmena: 

1. Zmena poznámky „s“ v časti „11.2 Poznámky 
k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné učebné 
odbory“ na s. 57. 

2. Zmena poznámky „t“ v časti „11.4 Poznámky 
k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné učebné 
odbory s vyučovacím jazykom národnostných men-
šín“ na s. 60. 

Odôvodnenie: 

Zosúladenie poznámky so zákonom č. 209/2018 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o od-
bornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú nie-
ktoré zákony, čl. I, bod 46. 

Účinnosť a platnosť: 

Zmena poznámok v bode 1. a 2. platí len pre triedy 
so žiakmi, ktorým sa poskytuje praktické vyučo-
vanie v systéme duálneho vzdelávania a začali 
štúdium v školskom roku 2018/2019 alebo začnú 
štúdium v školskom roku 2019/2020. 

Štátny vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania  

Platnosť ŠVP 
Dátum 

Revidovanie 
ŠVP 

Dátum 
Záznam o inovácii, zmenách úpravách a pod. 

01. 09. 2019 máj 2019 Zmena: 

1. Zmena poznámky „s“ v časti „15.6 Poznámky 
k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné 
odbory s praktickým vyučovaním formou odborné-
ho výcviku na s. 121.  

2. Zmena poznámky „u“ v časti „15.8 Poznámky 
k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné 
odbory s praktickým vyučovaním formou odborné-

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/61/
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ho výcviku s vyučovacím jazykom národnostných 
menšín na s. 126. 

Odôvodnenie: 

Zosúladenie poznámky so zákonom č. 209/2018 Z. z., 
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o od-
bornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú nie-
ktoré zákony, čl. I, bod 46. 

Účinnosť a platnosť: 

Zmena poznámok v bode 1. a 2. platí len pre triedy 
so žiakmi, ktorým sa poskytuje praktické vyučo-
vanie v systéme duálneho vzdelávania a začali 
štúdium v školskom roku 2018/2019 alebo začnú 
štúdium v školskom roku 2019/2020. 

1. Ruší sa poznámka „s“ v Dodatku č. 2, v časti 11.2 Poznámky k rámcovému 
učebnému plánu pre 3-ročné učebné odbory na s. 57. 

2. V časti 11.2 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné učebné 
odbory na s. 57 sa vkladá nová poznámka „s“, ktorá znie:  

„s) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú aj 
žiaci, ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania 
sa výučba cudzieho jazyka realizuje minimálne v rozsahu 5 týždenných vyučova-
cích hodín. Výučba telesnej a športovej výchovy sa realizuje v rozsahu minimál-
ne 3 týždenné vyučovacie hodiny za štúdium. Predmet odborný výcvik sa realizu-
je podľa požiadaviek zamestnávateľských subjektov v rozsahu minimálne 50 týž-
denných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 15 hodín, 2. a 3. ročník 17,5 
hodín), pričom počet disponibilných hodín je 13,5; maximálne 60 týždenných vy-
učovacích hodín za štúdium (1. ročník 18 hodín, 2. a 3. ročník 21 hodín), pričom 
počet disponibilných hodín je 3,5.“  

3. Ruší sa poznámka „t“ v Dodatku č. 2, v časti 11.4 Poznámky k rámcovému 
učebnému plánu pre 3-ročné učebné odbory s vyučovacím jazykom národ-
nostných menšín na s. 60. 

4. V časti 11.4 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 3-ročné učebné 
odbory s vyučovacím jazykom národnostných menšín na s. 60 sa vkladá 
nová poznámka „t“, ktorá znie:  

„t) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú aj 
žiaci, ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/61/
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sa výučba cudzieho jazyka realizuje minimálne v rozsahu 5 týždenných vyučova-
cích hodín. Výučba telesnej a športovej výchovy sa realizuje v rozsahu minimál-
ne 3 týždenné vyučovacie hodiny za štúdium. Predmet odborný výcvik sa realizu-
je podľa požiadaviek zamestnávateľských subjektov v rozsahu minimálne 50 týž-
denných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 15 hodín, 2. a 3. ročník 17,5 
hodín), pričom počet disponibilných hodín je 10; maximálne 60 týždenných vyu-
čovacích hodín za štúdium (1. ročník 18 hodín, 2. a 3. ročník 21 hodín), pričom 
počet disponibilných hodín je 0.“ 

5. Ruší sa poznámka „t“ v Dodatku č. 2, v časti 15.6 Poznámky k rámcovému 
učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním 
formou odborného výcviku na s. 121. 

6. V časti 15.6 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné 
odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku na s. 121 sa 
vkladá nová poznámka „s“, ktorá znie: 

„s) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú aj 
žiaci, ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania 
znižuje sa počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacej oblasti „Človek 
a spoločnosť“ z 5 týždenných vyučovacích hodín za štúdium na 2 a vo vzdeláva-
cej oblasti „Zdravie a pohyb“ zo 6 týždenných vyučovacích hodín na 4. Predmet 
odborný výcvik sa realizuje podľa požiadaviek zamestnávateľských subjektov 
v rozsahu minimálne 48 týždenných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 6 
hodín, 2., 3. a 4. ročník 14 hodín), pričom počet disponibilných hodín je 25; ma-
ximálne 67,5 týždenných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 15 hodín, 2., 
3. a 4. ročník 17,5 hodín), pričom počet disponibilných hodín je 5,5.“ 

7. Ruší sa poznámka „u“ v Dodatku č. 2, v časti 15.8 Poznámky k rámcovému 
učebnému plánu pre 4-ročné študijné odbory s praktickým vyučovaním 
formou odborného výcviku s vyučovacím jazykom národnostných menšín 
na s. 126. 

8. V časti 15.8 Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4-ročné študijné 
odbory s praktickým vyučovaním formou odborného výcviku s vyučovacím 
jazykom národnostných menšín na s. 126 sa vkladá nová poznámka „u“, kto-
rá znie: 

„u) V prípade, že sa vyučovanie uskutočňuje v triede, v ktorej sa nachádzajú aj 
žiaci, ktorým sa poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania 
znižuje sa počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacej oblasti „Človek 
a spoločnosť“ z 5 týždenných vyučovacích hodín na 2 a vo vzdelávacej oblasti 
„Zdravie a pohyb“ zo 6 týždenných vyučovacích hodín na 4. Predmet odborný 
výcvik sa realizuje podľa požiadaviek zamestnávateľských subjektov v rozsahu 
minimálne 48 týždenných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 6 hodín, 2., 3. 
a 4. ročník 14 hodín), pričom počet disponibilných hodín je 13; maximálne 58,5 



Dodatok č. 7 
k Štátnemu vzdelávaciemu programu pre skupinu odborov 23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II  6 

týždenných vyučovacích hodín za štúdium (1. ročník 6 hodín, 2., 3. a 4. ročník 
17,5 hodín), pričom počet disponibilných hodín je 2,5.“ 


