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2 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe vychádza 
z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom 
vzdelávacom programe. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy.      
Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na 
povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich 
k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre 
rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej 
činnosti.   

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy 
a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, 
emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosocionálneho 
správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba 
a svoj rozvoj a tvorivosť.  
Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného 
vzdelávania sú zamerané na: 
v Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:  

• umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu 
a voľnočasovým aktivitám, najmä žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 
ako formy prevencie sociálno-patologických javov a podchytenia nadaných 
a talentovaných jedincov, 

• vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom 
vzdelávaní, ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti, 

• podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov, 
• formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu 
• vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda 

a zodpovednosť, spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia, 
• poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti 

záujmovej činnosti, 
• poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom 

čase, 

v Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na: 
a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom: 
• uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, 

realizáciou medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového 
a programového vyučovania, 

• zabezpečiť kvalitné vyučovanie dvoch cudzích jazykov a kvalifikovaných učiteľov 
pre výučbu cudzích jazykov a zabezpečiť možnosti pre výučbu cudzieho jazyka 
v zahraničí, 

• skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením 
najnovšieho softwarového vybavenia, podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov v 
oblasti informačných technológií, 

• zabezpečiť kvalitnú prevádzkovú prax pre žiakov daného študijného odboru, 
• zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby, 
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• rozvíjať špecifické záujmy žiakov, 
• vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom 

a praktickom vyučovaní, 
• zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky, 
• zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.     
b) posilnene úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom: 
• rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,  
• podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov, 
• rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov.   
c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom: 
• rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom 

– rodičom, 
• rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti 

z úspechov,  
• vytvárať prostredie školy, založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-

hodnotovom prístupe k vzdelávaniu, s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti 
žiaka, 

• odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu 
a intolerancie v súlade s Chartou základných ľudských práv  a slobôd, 

• viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru, 
• zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si 

takých vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu 
sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách Európskej únie a k motivácii pre 
celoživotné vzdelávanie sa, 

• nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí, 
• presadzovať zdravý životný štýl, 
• vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít, 
• vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania. 

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami 
na princípe partnerstva s cieľom: 

• zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania 
a voľnočasových aktivít, 

• podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho 
programu, 

• aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školských vzdelávacích programov, 
rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu 
a odborného výcviku, 

• spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania 
a prípravy a politiky zamestnanosti v  našom regióne, 

• vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne 
skúseností a poznatky, 

• rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými 
útvarmi na zabezpečenie potrieb žiakov. 

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:  
• zlepšiť prostredie v triedach, šatniach a spoločných priestoroch školy, 
• s pomocou európskych fondov vybudovať prístavbu, ktorá bude slúžiť ako tvorivé 

dielne pre praktickú výuku žiakov, 
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• vybudovať viacúčelové športové ihrisko, 
• zrekonštruovať hygienické priestory školy, 
• zrekonštruovať jedáleň ako viacúčelovú miestnosť, 
• zrekonštruovať kuchyňu v školskej jedálni, 
• upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy vzhľadom na 

realizáciu kurzov pre verejnosť, zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií, 
• využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových 

finančných zdrojov, reagovať na vypísané granty a projekty,   
• pravidelne sa starať o úpravu okolia školy. 
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3 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 
Stredná priemyselná škola v Bardejove je štátnou štvorročnou školou technického zamerania 
s bohatou tradíciou výchovy stredného manažmentu. V roku 2000 oslávila 50. výročie svojho 
vzniku. 

SPŠ bola zriadená 01.09.1950, ako samostatný právny subjekt, existuje od 01.01.1991. 
Zriaďovateľom SPŠ je Prešovský samosprávny kraj. 

SPŠ je jedinou strednou priemyselnou školou v okrese. Pripravuje študentov formou denného 
štúdia v štvorročných študijných odboroch pre prax a ďalšie štúdium na vysokých školách. 
Počas svojej existencie vychovala škola pre región odborníkov pre odbor  pozemné stavby, 
strojárstvo, výroba obuvi a galantérneho tovaru a v poslednom období aj v študijnom odbore 
technické a informatické služby so zameraním na stavebníctvo, strojárstvo, obuvníctvo a 
elektrotechniku. 

Výchovno-vzdelávací proces na škole zabezpečujú odborne a pedagogicky kvalifikovaní  
učitelia. Ostatní pracovníci školy zabezpečujú chod a každodennú údržbu zariadenia 

V školskom internáte výchovu zabezpečujú 4 vychovávatelia, zástupca riaditeľa pre ŠI pri 
SPŠ. Každodennú prevádzku zabezpečuje ďalších 14 zamestnancov. 

Všetky administratívne činnosti zabezpečujú pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou. 
Priestory ŠI v súčasnosti slúžia nielen pre potreby školy, ale sú využívané pre podnikateľskú 
činnosť. Školský areál spolu so školským internátom patrí medzi najkrajšie areály škôl 
v rámci Prešovského kraja. 

V školskom internáte sa úspešne naďalej rozvíja podnikateľská činnosť, z ktorej finančné 
prostriedky využívame na modernizáciu priestorov ŠI.  
Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali 
všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo 
ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu 
úroveň, identifikovali sme  množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov. 
Naša škola bude pokračovať vo vytváraní širokokoncipovaných študijných odborov. Cieľom 
odborného vzdelávania a prípravy je dosiahnuť takú pružnosť vzdelávacej sústavy, aby čo 
najviac vyhovovala meniacim sa požiadavkám trhu práce. Vychádzajúc z našej SWOT 
analýzy:  
v Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú: 

• záujem uchádzačov o štúdium (predpoklad naplnenia prvých ročníkov), 
• komplexnosť školy a jej poloha (škola, stravovacie zariadenie, školský internát, 

telocvičňa, futbalové ihrisko s atletickým oválom, viacúčelové plážové ihrisko, 
športový areál), 

• škola má vlastný školský internát a školskú jedáleň, 
• kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov, 
• stabilizovaný pedagogický kolektív, 
• dobré vybavenie štandardných a odborných učební, kabinetov (mnohé učebne sú 

využívané v čase mimo vyučovania pre občanov regiónu), 
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• zabezpečenie praktického vyučovania vo výrobných a obchodných jednotkách 
v meste a regióne, 

• záujem podnikateľských subjektov o absolventov študijného odboru, 
• úspešnosť absolventov školy v štúdiu na vysokých školách, 
• nízke % nezamestnanosti našich absolventov, 
• záujem žiakov o získavanie jazykovej spôsobilosti hlavne v anglickom, nemeckom 

a ruskom jazyku (záujem žiakov sa prejavuje v ich účasti na štúdiu jazykov 
v čase mimo vyučovania). Partnerská spolupráca so školami v Nemecku, 
Slovinsku, Poľsku a Českej republike je založená aj na výmennom pobyte 
našich žiakov, 

• úspešnosť školy pri tvorbe a realizácii projektových zámerov. 

v Slabou stránkou školy je:  
• nedostatok finančných prostriedkov na rekonštrukciu odborných učební, 
• chýbajúce učebnice,  
• škola je napojená na centrálny zdroj vykurovania, 
• majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov v areáli školy. 

v Príležitostí školy signalizujú 
• bezproblémové uplatnenie absolventov školy v praxi, 
• dobré uplatnenie našich absolventov na vysokých školách, 
• otvorenie nových študijných odborov, 
• možnosti rekvalifikačných kurzov, 
• možnosti pomaturitného štúdia,  
• získanie vodičského oprávnenia, 
• fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí, 
• veľmi dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ 

a ŠIOV ako predpokladu dobrých koncepčných a poradenských služieb, 
• zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz 

podnikateľských subjektov.  

v Prekážky v rozvoji školy sú 
• nedostatok finančných prostriedkov na obnovu a prevádzku školy, 
• nízka vedomostná úroveň prichádzajúcich žiakov zo základných škôl, 
• závislosť od centrálneho zdroja tepla, 
• nízka priemerná mzda v regióne. 

3.1  Charakteristika školy 
Škola je zložená z niekoľkých blokov. Jej kapacita je 16 tried pre cca 500 žiakov. Súčasťou 
školy je školský internát s kapacitou 120 miest a jedálňou pre ubytovanie a stravovanie žiakov 
všetkých stredných škôl v okrese Bardejov. Škola má 3 učebne výpočtovej techniky, 1 
jazykovú učebňu, poslucháreň fyziky, laboratórium elektrotechniky, elektrotechnickú dielňu, 
odbornú učebňu stavebných predmetov, veľkú rysovňu, 2 učebne techniky administratívy, 
telocvičňu a ihrisko s atletickým ovalom, školský bufet. Manažment školy a hospodársky 
úsek má svoje priestory, učitelia využívajú svoje kabinety a zborovňu. Škola disponuje troma 
multimediálnymi učebňami s PC, audiovizuálnou technikou, dataprojektorom a interaktívnou 
tabuľou.  Škola má pomerne dobre vybavenú učiteľskú a žiacku knižnicu, ktorá slúži ako 
informačné centrum. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, 
rodičmi, sociálnymi zamestnancami a pod. Súčasťou školy sú žiacke šatne, sklady a dve 
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dielne pre potreby údržby a opráv na škole. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí, 
telocvičňa má vlastné hygienické priestory a sprchy.     
V najbližšom čase plánujeme zrekonštruovať podlahu telocvične, vybudovať tvorivé dielne, 
viacúčelové športové ihrisko.  
Školský internát je súčasťou školy. Je to trojposchodová budova. Na každom poschodí sú 
sprchy. Pre vedúceho vychovávateľa a vychovávateľky sú vyhradené osobitné priestory 
(kancelárie, kabinety a spoločná miestnosť na oddych). ŠI má vlastnú spoločenskú miestnosť. 
Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni školy. ŠI zároveň poskytuje ubytovacie 
a stravovacie služby pre verejnosť. 

Na škole vyvíja veľmi dobrú činnosť Rada školy, ktorá má 11 členov. Zodpovedá za kvalitu 
a organizáciu celého výchovno-vzdelávacieho procesu. Rada žiakov zastupuje záujmy žiakov 
na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu 
a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi. V rámci rozpočtu školy majú žiaci pridelených 5% 
z celkového rozpočtu rady rodičovského združenia a môžu slobodne rozhodovať o využívaní 
tejto finančnej čiastky.  

 
Plánované aktivity školy 
Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality 
vzdelávania. Škola sa bude snažiť v najbližšom období vytvoriť a zabezpečiť všetky 
podmienky pre skvalitnenie života na škole: 

v Záujmové aktivity 
v Súťaže  

v Športovo-turistické akcie 
v Exkurzie 
v Spoločenské a kultúrne podujatia 
v Mediálna propagácia 

• Prezentácia školy v partnerských školách 
• Príspevky do médií  
• Schránka dôvery 
• Aktualizácia www stránky a ročenka 

v Besedy a pracovné stretnutia 
Všetky aktivity sa budú realizovať podľa plánu práce na príslušný školský rok 
s pedagogickými zamestnancami školy, žiakmi, rodičmi a sociálnymi partnermi. Aktivity sú 
určené predovšetkým žiakom, učiteľom, rodičom, zamestnávateľom a širokej verejnosti.  

3.2  Charakteristika pedagogického zboru 
Pedagogický zbor je stabilizovaný a tvorí ho takmer 40  učiteľov a vychovávateľov, z ktorých 
niektorí pracujú na čiastočný pracovný úväzok a dohodu o vykonaní práce. Priemerný vek 
pedagógov je viac ako 40 rokov. Vedenie školy  má okrem odbornej a pedagogickej 
spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského manažmentu.  
Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú okrem pedagogických zamestnancov školy aj 
rodičia a aktivisti mesta Bardejov (príslušníci policajného zboru, vojaci, zástupcovia 
zamestnávateľov, a pod.). 
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3.3  Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy 
Podrobný a konkrétny plán  ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy.  Manažment školy 
považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť: 

• Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 
• Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne 

jazykových spôsobilostí, schopností efektívne pracovať s IKT. 
• Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu. 
• Motivovanie pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, 

zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 
• Zdokonaľovanie osobnostných vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre 

tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod. 
• Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  (inovácie) 

z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj 
z odboru. 

• Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  funkcií, napr. 
triedny učiteľ, výchovný poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník atď. 

• Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj 
školského systému, napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba 
pedagogickej dokumentácie (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď. 

• Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi 
prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod. 

• Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej  a riadiacej 
praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

3.4  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho 
procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby 
hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality 
výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém 
kontroly by sa mal zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na 
škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov 
predmetových komisií, na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným 
materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny 
s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na 
uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú 
činnosť výchovného  poradcu, činnosť hospodárky, upratovačiek a údržbára. Na hodnotenie 
pedagogických a odborných zamestnancov školy použijeme tieto metódy: 

• Pozorovanie (hospitácie). 
• Rozhovor. 
• Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy 

zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň 
školy a pod). 

• Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, 
tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod. 

• Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy. 
• Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené 

hodiny“) 
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• Prezentácia práce s využitím najnovších didaktických pomôcok. 
• Hodnotenie učiteľov žiakmi. 

3.5  Dlhodobé projekty 
Škola bola zapojená aj do projektov financovaných z ESF „Národný projekt ďalšieho 
vzdelávania učiteľov odborných predmetov v oblasti ukončovania štúdia na stredných 
školách“, ktorých cieľom bola príprava učiteľov na tvorbu tém a kritérií hodnotenia 
sumatívneho hodnotenia žiakov.   
V spolupráci s firmou Microsoft bežia projekty vzdelávania „Naučte sa viac“ a „40UP“.  

Pripravujeme aj školskú akciu, na ktorej budú samotní žiaci definovať, aký projekt by sami 
radi spracovali a prečo, aký to bude mať význam pre neho a pre školu. Škola bude reagovať 
na výzvy MŠ SR a ďalších organizácií za účelom získať finančné prostriedky na 
modernizáciu vyučovania.  

3.6  Medzinárodná spolupráca 
Škola dlhodobo spolupracuje s podobnými školami v Nemecku, Slovinsku, Poľsku, Českej 
republike. Všetky školy zúčastnené v projekte prejavili záujem pokračovať v spoločných 
projektoch i v budúcnosti. 

Cieľom tejto spolupráce je: 

• Podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov 
a skúseností. 

• Posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu žiakov (konverzačnú, odbornú). 
• Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií). 
• Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu. 
• Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl. 
• Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu. 
Výsledkom sú konkrétne produkty: fontány priateľstva, maketa, výstavy, náučné chodníky, 
preklady turistických sprievodcov. 

3.7  Spolupráca so sociálnymi partnermi 
Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi, mestom, zriaďovateľom, 
sponzormi, štátnymi a neštátnymi inštitúciami a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na 
pravidelnú komunikáciu so svojimi zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi.   

Spolupráca s rodičmi 
Rodičia sú členmi RRZ a traja z nich sú aj členmi Rady školy. Všetci sú informovaní 
o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciách s vyučujúcimi. Majú 
možnosť sledovať priebežné študijné výsledky prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia 
informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom www 
stránok školy alebo priamo e-mailom. Majú k dispozícii aj portfólio žiaka. Cieľom školy je 
zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom 
zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy bude otvorenie spolupráce 
s rodičmi na školskom vzdelávacom programe. Vynasnažíme sa, aby sa rodičia v čo najväčšej 
miere zúčastňovali triednych a celoškolských akcií.  

Zamestnávatelia 



12 
 

Škola aktívne spolupracuje s kmeňovými a zmluvnými zamestnaneckými organizáciami. 
Spolupráca je zameraná hlavne na umožnenie odbornej praxe, materiálno-technické 
zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, tematické prednášky, besedy a súťaže, 
sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zamestnávatelia sprostredkujú 
aktuálne informácie o zmenách a vývoji nových technológií. Značná časť zamestnávateľov 
zamestnáva aj našich absolventov. 

Mestský úrad 
Chceme naďalej prehlbovať spoluprácu s mestským úradom pri príprave rôznych kultúrnych, 
športových, spoločenských podujatí. Naši žiaci budú mať možnosť zúčastňovať sa na rôznych 
podujatiach, ktoré organizuje Mesto Bardejov. 

Iní partneri 
Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo 
vyučovania s ďalšími partnermi: s policajným zborom pri organizovaní besied, prednášok 
a vedení krúžkov, zriaďovateľom pri napĺňaní vízie školy, MŠ SR, KŠU, ŠPÚ, ŠIOV, MPC, 
KPPP, ŠVSMI, ŠŠI, SČK, OUVZ, HZ, ObÚ a ďalšími organizáciami a sponzormi. 
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4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 
PROGRAMU  

4.1  Popis školského vzdelávacieho programu 

Príprava v školskom vzdelávacom programe zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie 
a prípravu.  

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy 
a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí prospech 
na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. 
Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené 
každoročne.   

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a 
kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná 
zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. 
V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, 
ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa 
v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež 
oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami 
spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky a informatiky, ktoré sú 
nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na tie oblasti, 
ktoré sú dôležité pre daný študijný odbor. V rámci praxe žiaci získavajú teoretické a praktické 
zručnosti vo zvolenom študijnom odbore. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na 
formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  
Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii 
teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti 
a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné 
učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa 
metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusie alebo brainstormingu, ktoré 
naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. 
Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. 
Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať 
zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného 
vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak 
poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré 
im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie 
metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. 
vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – 
zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktných situácií, 
verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na 
úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne 
vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov.   
Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy. Praktická príprava prebieha 
u zmluvných partnerov. 
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Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je 
konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude 
rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho 
rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť 
riešiť problémy a správať sa zodpovedne (umiestnime na chodbách schránku dôvery, 
prostredníctvom ktorej môžu žiaci zadávať otázky, vznášať protesty a pripomienky).  
Školský vzdelávací program je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. 
V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych 
učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na odporučenie 
špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ 
poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy.  
Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri 
aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné 
vedomosti a zručnosti môžu prezentovať na mnohých aktivitách potencionálnych 
zamestnávateľov. Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia všeobecných a odborných predmetov 
vo funkcii pedagogického dozoru. Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť našich žiakov 
bude ocenená tak zo strany školy, ako aj zo strany zamestnávateľov. Veľké množstvo 
záujmových krúžkov (jazykové, športové a iné) ponúka našim žiakom možnosť efektívne 
využívať svoj voľný čas.  
Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne 
na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre 
hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na 
vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, 
konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov 
pedagogicko-psychologiských poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj 
s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany 
svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho 
objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.     

4.2  Základné údaje o štúdiu 
 
 

Dĺžka štúdia: 2 roky 
Forma štúdia: 
 

Denné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov 
stredných škôl 

Nevyhnutné vstupné 
požiadavky na štúdium:  

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací 
predpis o prijímacom konaní na stredné školy. 

Spôsob ukončenia štúdia:  Maturitná skúška. 
Doklad o dosiahnutom 
vzdelaní:  

Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  
 

Úplné stredné odborné vzdelanie 
ISCED 4A 

Možnosti pracovného 
uplatnenia absolventa: 

Získaním základných odborných vedomostí a zručností sa 
absolvent uplatní ako kvalifikovaný pracovník schopný 
zastávať funkciu bezpečnostného technika vo všetkých 
priemyselných odvetviach a odboroch národného 
hospodárstva, v súkromnou i štátnom sektore. 
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Nadväzná odborná príprava 
(ďalšie vzdelávanie):  

Vzdelávacie programy vysokoškolského vzdelávania na 
úrovni 5B alebo ďalšie vzdelávacie programy zamerané na 
rozšírenie kvalifikácie, jej zvýšenie alebo zmenu kvalifikácie. 

 

4.3  Organizácia výučby 
Príprava v školskom vzdelávacom programe zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie 
a prípravu.  

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy.  Všeobecná zložka vzdelávania 
vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti 
je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie 
oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných 
situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú 
s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského 
správania a protokolu. Osvojujú si základy vzdelávacej oblasti „Človek a príroda“, ktoré sú 
nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na tie oblasti, 
ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V rámci praktického vyučovania žiaci získavajú 
teoretické a praktické zručnosti pre výkon svojho povolania. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj 
osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov 
a hodnotovej orientácie.  

Praktické vyučovanie je organizované v škole a na pracoviskách zamestnávateľov. Dôvodom 
takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie 
a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo.  Tieto vyučovacie aktivity prebiehajú pod 
dozorom učiteľov. Časť praktického vyučovania máme zabezpečenú zmluvnými vzťahmi 
s fyzickými a právnickými osobami. Žiaci v priebehu štúdia sa dostanú na rôzne pracoviská, 
nakoľko ich práca sa strieda.  

Študijný odbor integruje teoretické a praktické vyučovanie.  
Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými 
pokynmi MŠ SR.  
Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného 
plánu.  

4.4  Zdravotné požiadavky na žiaka 
Na prijatie do študijného odboru môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom.  
Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár, v prípade 
zmenenej pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia.   

4.5  Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci 

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej 
a zdravie neohrozujúcu prácu vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych 
a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov 
a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu 
konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odborného výcviku. Tieto požiadavky sa musia 
doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom 
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a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred 
pôsobením týchto zdrojov rizík. 
Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojimi podmienkami požiadavkám stanovených 
v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských 
zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie 
činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. 
Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať 
zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci sa rozumie: 

• dôkladné a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi 
predpismi a s technologickými postupmi, 

• používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym 
predpisom, 

• používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov, 
• vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne 

dozoru nasledovne: 
• práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom, 

ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí 
zrakovo obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť 
v prípade porušenia BOZP, 

• práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať 
pracoviská pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská 
obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza a kontroluje.  

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený príslušný vedúci zamestnanec v závislosti 
od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby. Žiaci na hodinách praktického 
vyučovania používajú pracovné plášte, prípadne pracovný odev. 
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5 PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3965 6 
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

5.1 Charakteristika  absolventa  
 

 Absolvent študijného odboru bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je kvalifikovaný 
pracovník schopný zastávať funkciu bezpečnostného technika vo všetkých priemyselných 
odvetviach a odboroch národného hospodárstva, v súkromnou i štátnom sektore. 

 Žiaci sú pripravovaní na činnosti stredných technických pracovníkov so zameraním na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Získanú kvalifikáciu môžu uplatniť v rámci 
podnikových útvarov bezpečnosti práce a ochrany zdravia, v službách na túto činnosť 
zameraných samostatných výkonných a poradenských podnikov a v rámci odborárskych 
inšpekcií. Absolventi sú spôsobilí spolupracovať aj pri tvorbe a racionalizácii technických 
zariadení a systémov, pri organizácii výroby a práce, pri vytváraní záväzných 
technologických predpisov. 

 Absolvent tohto odboru je pripravený na samostatnú odbornú prácu, vie sa orientovať v praxi, 
pozná základné prvky laboratórnej práce, je vedený k empatickému mysleniu 
a k humanizačnému postoju pri tvorbe a inovácií pracovných činností. 

  

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito  kompetenciami: 

5.2  Kompetencie absolventa  
Vzdelávanie je v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na stupni vzdelania 
ISCED 4A a smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a 
študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie sa musia zakomponovať do všetkých 
vzdelávacích oblastí v súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií ako 
základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií.  
Absolvent študijného odboru 3965 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci po absolvovaní 
vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami: 

5.2.1  Kľúčové kompetencie 

a)  Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti 
 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a 
hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, 
ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, 
spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové 
úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie 
sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, 
uchovávania, využívania a vytvárania informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať aspoň 
v jednom cudzom jazyku. Žiaci sa získaním týchto spôsobilostí naučia akým spôsobom sa 
vymieňajú informácie, ako generovať produktívne samoriadené učenie, zapamätajú si, že 
učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces prispôsobovania učebného prostredia pre 
integráciu aj znevýhodnených sociálnych skupín. 

 
Absolvent má: 
- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory, 
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- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom 
a cudzom jazyku, 
- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti, 
- vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne, 
- vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na 
druh oznámenia a širší okruh užívateľov, 
- navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty 
v materinskom a cudzom jazyku, 
- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov, 
- spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály 
podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa, 
- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich 
význam v osobnom živote a v povolaní, 
- vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných 
úloh a tém v cudzom jazyku, 
- vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou 
a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku, 
- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho 
rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku, 
- ovládať operácie pri práci s počítačom, 
- pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, 
ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať 
v podmienkach otvoreného trhu práce, 
- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane 
možnosti učenia sa formou on-line, 
- oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na 
riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné 
vzdelávanie, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi 
komunitami. 
 

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti 

 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti 
založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, 
sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a 
učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne 
zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, 
sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť 
sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, 
rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody. 
 
Absolvent má: 
- významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré 
smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti, 
- vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, 
pozorovať, triediť a merať hypotézy, 
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu, 
- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru 
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a reproduktívne myslenie, 
- samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre 
ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú 
schopní určené kompetencie zvládnuť, 
- ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu 
v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja, 
- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce 
v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých, 
- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém a postoje, 
- určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch 
a osobnostnom raste, 
- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, 
pracovnej orientácie a životných podmienok, 
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou 
využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného 
rozhodovania, 
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie 
druhých, 
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný 
rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí, 
- prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy, 
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti 
posudzovať návrhy druhých, 
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať 
osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe 
k druhým. 

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy 

 
Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie 
efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov. Sú to schopnosti, 
ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia 
zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, 
napr. dopad na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a 
osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a 
pod. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť 
jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky 
využívať v osobnom živote a povolaní. 
 
Absolvent má: 
- objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, 
využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá, 
- získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo 
k objasneniu neznámych oblastí problému, 
- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať 
informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému 
najdôležitejšie, 
- určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich 
klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť 
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kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia, 
- vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 
- poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, 
vyučovanie), 
- vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 

d) Podnikateľské spôsobilosti 

 
Prispievajú k tvorbe nových pracovných miest, umožňujú samozamestnanosť, pomáhajú 
ľuďom nachádzať prácu, orientovať sa na vlastné podnikanie, zlepšovať svoje pracovné a 
podnikateľské výkony. Učiť sa ako sa učiť, prispôsobovať sa zmenám a využívať informačné 
toky, to sú generické zručnosti, ktoré by mal získať žiak. Je potrebné vyvíjať motivačné 
opatrenia. Investovanie do ľudských zdrojov tiež znamená umožniť jednotlivcom, aby si 
riadili vlastné „životné portfólia“ a zviditeľniť im širší rozsah vzdelávacích cieľov. Tvorivé a 
inovatívne prístupy do ľudských zdrojov sú integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti 
založenej na vedomostiach. Tieto kompetencie vznikajú v kontexte socio-ekonomickej krízy 
a transformácie organizácie práce, ktorých dôsledkom je nový model riadenia. 
 
Absolvent má: 
- vedieť spracovať základné analytické prieskumy a predkladať primerané návrhy 
na výkon takej práce, ktorú je schopný zodpovedne vykonať, 
- orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné 
podnikanie, 
- vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov, 
- rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na 
komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom, 
- vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých 
zamestnancov, 
- ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne 
podniku, 
- využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať 
kritiku od druhých, 
- ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie, 
- rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 
- myslieť systémovo a komplexne, 
- rešpektovať právo a zodpovednosť, 
- mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu 
vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený 
prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam, 
- sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie 
výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí, 
- poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie, 
- mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, 
cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej 
ceste, 
- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, 
o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať 
so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi, 
- robiť aj nepopulárne, ale správne opatrenia a rozhodnutia, 
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- chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, 
ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch 
súkromného podnikania, 
- dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou 
trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie 

 
Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným 
počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom 
a mimo pracovnom čase.  Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, 
vlastné učenie a výkonnosť v práci. 
 
Absolvent má: 
 - pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania, 
 - vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie, 
 - graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha 
 pri kvantitatívnom riešení úlohy, 
 - evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci, 
 - chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním, 
 - posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať 
 k získaným informáciám a byť mediálne gramotný. 

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom 

 
Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plnohodnotným sociálnym životom a tak 
prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú 
svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú sebapoznávanie, sebakontrolu a sebareguláciu 
pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím 
podielom prispievajú k životu a práci k spoločnosti založených na vedomostiach, prispievajú 
k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a 
sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na 
Zemi, rozvíjaniu vzájomného porozumeniu si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje 
schopnosti ako je empatia, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd. 
 
Absolvent má: 
- porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta, 
- uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka 
osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú, 
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom 
záujme, ale aj vo verejnom záujme, 
- poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet, 
- orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi, 
- uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci 
alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť, 
- poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému 
rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty, 
- uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy 
súčasného sveta, 
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- pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj 
masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky 
a komunikačných systémov, 
- chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, 
zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, 
liečenia civilizačných chorôb, populačnej explózie v rozvojových krajinách, 
drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne 
pristupovať k riešeniu týchto problémov, 
- uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho 
rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať 
cesty na ich odstránenia, 
- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich 
v globálnom kontexte, 
- tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, 
rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní 
podnetov, iniciatív a vytváraní možností, 
- dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne 
špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií, 
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, 
prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie, 
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať 
s toleranciu k identite druhých, 
- preukazovať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky, 
- rozvíjať a utužovať postoje k morálnym hodnotám ako sú vlastenectvo, národná 
identita, kresťanské tradície, 
- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete, 
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 
v európskom a svetovom kontexte 
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať 
k nim vytvorený pozitívny vzťah. 

5.2.2 Odborné kompetencie  
 

a) Požadovane vedomosti 
 
Absolvent má: 
- používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú 
zásobu vrátane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, 
- používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach 
a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom, 
- vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych 
výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom 
(prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné 
zdroje, 
- komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych 
situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so 
socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné 
kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových 
schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych 
situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych 
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(vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností, 
- poznať základnú odbornú terminológiu z oblasti BOZP, ergonómie, hygieny, strojníctva, 
dopravy, životného prostredia, mechanizácie,  zdravotníctva,  
-  poznať základné právne formy, legislatívne normy súvisiace s BOZP a právne predpisy 
v doprave, stavebníctve, elektrotechnike, hutníctve, strojníctve, zdravotníctve, 
geológii, baníctve, normy STN a ISO, 
-  poznať materiály, ich vlastnosti, triedenie a využitie v elektrotechnike, 
strojárstve, stavebníctve, odevníctve, obuvníctve, zdravotníctve , 
-  poznať princíp činnosti strojov, prístrojov a zariadení z hľadiska BOZP, zabezpečovacie 
systémy  z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti, 
-  ovládať spracovanie ekonomických a hospodárskych podkladov s využitím 
prostriedkov výpočtovej techniky, 
- poznať spôsoby a zariadenia pre premenu polotovaru na výrobok, 
stroje nástroje a pomôcky, ktorými sa táto premena uskutočňuje, s ohľadom na BOZP, 
- poznať triedenie a funkcie základných druhov strojového zariadenia, 
-  poznať prehľadové informácie o technických materiáloch, ich názvoslovie, 
triedenie, vlastnosti a využívanie, 
- poznať odbornú terminológiu, názvoslovie a symboliku v BOZP, 
- poznať základy komunikácie so spolupracovníkmi a zákazníkmi a podstatu 
interpersonálnych vzťahov, 
- poznať základy anatómie a fyziológie človeka a vplyv škodlivín na neho, 
- poznať základy monitoringu životného prostredia, princípy technológie ochrany 
a zásady riadenia kolektívu, ktorý sa zaoberá problematikou životného 
prostredia, 
- mať komplexné vedomosti a rešpektovať zásady bezpečnosti a hygieny práce, 
protipožiarnej ochrane a ochrany životného prostredia, 
 

b) Požadovane zručnosti 
 
Absolvent vie: 
- aplikovať nadobudnuté poznatky do praxe, 
- využívať efektívne informačno-komunikačné technológie pri práci vo svojom 
odbore, 
- používať cudzí jazyk k získaniu informácií z rôznych zdrojov a je schopný ho 
používať ako prostriedok pre potreby svojho povolania aj v medzinárodnej 
spolupráci, 
-  zabezpečovať informácie s ohľadom na BOZP pre potreby riadenia (zbierať, 
triediť, spracúvať, hodnotiť a využívať) pri riešení konkrétnych situácií, 
- pracovať so základnými právnymi normami BOZP s aplikáciou na konkrétne situácie 
reálnej praxe, 
- spracovávať podklady pre odhaľovanie rizík na pracovisku a navrhovanie osobných 
ochranných prostriedkov, 
-  pracovať s odbornou literatúrou, časopismi a využívať nové 
poznatky vedy a techniky v oblasti BOZP,  
-  určovať najvhodnejšie osobné ochranné pomôcky pre príslušnú výrobu, 
- nakresliť základné druhy súčiastok, častí strojov, názorne sa vyjadrovať, 
- vyhľadať, príp. zhotoviť potrebnú dokumentáciu k BOZP pre konkrétnu prevádzku, 
- viesť samostatne pracovnú dokumentáciu, využívať výpočtovú techniku pri 
spracovaní informácií, podľa príslušného odborného zamerania, 
- aktívne používať odbornú terminológiu, 
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-  používať cudzí jazyk k získaniu informácií z rôznych zdrojov a je schopný ho 
používať ako prostriedok pre potreby svojho povolania aj v medzinárodnej 
spolupráci, 
-  dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygiene práce, 
- komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty, ovládať zasielanie a prijatie 
príloh, 
 

c) Požadovane osobnostne predpoklady, vlastnosti a schopnosti 
 
Absolvent sa vyznačuje: 
- komunikatívnosťou, priateľskosťou, prosociálnym správaním, 
- spoľahlivosťou, presnosťou, 
- sebadisciplínou, 
- schopnosťou pracovať v tíme i samostatne, 
- empatiou, toleranciou, emocionálnou stabilitou, 
- trpezlivosťou, vytrvalosťou, flexibilitou, kreativitou, 
- diskrétnosťou a zodpovednosťou, 
- iniciatívnosťou, tvorivosťou, 
- asertívnosťou, humánnosťou, 
- antidiskriminačným prístupom, 
- ochotou kontinuálne sa vzdelávať. 
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6 UČEBNÝ PLÁN ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 
3965 6 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 
Stredná priemyselná škola, Komenského 5, Bardejov 
Doprava 
ŠVP: 39 špeciálne technické odbory 
ŠkVP: 3965 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 4A 
Dĺžka štúdia: 2 roky 
Forma štúdia: denné 
Vyučovací jazyk: slovenský 
 

Počet týždenných 
vyučovacích hodín v 
ročníku Vzdelávacia oblasť Kategórie a názvy vyučovacích 

predmetov 
1. 2. Spolu 

 Odborné vzdelanie 33 33 66 
anglický jazyk a), b), c) 2 2 4 
bezpečnosť práce a právne normy, c) 5 - 5 
ergonómia, c) 3 - 3 
psychológia a etika práce, c) 3 - 3 
zdravoveda, c) 2 - 2 
materiály kovové a nekovové, c) 2 - 2 
technológia, c) 6 5 11 
bezpečnosť práce v organizáciách, c) 6 5 11 
životné prostredie, c) 1 3 4 
prax a), c), e) 3 3 6 
ekonomika a organizácia práce, c) - 3 3 
prevencie, c) - 3 3 
protipožiarna a civilná ochrana, c) - 2 2 
laboratórne cvičenia a) , c) - 3 3 
hygiena práce, c) - 2 2 

Odborné vzdelávanie 

ochranné zariadenia a prostriedky, c) - 2 2 
 Spolu 33 33 66 

 
Prehľad využitia týždňov 
Činnosť 1. 2. 
Vyučovanie podľa rozpisu 33 30 
Odborná prax 2 2 
Maturitná skúška - 1 
Časová rezerva (opakovanie učiva, exkurzie, 
výchovno-vzdelávacie akcie a pod.) 

5 4 

Spolu 40 37 
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Poznámky k rámcovému učebnému plánu pre 4 – ročné študijné odbory s praxou: 

a) Trieda sa môže deliť na skupiny podľa platnej legislatívy. 
b) Vyučuje sa jazyk: jazyk anglický alebo nemecký, podľa potreby a podmienok školy. 

Výučba cudzieho jazyka sa realizuje minimálne v rozsahu 2 týždenných vyučovacích 
hodín v každom ročníku a je súčasťou teoretického vzdelávania. Ak škola nevyučuje 
cudzí jazyk, ktorý žiak absolvoval v predchádzajúcom štúdiu, výučba prebieha podľa 
výkonových a obsahových štandardov na stupni vzdelania ISCED 3A. 

c) Predmet možno spájať do viachodinových celkov. 
d) Praktická príprava sa realizuje podľa súčasne platnej legislatívy. Pre kvalitnú 

realizáciu vzdelávania je potrebné vytvárať podmienky pre osvojovanie požadovaných 
praktických zručností a činností formou cvičení (v laboratóriách, dielňach, odborných 
učebniach a pod.) a praxe. Na cvičeniach a praxi sa môžu žiaci deliť do skupín, najmä 
s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na hygienické požiadavky 
podľa platných predpisov.  

e) Súčasťou predmetu prax je odborná prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v 1. a 2. 
ročníku v rozsahu 10 pracovných dní, 6 hodín denne. 

f) Maturitná skúška sa organizuje podľa platnej legislatívy. 
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7 UČEBNÉ OSNOVY ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 
3965 6 BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI 

 
 

Názov a adresa školy Stredná priemyselná škola, 
Komenského 5, 085 42 Bardejov 

Názov školského vzdelávacieho 
programu 

Bezpečnosť 

Kód a názov ŠVP 39 špeciálne technické odbory 
Kód a názov študijného odboru 3965 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 4A 
Dĺžka štúdia 2 roky 
Forma štúdia  denné pomaturitné kvalifikačné štúdium 
Vyučovací jazyk slovenský  
Druh školy  štátna 
Dátum schválenia ŠkVP 30. august 2010 
Miesto vydania  SPŠ, Komenského 5, 085 42 Bardejov 
Platnosť ŠkVP 01. september 2010 začínajúc prvým ročníkom 
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UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
ANGLICKÝ JAZYK 

 
 
Charakteristika vyučovacieho predmetu cudzí jazyk 
 
Obsahom výučby cudzích jazykov je systematické formovanie, rozvíjanie a sústavné 
prehlbovanie zručností, vedomostí a návykov zameraných na tieto oblasti: 
- rečové zručnosti 
- jazykové funkcie 
- tematické okruhy 
-jazykové prostriedky 
Žiaci majú nadobudnuté všeobecné vedomosti a zručnosti aplikovať a rozširovať o odbornú 
terminológiu v súlade s odborným profilom absolventa. 
 

Ciele vyučovacieho predmetu cudzí jazyk 
    Rozvíjať u žiakov postupne a cieľavedome  všetky štyri rečové zručnosti t.j. ústny prejav, 
čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky 
a zároveň rozvíjať stratégie učenia sa 

-  posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu cudzieho jazyka 
- osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvíjať vlastné kritické myslenie 

-    viesť žiakov k  využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu a v budúcej 
profesii 

-   prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom 
prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života ľudstva. 
-   pomôcť žiakom uvedomiť si svoje individuálne potreby, definovať  vlastné ciele a niesť 
zodpovednosť za proces učenia sa  

-   viesť žiaka k tomu, aby využíval možnosti školy a podnety z mimoškolského prostredia na 
upevňovanie a využívanie poznatkov v praxi 

-   naučiť žiakov učiť sa hľadať vlastné optimálne formy osvojovania a upevňovania si učiva a 
vnímať jazykové vzdelávanie ako celoživotný proces 

-  motivovať žiakov, aby dosiahli vysoký stupeň osvojenia si jazyka vzhľadom na jeho 
špecifické postavenie ako internacionálneho jazyka v  obchode, cestovnom ruchu, doprave, 
vede,  kultúre 
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1. ročník 
Týždenný počet vyučovacích hodín: 2 hodiny, spolu za školský rok 66 vyučovacích hodín. 
 
 
ANGLICKÝ JAZYK 
 
1.   Úvod – (3 hod.) 
 
 Obsahový štandard: 
Sloveso “to be” 
Tvorenie otázky a záporu 
 Zámená ukazovacie a privlastňovacie 
 
 Výkonový štandard: 
Nadviazať kontakt 
Reagovať pri prvom stretnutí 
Vypočuť a podať informáciu 

 
Medzipredmetové vzťahy 
Slovenský jazyk - porovnanie tvorby otázky 
 
2.  Rodina – (7 hod.) 
 
 Obsahový štandard:    
Jednoduchý prítomný čas – oznam, otázka 
do/does , don´t/doesn´t 
Have got .. 
Tretia osoba pri slovesách 
 
Výkonový štandard: 
Predstaviť svoje záľuby 
Vzjadriť svoj názor 
 
Medzipredmetové vzťahy 
Dejepis - monarchie dnes 

 
3.  Šport a voľný čas – (7 hod.) 
 
 Obsahový štandard: 
Opísať, čo sa kde nachádza 
There is… / There are….Have to… 

 
Výkonový štandard: 
Vypočuť a podať informáciu 
Predstaviť svoje záľuby 

 
Medzipredmetové vzťahy 
Telesná výchova - časti tela, bežné športy 
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4.  Vzdelanie – (7 hod.) 
 
 Obsahový štandard: 
Priebehový prítomný čas 
Používanie modálneho slovesa “can” 
 
Výkonový štandard: 
Vyjadriť svoju vôľu 
Ponúknuť a reagovať na ponuku 
Vyjadriť svoje schopnosti 
 
Medzipredmetové vzťahy 
Slovenský jazyk - porovnanie názvov vyučovacích predmetov 

 
5.  Obliekanie a móda – (7 hod.) 
 
 Obsahový štandard: 
Prídavné mená, porovnávanie 
Tretí stupeň prídavných mien 
Predložky miesta 
 
Výkonový štandard: 
Vnímať a prejavovať svoje city 
Vybrať z ponúknutých možností 
Komunikovať 

 
Medzipredmetové vzťahy 
Hudobná výchova - hudobné nástroje 
 
6.  Človek a príroda – (7 hod.) 
 
 Obsahový štandard: 
Jednoduchý minulý čas  was, were / can, could 
Použiť zápor, otázku 
predložky miesta  - at, next to, opposite… 
 
Výkonový štandard: 
Reagovať na príbeh 
Reagovať na minulosť 
 Telefonovať 
 
Medzipredmetové vzťahy 
Biológia - národné parky, ochrana prírody 
 
7.  Mestá a miesta – (7 hod.) 

  
 Obsahový štandard: 
Minulý čas, tvorenie záporu 
 
 Výkonový štandard: 



31 
 

Vyjadriť svoju vôľu, názor 
Vybrať z ponúknutých možností 
Medzipredmetové vzťahy 
Zemepis - mapy, mestá 

 
8.  Vzory a ideály – (7 hod.) 

 
Obsahový štandard:   
Vyjadrenie kvantity(some, any) 
Používanie členov – počitateľné a nepočít. podst. Mená 
 
Výkonový štandard: 
Vypočuť a podať informáciu 
Vyjadriť svoju vôľu 
 
Medzipredmetové vzťahy 
Zemepis - krajiny Európy 
Dejepis - významné osobnosti v dejinách ľudstva 

 
9.  Stravovanie – (7 hod.) 
       
Obsahový štandard: 
Predprítomný čas 
Zápor a otázky 
 
Výkonový štandard: 
Vypočuť a podať inform 
Vybrať z ponúknutých možností 
Vyjadriť svoju vôľu 
Vyjadriť názor 

 
10.  Zamestnanie – (7 hod.)  
  
 Obsahový štandard: 
Vyjadrenie budúcnosti  
Going to 
Will /Should /Shouldn’t 
 
 Výkonový štandard: 
Reagovať na budúcnosť 
Reagovať na nesplnené povinnosti 
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UČEBNÁ OSNOVA VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE A PRÁVNE NORMY 
 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU :  
 
    Učivo v tomto predmete umožňuje žiakom získať všeobecné poznatky  a vedomosti 
v oblasti BOZP : právne, technické, ekonomické, pedagogické, psychologické v rozsahu  
nevyhnutne potrebnom na výkon profesie bezpečnostného technika, ktoré majú celoplošnú 
platnosť a záväznosť bez ohľadu na výrobný či pracovný proces, rezort či odvetvie.  
 
CIELE VYUČOVANIA : 
        
A. POŽADOVANÉ VEDOMOSTI 
- Cieľom výchovy a vzdelávania je naučiť žiakov orientovať sa v legislatíve BOZP a  
       dokázať ju uplatňovať v praxi,  
- poznať zásady prevencie, postupy posudzovania rizík,  
 
B. CIEĽOVÉ ZRUČNOSTI 
- naučiť žiakov praktickým zručnostiam pri vyšetrovaní úrazov a iných udalosti 
- poskytovať poradenstvo v oblasti BOZP 
- presadzovať zavadzanie dobrej praxe 
- vedieť vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP  
- vedieť hodnotiť priestory, zariadenia, technológie, materiály a pracovnú činnosť 

z pohľadu dodržania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
- naučiť sa zabezpečiť organizačné a technický BOZP vo výrobnej i nevýrobnej sfére. 
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1. ročník 
Týždenný počet vyučovacích hodín: 5 hodín, spolu za školský rok 165 vyučovacích hodín. 
 
 

1. ÚVOD - Základy teórie a filozofia BOZP, poslanie bezpečnostného technika /4/ 
 
      Obsahový štandard :  
         1.1 Základné pojmy v BOZP, historický vývoj  
         1.2 Vplyv Medzinárodnej organizácie práce , vplyv EÚ, Európske orgány v oblasti 
                BOZP  
         1.3. Základné princípy prevencie ,Právne, ekonomické a humánne aspekty BOZP       
         1.4  Postavenie, úlohy a zodpovednosť bezpečnostného technika 

        1.5  Listina základných ľudských práv a slobôd, implementačný proces  
        1.6  Hierarchia právnych predpisov SR, Ústava SR,  stratégia EÚ na zlepšenie BOZP  
        1.7  Koncepcia štátnej politiky BOZP 
 

      Výkonový štandard : 
       -   Vysvetliť význam predmetu a dôležitosti BOZP v praxi 
       -   Využívanie poznatkov a ich uplatňovanie v praxi 

      -    Pochopenie stratégie EÚ v oblasti BOZP 
 
 

2.  Zákon o BOZP /6/ 
 

Obsahový štandard : 
2.1 Pôsobnosť zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP   
2.2 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa, zodpovednosť za BOZP, 

oboznamovanie a informovanie zamestnancov   
2.3 Kontrolná činnosť   
2.4 Spolupráca zamestnancov a zamestnávateľa, zástupcovia zamestnancov, 

Komisie BOZP, spolupráca zamestnávateľov na spoločných pracoviskách, 
Preventívne a ochranné služby  

2.5  Práva a povinnosti zamestnancov 
 

Výkonový štandard : 
             -     oboznámenie sa a aplikácia zákona v praxi  
              
 

3.  Inšpekcia práce, orgány dozoru /3/ 
  

Obsahový štandard : 
3.1 Orgány dozoru v oblasti BOZP, 
3.2 Orgány inšpekcie práce a ich oprávnenie   
3.3 Oprávnenia inšpektora, postup pri výkone kontroly IP   
3.4 Represívne opatrenia, postupy správneho konania  
3.5 Poradenstvo IP 

  
Výkonový štandard : 
       - oboznámenie sa a aplikácia zákona o inšpekcii práce v praxi     
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4. Pracovno-právne vzťahy, Sociálne poistenie, Kolektívne vyjednávanie /5/ 
 

 Obsahový štandard : 
4.1 Pracovno-právne vzťahy, vznik pracovného pomeru, skončenie PP 
4.2 Pracovný čas, práca nadčas,  mzda, kvalifikácia, nočná práca 
4.3  Zakázané práce ženám a mladistvým, Zoznam prác a pracovísk, ktoré sú 

zakázané tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a 
dojčiacim ženám  

4.4 Nelegálne zamestnávanie   
4.5 Druhy sociálneho poistenia, Úrazové poistenie, Úrazová renta, štruktúra náhrad 

odškodnenia, sadzba poistného 
4.6 Kolektívna zmluva, postup pri uzatváraní kolektívnych zmlúv 

 
Výkonový štandard : 

             -  prehľad o právach a povinnostiach zamestnávateľa a zamestnancov, aplikácia 
                Zákonníka práce v praxi 
 
 

5. Ochrany zdravia pri práci, Orgány verejného zdravotníctva  /4/ 
 

Obsahový štandard : 
5.1. Fyzická, psychická a sociálna pohoda  

              5.2  Orgány verejného zdravotníctva  
        5.3  Determinanty zdravia,   

5.4   Rizikové práce, hluk, vibrácie, žiarenie, fyzická, psychická a senzorická záťaž 
        pri práci, záťaž teplom a chladom pri práci  
5.5   Pracovná zdravotná služba, zdravotná spôsobilosť, lekárske prehliadky  
5.6  Povinnosti zamestnávateľov 
 

Výkonový štandard : 
       -    posúdenie rizík a aplikácia zákona v praxi  

  
 

6. Činnosť BTS –bezpečno-technických služieb /3/ 
 

Obsahový štandard : 
6.1 Organizácia práce BTS   
6.2 Spolupráca s pracovnými zdravotnými službami, so zamestnancami 
6.3 Zostavenie plánu kontrol, systémová kontrola ∗ 
6.4 Kvalifikácia bezpečnostného technika, autorizovaný bezpečnostný technik  
6.5 Oprávnenie na činnosť BTS 

 
Výkonový štandard : 
       -    oboznámenie sa s činnosťami BTS, PZS, BT a ABT 

 
 

7. Pracovný úraz, choroba z povolania, havarijné opatrenia, prevencia závažných 
priemyselných havárií   /8/ 

   
Obsahový štandard : 
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7.1  Definícia pracovného úrazu   
7.2 Postup pri vzniku úrazu na pracovisku, povinnosti zamestnávateľa pri vzniku 

úrazu  pri bezprostrednom a vážnom ohrození života a zdravia   
7.3 Registrácia pracovného úrazu, hlásenia pracovných úrazov a ďalších udalostí 
7.4 Evidencia pracovných úrazov, nebezpečné udalosti  
7.5 Dokumentácia v súvislosti s úrazmi, chorobami z povolania a ostatnými 

udalosťami   
7.6 Zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze, odškodňovanie pracovných 

úrazov 
7.7  Postup pre prípad záchranných prác, evakuácie a vzniku poškodenia zdravia,  

zabezpečenie prvej pomoci, Havarijný plán, traumatologický plán 
7.8 Vybavenie záchrannými prostriedkami, určenie a školenie odborne spôsobilých 

osôb. 
 

Výkonový štandard : 
              -     Naučiť sa vypisovať záznamy o úraze, ako postupovať pri vyšetrovaní príčin  
                    pracovného úrazu, kde zasielať záznamy 
              -    Vedenie jednotlivých evidencií 

 
 

8. Prevencia závažných priemyselných havárií –ZPH   /5/ 
 

Obsahový štandard : 
8.1  Definícia Kategorizácie podnikov  
8.2 Povinnosti zamestnávateľa, hodnotenie rizika ZPH  
8.3 Program prevencie ZPH, bezpečnostný riadiaci systém   
8.4  Odborné riadenie, výchova, výcvik a vybavenie zamestnancov, informovanie 

verejnosti, oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa, zodpovednosť za škodu 
8.5 Prahové hodnoty a kritériá na zaraďovanie podnikov do kategórie, kritériá na 

zasielanie správ a informácií o ZPH 
  
 

9. Posudzovanie rizík pri práci, posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu /6/ 
 

Obsahový štandard : 
9.1 Prevencia postavená na posudzovaní rizík  
9.2 Identifikácia nebezpečenstiev a ohrození  
9.3 Merateľné a nemerateľné faktory ovplyvňujúce rizikový výpočet rizika  
9.4  Bodová metóda a ďalšie metódy posudzovania rizík   
9.5 Implementácia výsledkov posudzovania rizík do organizácie práce 
9.6 Požiadavky na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov 
9.7 Vstupné, výstupné, periodické a špeciálne zdravotné prehliadky  
9.8 Práce s osobitnými požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť 

 
Výkonový štandard : 
        -    naučiť sa praktický posúdiť  riziko pre vybrané profesie 
        -    vedieť aké vzory dokumentov,  musí organizácia viesť v súvislosti s rizikami 
        -    získať prehľad na aké zdravotné prehliadky a ako často je zamestnávateľ povinný 
             posielať zamestnancov  
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10.  Osobné ochranné pracovné prostriedky    /5/ 
 

 Obsahový štandard : 
10.1  Podmienky poskytovania OOPP  
10.2  Základné požiadavky na OOPP ∗  
10.3  Vypracovanie zoznamu OOPP, druhy OOPP ∗  
10.4  Zoznam prác, pri ktorých sa poskytujú OOPP,  
10.5  Technické požiadavky na OOPP a preukazovanie zhody 

 
Výkonový štandard : 

             -    naučiť sa vypracovať zoznam na poskytovanie OOPP na základe posúdenia rizík 
                  pri práci  
 
 

11. Základné požiadavky BOZP na pracovisko  /6/ 
 

Obsahový štandard: 
11.1  Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na pracovisko  
11.2  Požiadavky na prevádzkové objekty a priestory  
11.3  Výrobné a prevádzkové budovy 
11.4  Podlahy, priečky, stropy, otvory, brány budov  
11.5  Komunikácie vo výrobných a prevádzkových budovách  
11.6  Schodištia, rebríkové schody, pevné rebríky 

 
Výkonový štandard 

             -     získať prehľad ako má vyzerať pracovisko pri dodržaní požiadaviek BOZP  
                    a vyhlášky 59/1982 Zb. 
 
 

12. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so zobrazovacími jednotkami  
      Požiadavky na osvetlenie pri práci  /3/ 
 

Obsahový štandard : 
12.1   Minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky pri práci so zobrazovacími  

                           jednotkami  
12.2  Usporiadanie pracovísk, režim práce a odpočinku  
12.3  Vplyv práce pri zobrazovacej jednotke a možné poškodenie zdravia  
12.4  Informovanie zamestnancov, overenie zdravotnej spôsobilosti 
12.5   Denné a umelé osvetlenie,  objektivizácia osvetlenia  
12.6   Požiadavky na osvetlenie pracovísk 

 
Výkonový štandard : 
      -    získať prehľad ako má vyzerať pracovisko so zobrazovacími jednotkami 
           a ako majú byť pracoviska osvetlené 
 
  

13.  Základné požiadavky BOZP pri stavebných prácach a na stavenisko, bezpečnosť  
stavieb   /8/ 

 
 Obsahový štandard : 
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13.1   Príprava stavieb  
13.2   Spôsobilosť zamestnancov a ich vybavenie  
13.3   Stavenisko, skladovanie, zemné práce, betonárske práce, murárske práce 
13.4   Montážne práce, práce vo výškach, búracie a rekonštrukčné práce  
13.5   Stavebné mechanizmy a stroje súvisiace so stavebnou činnosťou  
13.6   Koordinátori bezpečnosti, dokumentácia, technologický a pracovný postup    
          na stavbách   
13.7   Schodištia a šikmé rampy, rebríky, ochranné a záchytné konštrukcie, lešenia  
13.8    Ďalšie bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko 

 
Výkonový štandard : 

               -      získať prehľad, čo všetko musí stavebník na stavbe z hľadiska BOZP dodržať,  
                      akú evidenciu vedie 
 
 

14.  Ručná manipulácia s bremenami /4/ 
 

 Obsahový štandard : 
14.1  Ručná manipulácia, limitné bremená,  
14.2  Zásady zdvíhania a prenášania bremien  
14.3  Manipulácia s mechanizačnými a automatizačnými prostriedkami, motorové   
         vozíky, transportné zariadenia * 
14.4   Základné predpisy, zásady bezpečnej manipulácie pri paletizácii, stohovaní  
 

Výkonový štandard : 
        -     naučiť sa ako bezpečne manipulovať s bremenami, dodržiavať smernostné 
              hodnoty pri manipulácii s bremenami 
 
 

15. Bezpečnostné značenie /4/ 
 

Obsahový štandard : 
15.1  Požiadavky na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci  
15.2  Bezpečnostné značky na označenie prekážok, nebezpečných miest  

                          a komunikácií   
15.3  Označovanie nádob a potrubí  
15.4  Značenie v súvislosti s ochranou pred požiarmi   
15.5  Svetelné označenie, akustické a ručné signály 
 

Výkonový štandard :  
              -     naučiť sa označovať pracoviska podľa NV a príslušných STN 
 
 

16.  Základné požiadavky BOZP na používanie a prevádzku pracovných  
 prostriedkov  /5/ 

  
 Obsahový štandard: 

16.1  Požiadavky na pracovný prostriedok a na jeho používanie, ovládacie a   
         kontrolné prvky  
16.2  Pracovný priestor a pracovné miesto, pracovný stôl  
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16.3  Požiadavky na mobilný pracovný prostriedok   
16.4  Používanie pracovného prostriedku pri dočasnej práci vo výške   
16.5  Požiadavky pre stroje, zariadenia a výrobné postupy, spúšťanie a zastavenie  
         strojov   
16.6  Ochranné zariadenia pri strojoch, pracovné stanovištia a zariadenia,   
         oznamovače a ovládače   
 

Výkonový štandard : 
            -       získať prehľad  aká dokumentácia sa vedie pri pracovných prostriedkoch, čo sa  
                     musí dodržiavať z hľadiska BOZP 
 
 

17.  Požiadavky na bezpečnosť technických zariadení - VTZ /16/ 
 

 Obsahový štandard: 
17.1  Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení  
17.2  Oprávnenie na činnosť   
17.3  Technická dokumentácia  
17.4   Zásady pre vykonávanie kontrol, odborných prehliadok a skúšok  
17.5   Posudzovanie bezpečnosti technických zariadení ∗  
17.6   Činnosť oprávnenej právnickej osoby 
17.7   Zaistenie BOZP a technickej bezpečnosti TZ, ZZ, PZ a EZ, vyhradených  

                          technických zariadení 
17.7.1 VTZ elektrické 
17.7.2 Ochrana pred nebezpečným dotykom   
17.7.3  Uvedenie do prevádzky   
17.7.4 Pevné elektrické vedenia, pohyblivé a poddajné elektrické vedenia   
17.7.5 Elektrické zariadenia na pracovných strojoch  
17.7.6 Odborné spôsobilosti v elektrotechnike 

17.8.1 VTZ tlakové 
17.8.2 Rozdelenie tlakových zariadení   
17.8.3 Bezpečnostné požiadavky na tlakové zariadenia   
17.8.4 Parné kotle ∗ kvapalinové kotle   
17.8.5 Základné bezpečnostné požiadavky na kotolne  
17.8.6 Tlakové nádoby stabilné   
17.8.7 Tlakové nádoby na dopravu plynu    
17.8.8  Skúšanie a dokumentácia   
17.8.9  Požiadavky na obsluhu  
17.8.10 Povinnosti prevádzkovateľa   
17.8.11 Zásady bezpečnej prevádzky a údržby 
17.9.1  VTZ plynové 

                        17.9.2  Rozdelenie do skupín  
                        17.9.3  Preverovania odbornej spôsobilosti   
                        17.9.4  Požiadavky na kvalifikáciu a prax pre pracovníkov obsluhy, montáže,  
                                    odborných pracovníkov  
                         17.9.5 Skúšanie plynových zariadení   
                         17.9.6 Základné technické požiadavky na plynové zariadenia, doklady,  
                                    dokumentáciu, zabezpečenie spotrebičov 

17.10.1 VTZ zdvíhacie 
17.10.2 Rozdelenie ZZ  
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17.10.3 Dokumentácia, požiadavky na prevádzku  
17.10.4 Skúšanie zdvíhacích zariadení a žeriavov  
17.10.5 Obsluha, viazanie bremien, zakázané manipulácie  
17.10.6 Žeriavy, výťahy, stavebné výťahy, regálové zakladače, pracovné 

plošiny, pohyblivé schody, posuvné brány, lanovky, vleky 
 

Výkonový štandard 
            -          naučiť sa rozdeľovať  TZ, viesť dokumentáciu, dodržiavať požiadavky na  
                       kvalifikáciu obslúh, revíznych technikov a odborných pracovníkov, 
             -         dodržiavať termíny kontrol skúšok a pod. podľa platných právnych predpisov. 
 
 

18.  Systém manažérstva BOZP /5/ 
 

 Obsahový štandard: 
18.1  Princípy riadenia podnikovej sféry    
18.2  Organizačné zásady pre systém manažérstva BOZP   
18.3  Politika BOZP, plánovanie   
18.4  Realizácia jednotlivých prvkov systému, audity  
18.5  Integrovaný systém manažérstva   
18.6  Program „Bezpečný podnik“ 

 
Výkonový štandard 
        -     získať prehľad o nových trendoch  pri zavadzaní ISO v oblasti  BOZP 
 
 

19. Technická bezpečnosť  - technické požiadavky na výrobky /5/ 
 

Obsahový štandard: 
19.1  Opatrenia na zaistenie BOZP v predvýrobe  
19.2   Technické predpisy, výrobky, určené výrobky a ich uvádzanie na trh  
19.3   Povinnosti výrobcov, dovozcov a distribútorov pri uvádzaní výrobkov na trh 
19.4  Posudzovanie zhody určených výrobkov, vyhlásenie o zhode, Certifikácia 
19.5  Orgány dohľadu, značky zhody, označenie CE, uznávanie zahraničných 
19.6 dokladov a značiek 
19.7 Slovenské technické normy 

19.7.1 Postavenie technickej normy   
19.7.2 Tvorba, schvaľovanie a vydávanie STN   
19.7.3 Zhoda so slovenskými technickými normami   
19.7.4 Druhy technických noriem 

19.8 Technické požiadavky na bezpečnosť strojov 
19.8.1 Určené strojové zariadenia  
19.8.2  Požiadavky na projekty a konštrukcie strojových zariadení  
19.8.3  Uvedenie strojových zariadení na trh  
19.8.4 Obsah ES vyhlásenia o zhode strojového zariadenia  
19.8.5 Podrobnosti o základných požiadavkách BOZP na strojové 

zariadenia a bezpečnostné častí 
Výkonový štandard : 

              -      využiť získane informácie v praxi pri zavádzaní nových  výrobkov do výrobných  
                      procesov,  
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20. Požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom 
prostredí  /3/ 

 
Obsahový štandard: 

20.1  Posudzovanie rizika výbuchu  
20.2  Klasifikácia priestorov (zón) s výbušným prostredím  
20.3  Písomný dokument, minimálne požiadavky na zaistenie BOZP vo výbušnom  
          prostredí   
20.4  Požiadavky na výber zariadení a ochranných systémov  
20.5  Značenie zariadení a priestorov s nebezpečenstvom výbuchu 

 
Výkonový štandard : 

              -       vedieť sa zorientovať v prevádzke s výbušným prostredím, vypracovať  
                      dokumentáciu  

 
 

21. Zdravotné riziká - kategorizácia pracovných činností /6/ 
 

Obsahový štandard: 
21.1  Faktory práce a pracovného prostredia   
21.2   Základné definície pojmov  
21.3   Vzory návrhov na zaradenie pracovných činností do kategórie z hľadiska   

                          zdravotných rizík 
21.4  Ochrana zdravia pred nepriaznivými účinkami nadmernej fyzickej,  
         psychickej a senzorickej záťaže pri práci 

21.4.1 Požiadavky na miesto výkonu práce, celkovú fyzickú záťaž, lokálnu 
svalovú záťaž a pracovné polohy  

21.4.2 Postup pri hodnotení psychickej pracovnej záťaže   
21.4.3 Opatrenia na predchádzanie nadmernej pracovnej záťaži  
21.4.4  Prípustné hodnoty celkovej fyzickej záťaže zamestnancov 

21.5  Ochrana zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci 
21.5.1 Triedy práce  
21.5.2 Optimálne a prípustné mikroklimatické podmienky 
21.5.3 Opatrenia pri záťaži teplom, opatrenia pri záťaži chladom  
21.5.4  Pitný režim 

21.6  Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. 
21.6.1 Limitné hodnoty expozície hluku  
21.6.2 Posudzovanie rizík, informovanie, obmedzenie expozície 

21.7  Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou vibráciám 
21.7.1  Limitné hodnoty expozície vibráciám  
21.7.2  Posudzovanie rizík, informovanie, obmedzenie expozície 

21.8  Ochrana zdravia pred účinkami optického žiarenia pri práci 
21.8.1  Druhy žiarenia  
21.8.2  Najvyššie prípustné hodnoty žiarenia, ochranné opatrenia 
21.8.3  Prevádzkový poriadok 

 
Výkonový štandard : 

              -    vedieť posúdiť rizika v praxi a vypracovať dokumentáciu na dané riziko podľa  
                    legislatívnych predpisov    
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22. Základné požiadavky BOZP pri práci s chemickými látkami a prípravkami /5/ 
 

Obsahový štandard: 
22.1   Definícia základných pojmov  
22.2   Používanie chemických látok  
22.3   Klasifikácia, označovanie chemických látok    
22.4   Účinok chemických látok na ľudský organizmus  
22.5   Skladovanie,  bezpečná práca, manipulácia    
22.6   Zdravotná spôsobilosť, odborná spôsobilosť zamestnancov. 

 
Výkonový štandard 

         -     získať prehľad o označovaní CHL, ich bezpečnom skladovaní a manipulácii s nimi 
 

  
23.  Ďalšie zdravotné rizika pri práci  /6/ 

  
Obsahový štandard: 

23.1   Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestom 
23.1.1 Oznamovanie činnosti, posudzovanie rizika  
23.1.2 Opatrenia na zníženie expozície  
23.1.3 Odborná príprava zamestnancov 

23.2    Ochrana zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou  
            biologickým faktorom 

23.2.1 Klasifikácia faktorov, posudzovanie rizika   
23.2.2 Opatrenia na zníženie expozície   
23.2.3 Odborná príprava zamestnancov 

23.3    Ochrana zamestnancov pred rizikami expozície karcinogénnym  
            a mutagénnym faktorom 

23.3.1  Klasifikácia faktorov, posudzovanie rizika  
23.3.2  Opatrenia na zníženie expozície  
23.3.3  Odborná príprava zamestnancov 

 
Výkonový štandard : 

            -      vedieť posúdiť rizika v praxi a vypracovať dokumentáciu na dané riziko podľa  
              legislatívnych predpisov  
   
 

24. Hygienické požiadavky na pracovné prostredie /7/ 
 
      Obsahový štandard: 

24.1    Priestorové pomery  
24.2    Usporiadanie pracovných miest  
24.3    Sociálne zariadenia a zariadenia na osobnú hygienu  
24.4    Čistota a poriadok  
24.5    Vzhľad, úpravu pracovísk, hygienické požiadavky na stacionárne stroje 
24.6     Ergonómia 

24.6.1 Základné ergonomické zásady a rozmery  
24.6.2  Výber pracovných nástrojov  
24.6.3  Usporiadanie pracoviska 

24.7     Kultúra práce 
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24.7.1 Kultúra práce  
24.7.2 Ekonomické aspekty BOZP  
24.7.3  Imidž podniku postavený na starostlivosti o BOZP  

24.8     Personálna práca 
24.8.1 Medziľudské vzťahy na pracovisku  
24.8.2 Podpora rozvoj osobnosti   
24.8.3 Správny výber zamestnancov  
24.8.4 Požiadavky na útvary personálnej práce  
24.8.5 Podpora zdravého životného štýlu 

24.9     Psychologické aspekty práce  
24.9.1 Psychológia práce  
24.9.2 Stres, zvládanie stresu, stresové faktory práce  
24.9.3 Násilie na pracovisku, Mobbing , Bulling   
24.9.4 Rodová rovnosť,  zákaz diskriminácie 
 

Výkonový štandard :  
             -        naučiť sa pri výkone BOZP dbať aj na tieto aspekty 
 
 

25. Základy prvej pomoci – teória  /4/ 
 

Obsahový štandard : 
25.1    Teoretické základy  
25.2     Základná podpora životných funkcií  
25.3     Kardiopulmonálna resuscitácia  
25.4     Zastavenie krvácania   
25.5     Ošetrenie rán, zlomeniny, fixovanie zraneného  
25.6     Úraz elektrickým prúdom, popáleniny 

 
Výkonový štandard 

- naučiť sa, čo robiť v prípade, úrazu, poranenia, nebezpečnej udalosti, ako zabezpečiť 
pracovisko pri úraze elektrickým prúdom apod. 

 
  

26. Základné požiadavky BOZP pri obrábaní a tvárnení   /3/ 
  
Obsahový štandard : 

26.1    Požiadavky na spôsobilosť obsluhovateľov strojov  
26.2    Zásady pri práci na obrábacích strojoch  
26.3    Ustrojenie obsluhy   
26.4    OOPP, prehliadky, údržba  
26.5    Obrábanie dreva 

26.5.1 Požiadavky na stolárne a rozmiestnenie strojov  
26.5.2 Spoločné ustanovenia pre zaistenie bezpečnosti práce pri obrábaní 

dreva: gátre, píly, frézky, zrovnávačky, brúsky, dlabačky, vŕtačky, 
vysukovačky, tvarovačky, ostatné drevoobrábacie stroje 

26.6     Obrábanie kovov 
26.6.1 Súhrn požiadaviek bezpečnosti práce na konštrukciu, výrobu, 

používanie a obsluhu obrábacích a tvárniacich strojov podľa 
platných noriem  
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26.6.2  Základné požiadavky pre obrábanie a tvárnenie kovov na 
sústruhoch, frézach, vŕtačkách, hobľovačkách, obrážačkách, pílach, 
brúskach, lisoch, nožniciach  

26.6.3 Ochranné zariadenia, ochrana pred pohyblivými časťami stroja, 
ochrana proti samovoľnému chodu 

26.7     Tvarovacie stroje 
26.7.1  Základné požiadavky k zaisteniu bezpečnej prevádzke strojov: lisy,    
              nožnice, zakružovačky,  rovnačky, buchary 

 
Výkonový štandard : 

                -      získať prehľad  o požiadavkách na bezpečnosť pri  konkrétnych  strojov vo    
                        výrobe o potrebnej kvalifikácií obsluhy , vybavení OOPP 
    
 

27. Základné požiadavky na BOZP pri zváraní  /3/ 
 

Obsahový štandard: 
                             
                27.1    Zásady BOZP pri zváraní   

27.2  Odborná kvalifikácia , OOPP  
27.3  Zváranie a rezanie plameňom  
27.4  Zváranie elektrickým oblúkom  
27.5  Zváranie a rezanie plazmou  
27.6  Zváranie a rezanie pod vodou  
27.7  Ďalšie technológie zvárania 

      
Výkonový štandard 

              -          získať prehľad  o požiadavkách na bezpečnosť pri jednotlivých druhoch   
                          zvárania vo výrobe o potrebnej kvalifikácií obsluhy , vybavení OOPP 

 
 

28. Základné požiadavky BOZP pri prevádzke údržbe a opravách vozidiel, BOZP 
v doprave  /5/ 

 
Obsahový štandard:  
                    28.1 Dodržovanie pravidiel premávky na komunikáciách 

                          28.2 Otáčane a cúvanie, Dopravný poriadok , garáže   
28.3 Bezpečnosť práce a technických zariadení pri prevádzke vozidiel  
28.4 Požiadavky na rampu, Požiadavky na pracovnú jamu   
28.5 Zásady BOZP pri premávke na pozemných komunikáciách  
28.6 Zdravotná spôsobilosť, školenia, režim o pracovného času a doby 

odpočinku v doprave   
28.7 Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí 
 

Výkonový štandard 
               -         získať prehľad  o požiadavkách na bezpečnosť  v doprave , požiadavky na 
                          pracoviska a prevádzku vozidiel pri o potrebnej kvalifikácií obsluhy ,  
                          vybavení OOPP 

 
 



44 
 

29. Motorové vozíky – prevádzka, opravy a údržba  /3/ 
 

    Obsahový štandard : 
                               29.1  Rozdelenie vozíkov  

29.2 Záznamy , povinnosti užívateľa , obsluha, kvalifikácia    
29.3 Zahájenie prevádzky, uloženie bremena  
29.4 Zakázané manipulácie 
29.5 Skladovanie, regály, stohovanie, zásobníky na sypké hmoty , 

skládky, nádrže 
 

Výkonový štandard 
                -        získať prehľad  o požiadavkách na bezpečnosť  pri prevádzkovaní  
                          motorových vozíkov,  o požiadavkách pri  manipuláciu s bremenami  
                          o potrebnej kvalifikácií obsluhy , vybavení OOPP 

 
 

30. Požiadavky na BOZP v odvetví poľnohospodárstva a lesníctva  /3/ 
 

      Obsahový štandard : 
                               30.1   Zásady BOZP v rastlinnej výrobe  

30.2 Zásady BOZP v živočíšnej výrobe  
30.3 Poľnohospodárske stroje  
30.4 Zásady BOZP pri ťažbe dreva  
30.5  BOZP pri práci v lese, lesné mechanizmy   
30.6 Práca s ručnou motorovou reťazovou pílou 
 

       Výkonový štandard  :  
                  -        získať prehľad o požiadavkách na BOZP v tomto odvetví priemyslu 
 
 

31. Požiadavky na BOZP v odvetví školstva, kultúry a administratívy  /3/ 
 
Obsahový štandard : 

                           31.1    Špecifiká bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v školách   
31.2 Školské zariadenia, školské výlety a akcie, kultúrne  
             zariadenia  
31.3 Administratívne spoločnosti  
31.4 Špecifické úrazy v školstve, kultúre a administratíve 
31.5  Povinnosti zamestnávateľa. NV č. 362/2006 Z. z. o 
              podrobnostiach o požiadavkách na výchovné a výchovno-  
              vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých 
 

           Výkonový štandard :  
                      -   získať prehľad o požiadavkách na BOZP v nevýrobnej sfére a rôznych     
                           špecifikách.  
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32. Praktické riešenia BOZP   /9/ 
  

                Obsahový štandard : 
                           32.1     Najčastejšie chyby pri práci bezpečnostného technika   

32.2 Najčastejšie nedostatky pri školení zamestnancov ∗  
32.3 Zásady pre zlepšovanie BOZP ∗  
32.4 Prekážky zlepšovania BOZP ∗  
32.5 Pravidlá dobrej praxe ∗ 
32.6  Literárne a internetové zdroje informácií ∗ 
32.7  Praktické vyhľadávanie na internete 

 
           Výkonový štandard :  
                      -   diskutovať na rôzne témy – podľa špecifických požiadaviek žiakov    
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UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

ERGONÓMIA 
 
Charakteristika predmetu  
 

Ergonómia je náuka o ľudskej práci. Hlavným poslaním predmetu je oboznamovanie 
žiakov o vzťahu medzi prácou a ľudským organizmom. Vo všetkých týchto otázkach je 
predmet jedným zo základných pre vyučovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 Organizovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci predpokladá v prvom rade vážiť 
si ľudskú prácu a pracujúceho človeka. To je možné len vtedy, ak bezpečnostný technik 
nielen dôkladne pozná prácu, ale dokáže stanoviť mieru zaťaženia, spôsoby oddychovania, 
potrebné pomôcky a prostriedky pre uľahčovanie práce a vytváranie pracovnej pohody. 

Vyučujúci využíva všetky vhodné učebné pomôcky pre zlepšenie názornosti výkladu, 
použijú sa všetky prístupné didaktické metódy, výklad učiva, názorné pomôcky, grafy, 
tabuľka, špeciálna literatúra a samostatná tvorivá činnosť. Tam, kde je potrebné riadiť sa 
platnými normami STN, rešpektuje ich a zoznamuje s nimi žiakov. 

 
Ciele predmetu 
 

 Cieľom je naučiť žiakov používať získané odborné vedomosti a zručnosti na 
samostatné riešenie jednoduchých prevádzkových úloh v reálnom, resp. vymodelovanom 
prevádzkovom prostredí.  Teoretické zvládnutie správania sa ľudského organizmu pri práci, 
vytvárať optimálne pracovné procesy, pracovné prostriedky /stavby, stroje, náradie a pod./ 
a pracovné prostredie. Na teoretické vyučovanie bezprostredne nadväzuje individuálny 
projekt z predmetu. 
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1. ročník 
Týždenný počet vyučovacích hodín: 3 hodiny, spolu za školský rok 99 vyučovacích hodín. 
 
 

Úvod (1 hod.) 
 
Obsahový štandard: 
•  oboznámenie s predmetom 

 Výkonový štandard: 
1. Reprodukovať základné úlohy ergonómie. 

 
1. Základné problémy ( 2 hod. ) 

 
Obsahový štandard: 

•  oboznámenie s predmetom 
 Výkonový štandard: 

• Reprodukovať základné úlohy ergonómie. 
 

 
2. Pracovné funkcie ľudského organizmu  ( 12 hod. ) 

 
Obsahový štandard: 
2. kostra 
3. svalstvo 
4. srdcovo-cievny systém 
5. dýchací systém 
6. látková výmena 
7. nervová sústava 
8. zmyslové orgány 

 
Výkonový štandard: 

9. Popísať stavbu kostry. 
10. Reprodukovať základné úlohy svalstva. 
11. Vysvetliť srdcovo- cievny systém. 
12. Popísať dýchací systém. 
13. Reprodukovať základné úlohy látkovej výmeny. 
14. Popísať a vysvetliť nervovú sústavu. 
15. Reprodukovať základné úlohy zmyslových orgánov. 

 
 

3. Ergonometrické základy.  Antropometria ( 16 hod. ) 
 

Obsahový štandard: 
• rozmery ľudského tela 
• etnické rozdielnosti mier 
• meranie rozmerov 
• rozptyl mier /percentility/ 
• statické a dynamické rozmery a dosahy 
• rôzne formy znázornenia ľudského tela pre účely projektovania 
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 Výkonový štandard: 
• Popísať rozmery ľudského tela. 
• Reprodukovať základné etnické rozdielnosti mier. 
• Popísať a aplikovať meranie rozmerov. 
• Aplikovať rozptyl mier. 
• Popísať statické a dynamické rozmery a dosahy. 
• Vysvetliť a aplikovať rôzne formy znázornenia ľudského tela pre účely projektovania. 

 
 

4. Telesná práca  ( 18 hod. ) 
 

Obsahový štandard: 
•  energetický obrat ľudského organizmu 
• statická a dynamická práca 
• pracovná schopnosť 
• fyziologická krivka človeka v rôznych denných, ročných obdobiach a prírodných 

podmienkach 
• únava a režim oddychu 
• normy telesného zaťaženia /rod, vek/ 
• meranie telesnej záťaže: kalorimetria, pulzometria, ventilometria.  
• testy 
• kombinované metódy 
• prístroje k meraniu záťaže 

 
 Výkonový štandard: 

• Reprodukovať energetický obrat ľudského organizmu. 
• Poznať statickú a dynamickú prácu. 
• Poznať a aplikovať fyziologickú krivku človeka v rôznych denných, ročných 

obdobiach a prírodných podmienkach. 
• Uplatniť princípy únavy a režim oddychu. 
• Poznať a aplikovať merania telesnej záťaže. 
• Poznať a aplikovať testy a metódy merania.  
• Poznať a aplikovať prístroje k meraniu záťaže. 

 
 

5. Operátorská práca  ( 16 hod. ) 
 

Obsahový štandard: 
• delenie operátorských pracovísk, stroje, výpočtová technika 
• oznamovače, ovládače, ich tvary, veľkosti, farby, funkcie, rozmiestnenie 
• tvorba operátorských pracovísk 
• fyzikálne pracovné podmienky operátorov 
• záťaž pri operátorskej práci 

 
 Výkonový štandard: 

• Poznať a popísať delenie operátorských pracovísk, strojov a výpočtovej techniky. 
• Poznať a aplikovať oznamovače, ovládače. 
• Reprodukovať tvorbu operátorských pracovísk. 
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• Poznať a uplatňovať fyzikálne pracovné podmienky operátorov. Aplikovať záťaž 
pri operátorskej práci. 
 

 
6. Ergonomické požiadavky na tvorbu strojov, nástrojov, zariadení 

a pracovísk  ( 16 hod. ) 
 

Obsahový štandard: 
•      slovenské hygienické predpisy 
•      dôležité rozdiely v zahraničnej praxi 

 
 Výkonový štandard: 

•      Reprodukovať výklad slovenských hygienických predpisov. 
•      Aplikovať slovenské hygienické predpisy. 
•      Reprodukovať dôležité rozdiely v zahraničnej praxi. 

 
 

7. Tvorba ergonomických laboratórií ( 12 hod. ) 
 

Obsahový štandard: 
• objekty laboratórnej práce pre ergonómiu a bezpečnosť práce 
• druhy laboratórií 
• spôsoby prieskumov frekvencií potrieb laboratórnej práce 
• alternatívne projekty ergonomických laboratórií 
• popis najdôležitejších prístrojov 

 
Výkonový štandard: 
• Poznať objekty laboratórnej práce pre ergonómiu. 
• Poznať bezpečnosť práce. 
• Popísať a poznať druhy laboratórií. 
• Reprodukovať základné spôsoby prieskumov frekvencií potrieb laboratórnej práce. 
• Poznať a aplikovať alternatívne projekty ergonomických laboratórií. 

 
 

8. Seminárna práca ( 6 hod. ) 
 

Obsahový štandard: 
•  vypracovanie seminárnej práce na základe získaných poznatkov 

 
 Výkonový štandard: 

• Uplatniť získané vedomosti a poznatky z ergonómie a aplikovať ich samostatne 
v seminárnej práci a pri jej prezentácii. 
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UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 
 

PSYCHOLÓGIA A ETIKA PRÁCE 
 
 
Charakteristika predmetu: 
 
Predmet patrí medzi základné predmety odborného charakteru. Poskytuje prehľad o činnosti 
pracovníkov na poli bezpečností a ochrany zdravia  pri práci. 
Zdravie človeka je základnou životnou potrebou a jeho zabezpečene etickou kategóriou. Časté 
rozhodnutia a oparenia vyžadujú eticky správny prístup a k tomu patriace vedomosti. Žiak má 
získať také vedomosti, aby sa vedel v základných kategóriach bezpečne orientovať  a prípade 
potreby tieto aplikovať vo svojej práci. 
 
Ciele predmetu  
 
Cieľom predmetu je poskytnúť primerané vedomosti zo psychológie  a etiky práce, riešenie aj 
zložitých problémov pri práci s ľuďmi. Žiaci získajú vedomosti pri vyučovaní, kontrole 
a preverovaní zistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo všetkých pracovných 
činnostiach, rizík vzniku úrazu a chorôb z povolania. Sú vedení k neustálej spolupráci  
 
s profesionálnymi psychológmi a komunikácií s odborom pracovného lekárstva. 
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1. ročník 
 

Týždenný počet vyučovacích hodín: 3 hodiny, spolu za školský rok 99 hodín. 
 

Úvod  /1. hod. 
 
Obsahový štandard 
- pojem predmet a význam psychológie práce 
 
Výkonový štandard  
- vysvetliť význam predmetu pre študijný odbor  
 
 Základné pojmy psychológie práce /3. hod./ 
 
Obsahový štandard 
- uplatnenie predmetu v BOZP 
- psychika, vedomie, prežívanie, správanie, konanie 
- biologická a sociálna podmienenosť psychiky 
 
Výkonový štandard 
 
- poukázať na význam psychológie práce v BOZP 
- vysvetliť psychologické procesy 
- biologická a sociálna podmienenosť 
 
 Poznávacie proces /26 hod./ 
 
Obsahový štandard 
 
- Pociťovanie zrakové , sluchové, hmatové, čuchové 
- Pozornosť a vnímanie 
- Pamäť 
- Jazyk a komunikácia 
- Myslenie 
 
Výkonový štandard 
 
- vysvetliť priebeh psychologických procesov 
- poukázať na význam pozornosti a vnímania v oblasti BOZP 
- charakteristika pamäte, druhy pamäte 
- využívanie jazykovej komunikácie 
- verbálna a neverbálna komunikácia 
 
Emócie /2 hod./ 
 
Obsahový štandard 
 
- základ citov  
- delenie citov a vplyv citov na správanie človeka 
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Výkonový štandard 
 
- vysvetliť vplyv citov na rozhodovaní a konaní človeka 
- poukázať na psychický a fyziologický základ citov  
 
Motivácia /5 hod./ 
 
Obsahový štandard 
- Pojem a formy motivácie  
- Pudy a potreby 
- Postoje a hodnoty 
- Ašpirácia a vôľa 
 
Výkonový štandard 
 
- vysvetliť vplyv motivácie na výkon človeka 
- poukázať na nízke pudy a potreby pri rozhodovaní 
- vytváranie postojov a rozlišovanie hodnôt  
- vplyv vôle a snahy a zvýšenie výkonnosti  
 
Osobnosť /23. hod./ 
 
Obsahový  štandard 
 
- Význam osobnosti pre vývoj medziľudských vzťahoch  
- Podstatné črty osobnosti, schopnosti, temperamentu, záujmy 
- Charakter, postoje, vôľa, správanie 
- Dynamika osobnosti 
- Rozpory medzi osobnosťou a prostredím, konflikty 
- Patologické črty osobnosti 
 
Výkonový štandard 
 
- naučiť žiakov rozpoznávať charakterové znaky človeka  
- poukázať na vhodnosť pracovného zaradenia 
- vysvetliť prepojenosť a podmienenosť osobnostných črt 
- poukázať na rozpory medzi osobnosťou a prostredím   
- upozorniť na vznik psychickej krízy a hľadanie tvorivého riešenia negatívnych črt 

osobnosti 
- poukázať na dôsledky úspechu a neúspechu na vývoj osobnosti 
- poukázať na patologické črty osobnosti  
 
Psychologické problémy sociálnych skupín /8. hod,/ 
 
Obsahový štandard 
 
- Vzťahy v sociálne skupine formálne, neformálne 
- Formálne vzťahy vnútropodnikové, medziskupinové, mimoskupinové pracovné  
- Neformálne vzťahy pozitívne, negatívne, rušivé, protizákonné 
- Vznik, pôsobenie a zánik sociálnych skupín 
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Výkonový štandard 
- vysvetliť vznik sociálnych skupín a ich význam, pracovné kolektívy 
- hľadanie riešenia vo formálnych a neformálnych vzťahoch 
- poukázať na pozitívne a negatívne pôsobenie sociálnych skupín 
 
Sociálna klíma /5 hod./ 
 
Obsahový štandard 
- Komponenty sociálne klímy 
- Istoty a prosperita 
- Sociálne normy a hodnoty 
- Medziľudské vzťahy a postoje, empatia, sympatia, antipatia 
 
Výkonový štandard 
 
- Vysvetliť význam sociálnej klímy  
- Poukázať na dôležitosť vytvorenia vhodnej sociálnej klímy v pracovnom kolektíve 

v súvislosti na pracovnú aktivitu a pracovný výkon 
- Hľadať vhodné riešenia zlej sociálnej klímy v pracovnom kolektíve 
 
Śpecifické úlohy psychológie práce v BOZP /4. hod./ 
 
Obsahový štandard 
 
- Proti úrazová a proti chorobná prevencia  
- Súčinnosť v poúrazovej starostlivosti 
- Spolupráca s inými odborníkmi psychológie práce 
 
Výkonový štandard 
 
- Vysvetliť význam proti úrazovej a proti chorobnej prevencie  
- Vysvetliť súčinnosť jednotlivých zložiek v poúrazovej starostlivosti 
- Viesť žiakov ku komunikácii  s odborníkmi  psychológie práce  
 
Etika  pracovnom procese 22 hod./ 
 
Obsahový štandard 
 
- Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov 
- Modelovanie sociálnych zručností 
- Poznávanie ľudí, predsudky a chyby pri hodnotení 
- Dôsledky správania sa v medziľudských vzťahoch  
-  Morálna sloboda a zodpovednosť, svedomie a mienka druhých    
- Etika práce, povolanie, environmentálna etika, ekonomická etika 
 
Výkonový štandard 
 
- Viesť žiakov v správnym postojom pri riešení medziľudských vzťahov  
- Poukázať na poruchy v komunikácii 
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- Viesť žiakov k dodržiavaniu pravidiel dialógu 
- Vysvetliť základné pravidlá rétoriky 
- Viesť žiakov k morálnej zodpovednosti pri riešení medziľudských vzťahov. 
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UČEBNÁ OSNOVA VYUČOVACIEHO PREDMETU 
ZDRAVOVEDA 

 
1. Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 
Učivo je zamerané na základné poznatky o skladbe ľudského tela, na funkciu jeho orgánov 
a na otázky stavu zdravia a choroby aj z hľadiska legislatívneho. 
Predmet vyučovania je rozvrhnutý na jeden rok štúdia. 
 
2. Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Osvojenie si základných vedomosti, potrebných u odborníka bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci v procese posudzovania a hodnotenia vplyvu prostredia a vykonávanej činnosti na 
stav zdravia. Cieľom je tiež vypestovať schopnosti odbornej komunikácie so závodnými 
lekármi a pracovníkmi štátneho zdravotného dozoru. 
 
Cieľové vedomosti a zručnosti   
  
Základné znalosti o: 

- skladbe ľudského tela 
- funkcii jednotlivých orgánov 
- vplyvoch prostredia na organizmus 
- zásadách predlekárskej prvej pomoci 
- hlavných druhoch chorôb 
- legislatívnych úpravách v starostlivosti o zdravie v SR 
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1. ročník 
Týždenný počet vyučovacích hodín: 2 hodiny, spolu za školský rok 66 hodín. 

 
1. Časti ľudského tela a funkcie jednotlivých orgánov (18 hod.) 
Obsahový štandard: 
- skladba ľudského tela a funkcia jednotlivých orgánov: 

- kostra a svalstvo 
- srdcovo – cievny systém 
- dýchací systém 
- zažívací systém 
- nervový systém 
- zmyslové orgány 
- močovo – pohlavný systém 
- koža a spojivové tkanivo 

 
Výkonový štandard: 

- získať základné poznatky o skladbe ľudského tela a funkcii jednotlivých orgánov: 
- kostra a svalstvo 
- srdcovo – cievny systém 
- dýchací systém 
- zažívací systém 
- nervový systém 
- zmyslové orgány 
- močovo – pohlavný systém 
- - zvládnuť vedomostný test 
- koža a spojivové tkanivo 

 
2. Regulačné mechanizmy v organizme (6 hod.) 
Obsahový štandard: 

- interakcie organizmu a prostredia 
- tepelná regulácia 

 
Výkonový štandard: 

- vedieť charakterizovať prostredie a poznať jeho zložky 
- získať vedomosti o vplyvoch prostredia na organizmus 
- ovládať tepelnú reguláciu 

 
3. Zásady správnej životosprávy (10 hod.) 
Obsahový štandard: 

- stravovanie 
- telesná aktivita 
- duševná aktivita 
- odpočinok: 
- spánok 
- aktívny odpočinok 

 
Výkonový štandard: 

- poznať zásady správnej životosprávy 
- pochopiť význam telesnej, duševnej aktivity i odpočinku pre zdravý vývoj človeka 
- zvládnuť vedomostný test 
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4. Poruchy zdravia (15 hod.) 
Obsahový štandard: 

- pojem zdravie a choroba 
- najčastejšie choroby, ich príčiny a trendy výskytu v SR: 
- infekčné choroby 
- nádorové ochorenia 
- choroby srdca a ciev 
- choroby zažívacích orgánov 
- ostatné choroby 
- profesionálne poškodenia zdravia a ich trendy v SR: 
- stigmy 
- choroby z povolania 
- úrazy a otravy 
- predlekárska prvá pomoc: 
- pri otravách  
- pri úrazoch 
 

Výkonový štandard: 
- vedieť vysvetliť pojem zdravie a choroba  
- získať vedomosti o hlavných druhoch chorôb (infekčné choroby, nádorové ochorenia, 

choroby srdca a ciev, choroby zažívacích orgánov a ostatné choroby) a ich vplyvoch 
na ľudský organizmus 

- poznať choroby z povolania   
- ovládať zásady predlekárskej prvej pomoci pri otravách a úrazoch 

 
5. Legislatíva v starostlivosti o zdravie v SR (14 hod.) 
Obsahový štandard: 

- organizácia zdravotníctva: 
- orgány zdravotníctva 
- zdravotnícke zariadenia a ich sieť 
- závodná lekárska starostlivosť 
- štátny zdravotný dozor (ÚVZ a orgány hygienickej služby) 
- liečebný poriadok 
- dočasná práceneschopnosť 
- trvalá práceneschopnosť a invalidizácia 
- povinné hlásenie výskytu chorôb: 
- infekčných 
- neinfekčných 
- úrazov, otráv a chorôb z povolania  

 
Výkonový štandard: 

- osvojiť si základné vedomosti, potrebné u odborníka bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci v procese posudzovania a hodnotenia vplyvu prostredia a vykonávanej činnosti 
na stav zdravia 

- vypestovať schopnosť odbornej komunikácie so závodnými lekármi a pracovníkmi 
štátneho zdravotného dozoru 

- získať základné znalosti o legislatívnych úpravách v starostlivosti o zdravie v SR 
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6. Poistenie občanov (3 hod.) 
Obsahový štandard: 

- poistenie zdravia 
- nemocenské 
- úrazové 
- poistenie životného priebehu 
- dôchodkové 
- životné 

 
Výkonový štandard: 
- poznať jednotlivé druhy poistenia (poistenie zdravia a poistenie životného priebehu) 
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UČEBNA OSNOVA VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

MATERIÁLY KOVOVÉ A NEKOVOVÉ 
 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU: 
 
 Učivo voliteľného predmetu umožňuje žiakom získať základné teoretické vedomosti 
o dôležitých technických konštrukčných materiáloch používaných pri výrobe strojov 
a zariadení tak, aby spĺňali prísne kritéria bezpečnosti a prihliadali tiež na ochranu životného 
prostredia. 
 Učebný predmet poskytuje žiakom vedomosti o kovových aj nekovových materiáloch 
s cieľom získať prehľad o rôznych druhoch a vlastnostiach materiálov, ktoré sa využívajú pri 
výrobe moderných konštrukcií a výrobkov, pričom sa kladie dôraz na moderné technické ma- 
teriály. Sú to napríklad materiály pre elektrotechniku, keramické, kompozitné a biomateriály. 
 Časová dotácia učebnej je zostavovaná pre 1.ročník. Vzhľadom na alternatívnu mož- 
nosť zavedenia učebného predmetu v 1. alebo 2. ročníku musia o tom rozhodnúť členovia 
predmetovej komisie. 
 
CIELE VYUČOVANIA 
 
a. POŽADOVANÉ VEDOMOSTI 
- Prehľad o vlastnostiach jednotlivých technických materiálov kovových aj nekovových 
- Prehľad o voľbe technických materiálov so zreteľom na vyžadovanú funkciu súčiastky 
 
b. CIEĽOVE ZRUČNOSTI  
- Voľba materiálu pre určitú strojovú súčiastku 
- Orientácia v bežnej odbornej literatúre a technických normách 
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1. ročník 
Týždenný počet vyučovacích hodín: 2 hodiny, spolu za školský rok 66 hodín. 

 
1. ÚVOD   (2)     
 
            Obsahový štandard: 
 1.1 Naplň predmetu a jeho význam 
 1.2 Perspektívny vývoj technických konštrukčných materiálov 
 
  Výkonový štandard: 

-vysvetliť význam predmetu 
-porovnať konštrukčné materiály používane v minulosti a dnes   

 
2. KOVOVÉ KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY  ( 28 ) 
 
            Obsahový štandard: 
 2.1 Vlastnosti a rozdelenie kovov 
  2.1.1 Fyzikálne, chemické, mechanické a technologické vlastnosti kovov 
  2.1.2 Rozdelenie kovov podľa rôznych hľadísk 
 2.2 Technické zliatiny železa 
  2.2.1 Surové železo, suroviny na jeho výrobu, výroba surového železa vo     
           vysokej peci 
  2.2.2 Ocele, výroba, rozdelenie 
  2.2.3 Zliatiny železa na odliatky 
  2.2.4 Označovanie technických zliatin železa 
 2.3 Neželezné kovy a ich zliatiny 
  2.3.1 Základné spôsoby výroby neželezných kovov – pyrometalurgia, hydro- 
           metalurgia, elektrometalurgia 
  2.3.2  Technický dôležité neželezné kovy 
   - Meď – vlastnosti, použitie, zliatiny 
   - Hliník – vlastnosti, použitie, zliatiny 
   - Titán a jeho zliatiny 
   - Nikel a jeho zliatiny 
   - Kovy s nízkou teplotou tavenia 
   - Vysokotaviteľné kovy a ich zliatiny 
   - Ušľachtilé kovy a ich zliatiny 
 2.4  Kovový odpad a jeho využitie 
 
  Výkonový štandard: 
  -Popísať jednotlivé vlastnosti kovov 
  -Vysvetliť rozdelenie kovových materiálov 
  -Popísať výrobu surového železa 
  -Porovnať jednotlivé druhy ocele a uviesť príklad ich použitia 
             -Rozoznať jednotlivé druhy liatin  
  -Pomenovať najpoužívanejšie neželezné kovy ich vlastnosti a využitie 
  -Uviesť príklady využitia kovového odpadu 
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3. NEKOVOVÉ ORGANICKÉ A ANORGANICKÉ MATERIÁLY ( 30 ) 
 
            Obsahový štandard: 
 3.1 Plasty a syntetické kaučuky 
  3.1.1 Štruktúra plastov 
  3.1.2 Prísady do plastov 
  3.1.3 Charakteristika vlastnosti plastov 
  3.1.4 Rozdelenie plastov 
  3.1.5 Plastové odpady a ich využitie 
  3.1.6 Použitie plastov 
 3.2 Drevo 
 3.3Celulóza a papier 
 3.4 Technická koža a textílie 
 3.5 Anorganické nekovové materiály 
  3.5.1 Sklo, jeho druhy a použitie 
  3.5.2 Technický porcelán 
  3.5.3 Keramika 
   -Ťažkotaviteľné kovové zlučeniny 
   -Ťažkotaviteľné oxidy 
   -Zložené kovokeramické materiály – spekané karbidy 
  3.5.4 Čadič technická keramika 
  3.5.5 Materiály s nekonvenčnou štruktúrou a vlastnosťami 
   -Disperzné spevnené materiály 
    -Anorganické vlákna 
   -Materiály so zvláštnou štruktúrou po odliatí 
  3.5.6 Kompozitné materiály 
   -Výroba a spotreba kompozitných materiálov 
   -Druhy kompozitných materiálov, matrice, plniva, vystúžené vlákna 
     kompozitov 
   -Použitie kompozitných materiálov 
  3.5.7 Žiaruvzdorné a izolačné materiály 
   -Rozdelenie a vlastnosti 
   -Šamot, dinas, magnezit, dolomit, vysokohlinité a uhlikové materiály 
   -Špeciálne materiály vysokotepelnej keramiky 
   -Ľahčené a izolačné materiály /perlit, kremelina, azbest, penové sklo, 
     čadičové, troskové a sklenné izolačné vlny/ 
   -Žiaruvzdorné betóny 
 
  Výkonový štandard: 
  -Rozoznať jednotlivé druhy plastov a ich charakteristické vlastnosti 
  -Uviesť príklady použitia jednotlivých plastov 
  -Navrhnúť možnosti ďalšieho využitia plastového odpadu 
  -Vysvetliť spôsoby rozdelenia drevín 
  -Určiť možnosti využitia papiera, technickej kože a textília 
  -Porovnať vlastnosti skla porcelánu a technickej keramiky 
  -Reprodukovať spôsob výroby a využitia jednotlivých druhov kompozitných  
                         materiálov 
                        -Zopakovať rozdelenie a vlastnosti žiaruvzdorných a izolačných materiálov 
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4. ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ MATERIÁLY  ( 6 ) 
 
 Obsahový štandard: 
 4.1 Biomateriály 
  4.1.1 Anorganické nekovové materiály 
  4.1.2 Organické biomateriály 
  4.1.3 Kovové biomateriály z titánu, tantalu, striebra, zlata a ich zliatiny 
 4.2 Materiály pre elektroniku 
  4.2.1 Anorganické nekovové materiály pre elektroniku 
  4.2.2 Polymérne materiály pre elektroniku 
  4.2.3 Kovové materiály pre elektroniku /polovodiče/ 
 
 Výkonový štandard: 
  -Popísať jednotlivé druhy biomateriály 
  -Vysvetliť spôsob ich využitia 
  -Uviesť príklady využitia nekovových materiálov v elektronike 
  -Určiť druhy materiálov, ktoré sa využívajú pre výrobu polovodičov 
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UĆEBNÉ OSNOVY VYUĆOVACIEHO PREDMETU 
 

TECHNOLÓGIA 
 
Charakteristika predmetu: 
 
  Učivo je svojím obsahom zamerané  na základné poznatky o priemyselných technológiách 
pretože žiaci budú z rôznych stredných škôl a ich vedomosti budú zamerané buď na niektorý 
výrobný odbor alebo nebudú mať žiadne technologické znalosti /žiaci gymnázií/. 
    Vyučovací predmet je rozvrhnutý do dvoch rokov štúdia tak, aby sa absolvent oboznámil 
s vlastnosťami, použitím , tradičnými i nekonvenčnými technológiami výroby a spracovania 
kovových i nekovových materiálov. 
 
Ciele predmetu: 
 
Cieľové vedomosti  a zručnosti sú: 
 

- poznať základné vedomosti  o jednotlivých priemyselných technológiách 
- popísať teoretické základy výrobných procesov 
- vedieť poznatky o surovinách, materiáloch 
- popísať poznatky o dodržiavaní hygieny a bezpečnosti práce 
- poznať riziká pri práci v jednotlivých technológiách 
- charakterizovať energetickú a ekologickú výhodnosť nových technológií 
- popísať využívanie druhotných surovín  v jednotlivých technológiách 
- schopnosť správne sa technicky vyjadrovať 
- vedieť triediť informácie 
- schopnosť čítať technickú dokumentáciu a výkresy 
- vedieť využívať výsledky vedy a techniky 
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1.ročník 
 
Týždenný počet vyučovacích hodín: 6 hodín , spolu za školský rok 204 vyučovacích hodín 
 
 
1.Suroviny pre priemyselné výrobky  / 48 hod. / 
 
Obsahový štandard: 
 
- fosílne palivá 
- nerastné suroviny 
- rudné suroviny 
- suroviny rastlinného pôvodu  
- suroviny živočíšneho pôvodu 
 
Výkonový štandard: 

- charakterizovať jednotlivé druhy fosílnych palív 
- popísať nerastné a rudné suroviny 
- popísať suroviny rastlinného a živočíšneho pôvodu 

2.Chemické technológie  / 40 hod. / 
 
Obsahový štandard: 

- priemysel anorganických zlúčenín 
- organická technológia 
- biochemické štiepne procesy 
- biochemické syntetické procesy 
- výroba priemyselných hnojív 

 
Výkonový štandard: 
      

- charakterizovať priemysel anorganických zlúčenín 
- charakterizovať organickú technológiu 
- popísať biochemické a syntetické štiepne procesy 
- popísať výrobu priemyselných hnojív 

 
3. Potravinárska výroba / 25 hod. / 
 
Obsahový štandard: 

- mäso a mäsové výrobky 
- výroba a spracovanie tukov a olejov 
- výroba cukru  
- konzervárenský priemysel 
- pekárstvo 

 
Výkonový štandard: 
 

- popísať mäso a mäsové výrobky 
- popísať výrobu a spracovanie tukov a olejov 
- popísať výrobu cukru  
- charakterizovať konzervárenský priemysel 
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- popísať výrobné postupy v pekárstve 
 
4.Silikátový priemysel  / 25 hod. / 
 
Obsahový štandard: 

- žiaruvzdorné materiály 
- tepelno-izolačné materiály 
- sklo, technický porcelán, kamenina 
- keramické materiály 

 
Výkonový štandard: 

- popísať žiaruvzdorné materiály 
- vymenovať a popísať tepelno-izolačné materiály 
- charakterizovať sklo, technický porcelán, kamenina 
- popísať výrobu  keramických  materiálov 

 
5.Výroba stavebných látok / 10 hod. / 
 
Obsahový štandard: 

- kameniny 
- malty, betóny 
- sadra, sklocement 
- bezpečnosť a hygiena práce pri stavebnej výrobe 

 
Výkonový štandard: 

- popísať druhy a výrobu kameniny 
- popísať  malty a betóny 
- popísať sadru a sklocement 
- charakterizovať bezpečnosť a hygiena práce pri stavebnej výrobe 

 
 
6.Spracovanie dreva  / 20 hod. / 
 
Obsahový štandard: 

- druhy, vlastnosti a ochrana dreva 
- mechanické spracovanie dreva 
- chemické spracovanie dreva 

 
Výkonový štandard: 

- vymenovať druhy a popísať vlastnosti a ochranu dreva 
- popísať mechanické spracovanie dreva  
- popísať chemické spracovanie dreva 

 
7.Strojárska technológia  /30 hod. / 
 
Obsahový štandard: 

- základy strojového obrábania 
- obrábacie stroje a nástroje 
- nekonvenčné spôsoby obrábania 
- dokončovacie spôsoby obrábania 
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- spájanie materiálov 
- delenie materiálov 
- montáž v strojárstve 
- bezpečnosť a hygiena práce pri obrábaní a spájaní materiálov 

 
 
Výkonový štandard: 

- charakterizovať základy strojového obrábania 
- popísať obrábacie stroje a nástroje 
- vysvetliť nekonvenčné a dokončovacie spôsoby obrábania 
- popísať spájanie materiálov  
- vysvetliť význam a druhy montáže v strojárstve 
- popísať bezpečnosť a hygienu práce pri obrábaní a spájaní materiálov 
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UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 

BEZPEČNOSŤ PRACE V ORGANIZÁCIÁCH 
 
Charakteristika predmetu 
 
        Úlohou predmetu BEZPEČNOSŤ PRACE V ORGANIZÁCIÁCH je poskytnúť žiakom 
potrebné vedomosti a zručnosti v používaní predpisov a noriem špecifických pre jednotlivé 
priemyselné odvetvia. 

Pri štúdiu žiaci využívajú poznatky z predmetov ako napr. technológia, kde sa 
preberajú napr. materiály a na tomto predmete sa študenti oboznamujú s bezpečnostnými 
predpismi pri manipulácii s materiálom. Technologické učivo má stále určitý náskok.  Dôraz 
sa kladie na samostatnú prácu žiakov pri riešení zadanej úlohy.  

Rozpis učiva a návrh cvičení berie ohľad na materiálne a softvérové vybavenie školy, 
rešpektujúc odborné zameranie žiakov. 

Otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj starostlivosť o životné prostredie sú 
súčasťou vyučovania, zaoberá sa nimi priebežne, v príslušných súvislostiach. 

 

Ciele predmetu 
 
Cieľové vedomosti a zručnosti absolventa sú: 
-        poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby  
         a ochrany životného prostredia 
-    vymenovať všetky dôležité riziká, možné úrazy, nebezpečné situácie ... 
-    vysvetliť nevyhnutné a podporné opatrenia na vytvorenie bezpečnej práce a ochrany   
         zdravia pri práci t.j. technické, organizačné, výchovné, stimulačné opatrenia a nutné   
         ochranné prostriedky 
- vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty,  
- overovať a interpretovať získané údaje, 
- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne 

myslenie, 
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných 

členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené 
kompetencie zvládnuť,  

- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným 
konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

- získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo 
k objasneniu neznámych oblastí problému, 

- vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho, 
- vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),   
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.  
-       vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov, 
- rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia, 
-      myslieť systémovo a komplexne, 
-    rešpektovať právo a zodpovednosť, 
-    mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu,      

 uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa     
   k zmeneným pracovným podmienkam, 
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1. ročník 
 
Týždenný počet vyučovacích hodín: 6 hodín, spolu za školský rok 198 vyučovacích hodín 
 
 
1. ZÁKLADY BEZPEČNOSTI PRÁCE /13/ 
Obsahové štandardy: 
-  vyvodenie pojmu bezpečnosť práce, BOZP, bezpečnosť pri práci ... 
 
Výkonové štandardy: 
-  chápať rozdiely v Bezpečnostno-technickej terminológii 
 
 
2. BOZP PRI MANIPULÁCII S MATERIÁLOM /20/ 
Obsahové štandardy: 
-  manipulácia so sypkým materiálom 
-  manipulácia s tekutým a plynným materiálom 
-  manipulácia s kusovým materiálom 
-  manipulácia s ručným náradím a prostriedkami 
-  manipulácia s malou mechanizáciou 
-  kontajnerizácia, paletizácia – činnosť, riziká, bezpečnosť 
-  práce rôznych profesií s ručným náradím a nástrojmi 
 
Výkonové štandardy: 
-  vedieť rozlíšiť jednotlivé špecifiká BOZP pri manipulácii s rôznym druhom materiálu,    
   ručným náradím a prostriedkami, malou mechanizáciou 
- poznať rôzne druhy kontajnerov, paliet a zásady BOZP pri práci s nimi  
 
 
3. BOZP PRI VNÚTROPODNIKOVEJ DOPRAVE /17/ 
Obsahové štandardy: 
-  vnútropodnikové dopravné cesty 
-  vysokozdvižné vozíky 
-  žeriavy 
-  výťahy  
-  lanovky 
 
Výkonové štandardy: 
-  pochopiť základné zásady BOZP pri vnútropodnikovej doprave 
-  poznať bezpečnostné predpisy pri práci s vysokozdvižným vozíkom, žeriavom, výťahom,  
    lanovkou 
 
4. BOZP PRI STROJOCH A ZARIADENIACH /19/ 
Obsahové štandardy: 
-  kotly a kotolne 
-  čerpadlá a iné hydraulické zariadenia 
-  vzduchotechnické zariadenia 
-  roboty a automaty 
-  lasery 
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Výkonové štandardy: 
-  ovládať zásady BOZP pri práci s kotlami a v kotolniach, čerpadlami, vzduchotechnikou,  
    robotmi, automatmi a lasermi 
 
5. BOZP V STAVEBNEJ VÝROBE /54/ 
Obsahové štandardy: 
-  príjem a usporiadanie staveniska 
-  zemné práce 
-  betonárske práce   
-  stavebnomontážne práce 
-  stavebné lešenie  
-  práce vo výškach 
-  stavebné výťahy a žeriavy 
-  trhacie, búracie práce 
 
Výkonové štandardy: 
-  poznať bezpečnostné predpisy v stavebnej výrobe 
-  vedieť aplikovať zásady bezpečnosti na stavenisku, pri zemných prácach, pri betonárskych  
   prácach, pri práci s a na lešení, pri práci vo výškach, pri práci s výťahmi  a žeriavmi  apri   
   trhacích  a búracích prácach 
 
6. BOZP V STROJÁRSKEJ VÝROBE /24/   
Obsahové štandardy: 
-  obrábanie kovov 
-  brúsenie kovov 
-  lisovanie kovov 
- strihanie materiálov 
-  montážne práce   
-  povrchová úprava výrobkov 
 
Výkonové štandardy: 
-  poznať bezpečnostné predpisy v strojárskej výrobe 
-  vedieť aplikovať zásady bezpečnosti pri obrábaní, brúsení, lisovaní kovov, pri strihaní  
   materiálov, montážnych prácach a pri povrchových úpravách výrobkov   
 
7. BOZP PRI CHEMICKOTECHNOLOGICKÝCH VÝROBNÝCH PROCESOCH /20/ 
Obsahové štandardy: 
-  nebezpečné prevádzkové chemické reakcie a operácie 
-  bezpečná práca v chemických laboratóriách 
-  predpisy pre prostredie s nebezpečím ohňa a výbuchu 
-  predpisy pre prostredie s nebezpečím toxických tekutín, plynov, pár a pachov 
-  predpisy pre prostredie so žeravinami 
 
Výkonové štandardy: 
-  poznať bezpečnostné predpisy pri chemickotechnologických výrobných procesoch 
-  vedieť aplikovať zásady bezpečnosti pri práci v chemických laboratóriách, pri práci  
   s nebezpečím ohňa, výbuchu, toxických tekutín, plynov, pár, pachov a žeravín 
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8. BOZP PRI POTRAVINÁRSKYCH VÝROBNÝCH PROCESOCH /15/ 
Obsahové štandardy: 
-  mliekarne  
-  spracovanie mäsa  
-  mlyny a pekárne  
-  cukrovary  
-  liehovarnícky a škrobársky priemysel 
-  pivovary 
-  konzervárska výroba 
 
Výkonové štandardy: 
-  poznať bezpečnostné predpisy pri potravinárskych výrobných procesoch 
-  vedieť aplikovať zásady bezpečnosti pri výrobe mliečnych výrobkov, pri spracovaní mäsa,  
   v mlynoch a pekárňach, v cukrovaroch, v liehovarníckom a škrobárskom priemysle,  
   v pivovaroch a v konzervárskej výrobe  
 
9. BOZP DREVÁRSKOM PRIEMYSLE /10/ 
Obsahové štandardy: 
-  ťažba a približovanie dreva, sklad na píle 
-  pílenie a uskladnenie dreva 
-  výroba výrobkov z dreva 
 
Výkonové štandardy: 
-  poznať bezpečnostné predpisy v drevárskom priemysle 
-  vedieť aplikovať zásady bezpečnosti pri ťažbe a približovaní dreva, uskladňovaní na píle,  
   pílení a výrobe výrobkov z dreva 
 
10. BOZP V SILIKÁTOVOM PRIEMYSLE A VO VÝROBE STAVEBNÝCH LÁTOK /6/ 
 Obsahové štandardy: 
-  výroba skla a výrobkov zo skla 
-  výroba cementu a sadry 
-  výroba porcelánu 
-  výroba keramických výrobkov 
-  výroba tehál, škridiel 
 
Výkonové štandardy: 
-  poznať bezpečnostné predpisy v silikátovom priemysle vo výrobe stavebných látok 
-  vedieť aplikovať zásady bezpečnosti pri výrobe skla, cementu, sadry, porcelánu, keramiky,  
   tehál a škridiel 
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UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU 
 
 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 
 
Charakteristika predmetu  
 

Predmet poskytuje informácie o životnom prostredí. Žiak si osvojí základy životného 
prostredia, získa prehľad o legislatíve životného prostredia, o ekonomických nástrojoch 
a starostlivosti o životné prostredie a o systéme enviromentálneho manažérstva 
v priemyselnom podniku.  

Získa prehľad o súčasných a perspektívnych zdrojoch energie, o súčasnom stave 
a perspektívach ochrany jednotlivých zložiek životného prostredia v SR. 

Predmet sa vyučuje dva roky. V prvom ročníku je učivo zamerané na základné 
charakteristiky životného prostredia, chemické a biochemické procesy v prírode, zdroje 
biosféry a na ochranu životného prostredia. V druhom ročníku je učivo zamerané na ochranu 
životného prostredia v jednotlivých odvetviach priemyslu a na legislatívu životného 
prostredia.  

Vzhľadom na teoretický obsah predmetu je potrebné na vyučovaní pracovať 
s príslušnými právnymi normami v oblasti ochrany životného prostredia a uskutočniť 
exkurzie v organizáciách ochrany životného  prostredia. 

 
Ciele predmetu 
 

 Cieľom je naučiť žiakov používať získané odborné vedomosti a zručnosti na 
samostatné riešenie jednoduchých prevádzkových úloh v reálnom, resp. vymodelovanom 
prevádzkovom prostredí.  Naučiť ich orientovať sa v právnych normách v oblasti životného 
prostredia, správne aplikovať získané teoretické vedomosti pri tvorbe a ochrane životného 
prostredia, ovládať princípy analytických a mikrobiologických metód, ktoré sa využívajú pri 
sledovaní kvality životného prostredia. Cieľom je naučiť žiakov pracovať s odbornou 
literatúrou, s príslušnými zákonmi týkajúcich sa ochrany životného prostredia v jednotlivých 
priemyselných odvetviach. 
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1. ročník 
Týždenný počet vyučovacích hodín: 1 hodina, spolu za školský rok 33 vyučovacích hodín. 

 
 

Úvod ( 1 hod. ) 
 

Obsahový štandard: 
•  oboznámenie sa s predmetom 

 
 Výkonový štandard: 

• Poznať základné princípy ochrany životného prostredia. 
 
 

1. Človek a životné prostredie ( 5 hod. ) 
 

Obsahový štandard: 
•  životné prostredie 
• pracovné prostredie – súčasť ŽIP 
• globálne problémy životného prostredia 
• rozvoj priemyslu a znečisťovania prostredia 

 
 Výkonový štandard: 

• Poznať a charakterizovať životné prostredie. 
• Poznať a reprodukovať pracovné prostredie. 
• Reprodukovať globálne problémy životného prosredia. 
• poznať a aplikovať rozvoj priemyslu a znečisťovania prostredia. 
• Uplatniť získané vedomosti a poznatky a aplikovať ich. 

 
 

2. Chemické a biochemické procesy v prírode ( 3 hod. ) 
 

Obsahový štandard: 
• prírodné geochemické a chemické procesy 
• fotosyntéza 

 
Výkonový štandard: 
• Poznať a vysvetliť geochemické a chemické procesy. 
• Poznať a vysvetliť fotosyntézu. 

 
 

3. Zdroje biosféry ( 21 hod. ) 
 

Obsahový štandard: 
• biosféra 
• atmosféra 
• členenie atmosféry 
• vlastnosti atmosféry 
• znečisťovanie atmosféry 
• hydrosféra 
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• vlastnosti vody 
• klasifikácia vôd 
• úprava vody na pitnú  
• litosféra 
• pôdotvorný proces 
• štruktúra a vlastnosti pôdy 
• význam pôdy 
• odpady 
• zneškodňovanie komunálnych odpadov 
• maloodpadové technológie 
• hrozba ťažkých kovov – negatívne dôsledky na zdravotný stav zo znečisteného 

životného prostredia  
• škodlivé látky v atmosfére  

 
Výkonový štandard: 
• Poznať biosféru, atmosféru, hydrosféru, litosféru. 
• Reprodukovať vlastnosti biosféry, atmosféry, hydrosféry, litosféry. 
• Poznať a vysvetliť štruktúru, vlastnosti a význam  pôdy. 
• Poznať spôsoby zneškodňovania komunálnych odpadov. 
• Reprodukovať maloodpadové technológie. 
• Poznať negatívne dôsledky ťažkých kovov na zdravotný stav a znečistenie životného 

prostredia. 
• Poznať škodlivé látky v atmosfére. 
• Uplatniť získané poznatky v praxi. 

 
 

4. Ochrana životného prostredia ( 3 hod. ) 
 

Obsahový štandard: 
• ochrana životného prostredia 
• chránené územia na Slovensku 

 
Výkonový štandard: 
• Poznať a aplikovať spôsoby ochrany životného prostredia. 
• Uplatniť spôsoby ochrany životného prostredia v praxi. 
• Poznať a reprodukovať chránené územia na Slovensku. 
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UČEBNÁ OSNOVA VYUČOVACIEHO PREDMETU 
  
 

PRAX 
 
CHARAKTERISTIKA PREDMETU :  
 
     Predmet nadväzuje na odborné teoretické a praktické predmety, technológiu, bezpečnosť 
práce v organizáciách , bezpečnosť a právne normy, ochranné zariadenia a prostriedky. 
Nakoľko poslaním celého štúdia je poskytovať primerane širokú a hlbokú vedomostnú  
úroveň z BOZP vo vyššie uvedených predmetoch vyučovanú učebnú látku treba dôkladne  
poznať.  
 
CIELE VYUČOVANIA : 
        
POŽADOVANÉ VEDOMOSTI 
Cieľom výchovy a vzdelávania je  formovať  žiakov k pozitívnemu postoju k ľudskej práci 
a k pracovníkom bezprostredným poznávaním ich činnosti v praxi 
 
CIEĽOVÉ ZRUČNOSTI 
Konkretizovanie a upevňovanie vedomosti, získaných teoretickou výukou, podľa možnosti 
ich vyskúšanie  a aplikácia v praxi .  
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1. ročník 
Týždenný počet vyučovacích hodín: 3 hodiny, spolu za školský rok 99 vyučovacích hodín. 

 
 

1. ÚVOD DO PREDMETU   /6/ 
 

2. CHEMICKÁ A POTRAVINÁRSKA VÝROBA /45/ 
a. Koksochémia alebo iná chemická výroba 
b. Spracovanie syntetických,  gumených a pod. materiálov 
c. Zdravotnícka chémia 
d. Vinárske závody, liehovary 
e. Výroba piva 
f. Pekárne alebo výroba pečív 
g. Mäsopriemysel a hydinárske  závody  
h.  Mliekarne, výroba syrov a pod. 

 
3. SILIKÁTOVÁ A KERAMICKÁ VÝROBA  /12/ 

a. Tehelne, šamotová výroba, výroba porcelánu 
b. Výroba magnezitu, magnezitové výrobky, cement, vápno  

 
4. SPRACOVANIE DREVA  /12/ 

a. Píla, spracovanie pilín, celulózka 
b. Ťažba v lese, preglejkáreň 

 
5. STROJÁRENSKÁ VÝROBA   /24/ 

25.7Zlievareň, zváranie 
25.8Obrábanie kovov 
25.9Montáž strojárskych výrobkov 
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8 PODMIENKY NA REALIZÁCIU VZDELÁVACIEHO 
PROGRAMU V ŠTUDIJNOM ODBORE  

Pre vzdelávanie a výchovu v súlade s daným ŠVP je nevyhnutné vytvárať vhodné realizačné 
podmienky. Podkladom na ich stanovenie sú všeobecné požiadavky platných právnych 
noriem a konkrétne požiadavky vyplývajúce z cieľov a obsahu vzdelávania v študijných 
odboroch. V ŠVP sú vo všeobecnej rovine vymedzené základné podmienky na realizáciu 
školského vzdelávacieho programu. My sme ich rozpracovali podrobnejšie a konkrétne podľa 
potrieb a požiadaviek študijného odboru, aktuálnych cieľov a našich reálnych možností. 
Optimálne podmienky, podľa ktorých sa bude poskytovať tento školský vzdelávací program, 
sú nasledovné: 

8.1  Materiálne podmienky 
Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy.  

Kapacita školy: 
Školský manažment: 
kancelária riaditeľa školy,   
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy I.,  
kancelárie pre zástupcu riaditeľa školy II., 
kancelária pre sekretariát, 
kabinet pre výchovného poradcu, 
príručný sklad s odkladacím priestorom, 
sociálne zariadenie. 
Pedagogickí  zamestnanci školy: 
zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,  
kabinety  pre učiteľov, 
3 multimediálne učebne pre predmetové komisie, 
sociálne zariadenie.   
Nepedagogickí zamestnanci školy: 
kancelária pre ekonóma  
príručný sklad s odkladacím priestorom,  
dielne, 
šatňa pre upratovačky, 
vrátnica, 
výmenník tepla, 
archív. 
Ďalšie priestory: 
hygienické priestory (WC, sprchy), sociálne zariadenia, šatne 
sklad učebníc 
sklady náradia, strojov a zariadení 
knižnica 
klubovňa 
návštevná miestnosť 

 
Makrointeriéry: 
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školská budova 
školský dvor 
školský internát (súčasť školy) 

• 120 ubytovacích miest pre žiakov 
• 45 miest pre hostí 
• 2 kancelárie 
• kabinet 
• zborovňa 
• spoločenská miestnosť 
• 2 byty 
• študovňa 
• školská jedáleň a kuchyňa (s celodennou prevádzkou) 

 

Vyučovacie interiéry 
• klasické triedy - učebne pre teoretické vyučovanie  
• poslucháreň fyziky 
• odborná učebňa stavebných predmetov 
• veľká rysovňa  
• učebňa cudzích jazykov 
• 3 učebne výpočtovej techniky 
• laboratórium elektrotechniky 
• 2 učebne administratívy a korešpondencie 
• elektrotechnická dielňa 
• telocvičňa  

 
Vyučovacie exteriéry 

športový areál 

Zmluvné pracoviská 

8.2  Personálne podmienky 
• Požiadavky na manažment školy, ktorý realizuje školský vzdelávací program je 

v súlade s požiadavkami odbornej a pedagogickej spôsobilosti a s kvalifikačnými 
predpokladmi, ktoré sú nevyhnutné pre výkon náročných riadiacich činností podľa 
platných predpisov. 

• Odborná a pedagogická spôsobilosť pedagogických zamestnancov 
všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov, ktorí realizujú školský vzdelávací 
program, je v súlade s platnými   predpismi.  Plnenie ďalších kvalifikačných 
predpokladov, potrebných pre výkon zložitejších, zodpovednejších a náročnejších 
pedagogických činnosti, sa riadi platnými predpismi. Pedagogickí zamestnanci 
zabezpečujú súlad všetkých vzdelávacích a výchovných činností s cieľmi vzdelávania 
v danom študijnom odbore v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Práva 
a povinnosti pedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu ich 
pedagogickej činnosti v rámci platných predpisov.      

• Odborná spôsobilosť nepedagogických zamestnancov, ktorí sa podieľajú na realizácii 
školského vzdelávacieho programu je v súlade s platnými   predpismi.  Práva 
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a povinnosti nepedagogických zamestnancov sú zabezpečené a naplňované po dobu 
ich činnosti v rámci platných predpisov.      

• Plnenie požiadaviek poradenskej činnosti sa riadi platnými predpismi. Výchovný 
poradca je pedagogický zamestnanec, ktorého poslaním je poskytovanie odbornej 
psychologickej a pedagogickej starostlivosti žiakom, rodičom a pedagogickým 
zamestnancom školy. Prácu výchovného poradcu usmerňujú metodické, pedagogické 
a psychologické centrá. Práca výchovného poradcu a dodržiavanie všeobecne 
záväzných platných predpisov v oblasti výchovného poradenstva podlieha kontrolnej 
činnosti zo strany zriaďovateľa strednej školy.  Ďalšie práva a povinnosti výchovných 
poradcov vymedzujú vnútorné predpisy školy (pracovný poriadok, vnútorný poriadok 
školy, vnútorný mzdový predpis a pod.).  

8.3  Organizačné podmienky 
• Plnenie stanovenej miery vyučovacej a výchovnej povinnosti vyplýva z platnej 

legislatívy a rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Rámcové 
rozvrhnutie obsahu vzdelávania v školských vzdelávacích programoch vychádza zo 
ŠVP. Stanovené vzdelávacie oblasti a ich minimálne počty hodín boli v tomto 
programe dodržané a sú preukázateľné.  

• Vyučovanie začína o 7.45 hod. Organizácia školského roka sa riadi podľa 
pedagogicko-organizačných pokynov v danom školskom roku. 

• Výchovno-vzdelávací proces sa riadi Zákonom o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon).  

• Vzdelávanie sa riadi podľa školského poriadku. Zabezpečuje jednotnosť v celom 
výchovno-vzdelávacom procese. Upravuje pravidlá správania sa žiakov v škole ako aj 
v školskom internáte. Obsahuje tiež práva a povinnosti žiakov. Školský poriadok je 
súčasťou organizačného poriadku školy a pracovného poriadku školy a riadi sa podľa 
nich. Žiaci sa oboznamujú so školským poriadkom každý rok na prvej vyučovacej 
hodine prvý deň školského roka a podpisujú v osobitnom zázname svojím podpisom 
jeho rešpektovanie. Táto skutočnosť je zaznamenaná aj v triednych knihách.  

• Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi klasifikačným poriadkom školy a je súčasťou 
školského vzdelávacieho programu ako súčasť učebných osnov vyučovacích 
predmetov a ako osobitná spoločná časť. O všetkých kritériách hodnotenia, 
výchovných opatreniach a podmienkach vykonania maturitných a opravných skúšok 
sú žiaci vopred informovaní. 

• Ukončovanie štúdia a organizácia maturitnej skúšky sa riadi platným legislatívnym 
predpisom. Úspešní absolventi získajú maturitné vysvedčenie . 

• Kurzy, exkurzie, športové akcie sa organizujú v rámci školského roka. Organizácia 
exkurzií je súčasťou praktického a teoretického vyučovania a sú zamerané na  
poznávanie nových výrobných technológií, nových materiálov, stavieb, na výstavy 
a prezentácie  nových výrobkov a technológií. Exkurzie sa konajú v každom ročníku 
podľa učebných osnov s pedagogickým dozorom  a počtom žiakov v zmysle platných 
predpisov.  Odborný obsah  exkurzií  vyplýva z obsahu učebných osnov odboru  štúdia   
a plánuje sa v ročných plánoch práce školy. Virtuálne exkurzie a telemosty sú 
súčasťou vyučovacích hodín v praktickom a teoretickom vyučovaní. 

• Súťaže a prezentácia zručností a odborných spôsobilostí v odbore  na školskej úrovni 
sa organizuje formou ročníkových prác. Škola určí obsah, rozsah, úroveň, kritériá 
hodnotenia, formu prác a ich prezentácie  prípadne aj  s prístupom  verejnosti. Žiaci sa 
môžu zúčastňovať aj na súťažiach  a prezentáciách vo svojom odbore na národnej 
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a medzinárodnej úrovni. Výsledky žiakov sa môžu predstaviť verejnosti na výstavách 
a prezentáciách  na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni. 

8.4  Podmienky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
Vytváranie podmienok  bezpečnej a hygienickej práce je organickou súčasťou celého 
vyučovacieho procesu. Postupuje sa podľa platných predpisov, nariadení, vyhlášok, noriem 
a pod.  Priestory, v ktorých prebieha teoretické a praktické vyučovanie musia zodpovedať 
platným právnym predpisom, vyhláškam, technickým normám a predpisom ES.  
Škola zabezpečuje všetky technické a organizačné opatrenia na elimináciu všetkých rizík 
spojených najmä s odborným výcvikom. Učitelia, žiaci a rodičia so podrobne s týmito 
rizikami oboznámení. Riziká, ktoré sa nedajú eliminovať, sú čiastočne riešené osobitnými 
ochrannými prostriedkami, ktoré žiaci dostávajú bezplatne na základe Smernice riaditeľa 
školy. Ich používanie sa dôsledne kontroluje.  

Škola má spracovanú Metodickú osnovu vstupného  školenia bezpečnosti práce, dodržiavania 
osobnej hygieny a protipožiarnej ochrane pre žiakov a učiteľov. Žiaci sú s predpismi 
podrobne oboznámení a poučení vždy na úvodných hodinách jednotlivých predmetov. 
Obsahom školenia sú predpisy a normy používané v príslušnom študijnom odbore, miesta, na 
ktorých sú umiestnené lekárničky prvej pomoci, vybrané ustanovenia vyhlášky o evidencii 
úrazov detí, žiakov a študentov, traumatologického plánu, nariadenie vlády o ochrane zdravia 
zamestnancov pri práci,  o bezpečnej prevádzke a používaní strojov, Zákonníka práce, 
o prácach mladistvých, poskytovaní prvej pomoci, o požiarnom nebezpečenstve v organizácii, 
inštruktáži používania prenosných hasiacich prístrojov a pod.  



80 
 

9 PODMIENKY VZDELÁVANIA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 
VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 
V ŠTUDIJNOM ODBORE  

 

Vzdelávanie žiakov prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom a Zákonom 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré stanovujú zásadné pravidlá vzdelávania 
a prípravy žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“).  Pri 
formulovaní požiadaviek na ich štúdium sme vychádzali z analýzy podmienok školy, analýzy 
potrieb a požiadaviek trhu práce, analýzy povolania a odborných konzultácií so 
zamestnancami pedagogicko – psychologických poradní a dorastového lekára.  
Platná legislatíva označuje názvom žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
(ďalej len „ŠVVP“) žiakov s mentálnym, zmyslovým alebo telesným postihnutím, zdravotne 
oslabených alebo chorých, s narušenou komunikačnou schopnosťou, so špecifickými 
poruchami učenia alebo správania sa, s autistickým syndrómom, s poruchami psychického 
alebo sociálneho vývinu, tiež žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia 
(rómske etnikum, imigranti). Špecifickou skupinou žiakov so ŠVVP sú žiaci mimoriadne 
nadaní. 
Zdravotnú spôsobilosť uchádzačov posúdi a písomne potvrdí lekár, v prípade zmenenej 
pracovnej schopnosti aj posudková komisia sociálneho zabezpečenia. Praktickú časť 
vzdelávania a odbornej prípravy žiakov so zdravotným postihnutím škola prispôsobí 
individuálnym potrebám a možnostiam žiaka s využitím vhodných učebných 
a kompenzačných pomôcok. Ak je to potrebné, žiak je vzdelávaný podľa individuálneho 
vzdelávacieho programu, ktorý vypracúva škola v spolupráci so školským zariadením 
výchovnej prevencie. 
Je veľmi dôležité, aby boli pedagógovia dobre informovaní o možnostiach a prekážkach vo 
vzdelávaní žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia, o individuálnych 
predpokladoch a potrebách konkrétnych žiakov. Škola bude voliť vhodné metódy a formy 
vyučovania a hodnotenia výsledkov (individuálne tempo, nahradenie písania dlhých textov 
testami, špeciálne formy skúšania) a v niektorých prípadoch aj kompenzačné pomôcky 
(počítače – využitie korektúry textu, farebné čítanie, grafické počítačové programy). 
Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením sa organizuje podľa vzdelávacích 
programov, ktoré sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov pre príslušné skupiny 
odborov štúdia. Pri ich rozpracovávaní treba osobitne zvážiť: 
• charakter študijného odboru (profilové predmety), požiadavky povolaní, na ktoré pripravuje, 
na fyzické a zdravotné spôsobilosti jednotlivca, druh a stupeň zdravotného postihnutia, 
zvyškový potenciál; nevyhnutné je rešpektovať kontraindikácie určitého zdravotného 
postihnutia alebo narušenia pre prípravu v niektorom študijnom odbore / pre výkon určitých 
povolaní v dôsledku ohrozenia bezpečnosti svojej a iných ľudí, 
• možnosti profesionálneho uplatnenia sa jednotlivca po skončení odborného vzdelávania a 
prípravy, zvýšenie možností jeho včlenenia sa do občianskej spoločnosti, 
• možnosti formálnej adaptácie vzdelávacieho programu (modifikácia obsahu vzdelávania, 
úprava organizácie vyučovania, úprava formy maturitnej skúšky, úprava vyučovacích metód, 
úprava foriem bežného skúšania a preverovania vedomostí, dĺžky štúdia, učebných plánov, 
pravidiel hodnotenia a klasifikácie žiakov so ŠVVP ap.); odporúča sa pritom využívať 
príslušné metodické usmernenia MŠ SR, 
• materiálno-technické zabezpečenie vzdelávania integrovaných žiakov so ŠVVP na bežnej 
škole – napr. zabezpečenie špeciálnych didaktických a kompenzačných pomôcok, 
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zabezpečenie bezbariérového prístupu k učebniam, možnosti zníženia počtu žiakov v triedach 
a skupinách ap., 
• personálne zabezpečenie výchovy a vzdelávania žiakov so ŠVVP s ohľadom tvorbu 
individuálnych vzdelávacích programov, ich realizácia, zabezpečenie 
poradenského servisu pre žiakov, (špeciálny pedagóg, psychológ, sociálny pracovník, asistent, 
výchovný poradca, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, liečebný pedagóg, 
sociálny pedagóg, koordinátor prevencie), 
• možnosti spolupráce strednej odbornej školy so školskými zariadeniam výchovného 
poradenstva a prevencie, využitie spolupráce so sociálnymi partnermi (zamestnávatelia v 
regióne, občianske združenia zdravotne postihnutých, regionálne úrady práce, sociálnych vecí 
a rodiny) v regióne pri integrácii osôb so zdravotným znevýhodnením do bežnej spoločnosti, 
• v neposlednom rade treba venovať primeranú pozornosť príprave pedagógov strednej školy, 
bežných žiakov, príp. ich rodičov na spolužitie so žiakmi so zdravotným a sociálnym 
znevýhodnením, osobitne ak ide o ťažke zdravotne postihnutie. 
 

Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
Tento vzdelávací program je otvorený pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú 
to žiaci, ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 
1. žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je 

najviac vo výške životného minima, 
2. aspoň jeden zákonný zástupca žiaka (rodič) je dlhodobo nezamestnaný, 
3. najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá 

ukončené základné vzdelanie, 
4. neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 
5. vyučovací jazyk školy je iný, než jazyk , ktorým hovorí dieťa doma.    

 
Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 
Škola vytvára v súlade so svojím profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov. 
Výchova a vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov patrí vo všeobecnosti za veľmi 
efektívne, žiaduce, a to tak zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ako aj z 
hľadiska ekonomického, návratnosti investovaného času a finančných prostriedkov. Osobitne 
aj v našom odbore je žiaduce podchytiť nadaných žiakov a systematicky s nimi pracovať. 
Pritom nemusí ísť len o podporu mimoriadne intelektovo nadaných žiakov, ale aj žiakov 
nadaných manuálne, prakticky, ktorí vynikajú svojimi vedomosťami, zručnosťami, záujmom, 
kreativitou, výsledkami práce a zaslúžia si výnimočnú pedagogicko-psychologickú 
starostlivosť pri rozvíjaní svojho špecifického nadania. Pre mimoriadne nadaných žiakov sme 
pripravili tieto úpravy: 

• žiaci budú integrovaní do bežných tried (nebudeme zriaďovať osobitné triedy, 
nepokladáme to za dobrý výchovný moment), 

• ak si to žiaci budú vyžadovať, budú umiestnení do domova mládeže, 
• v prípade mimoriadnych podmienok a situácií pripravíme individuálne učebné plány 

a vzdelávací program, ktorý by im eventuálne umožnil ukončiť študijný odbor aj 
skrátenom čase ako je daný týmto vzdelávacím programom, 

• podľa potreby budú navštevovať výchovného poradcu a v mimoriadnych prípadoch budú 
navštevovať aj špecializované odborné pracoviská (za podmienok výskytu istých anomálií 
v ich správaní), 
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• pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia 
s vymedzením konzultačných hodín, 

• vo výučbe týchto žiakov budeme využívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy, 
budú zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na 
vlastných projektoch, vo výnimočných prípadoch môže byť poskytnuté štúdium formou 
on-line, 

• v individuálnych plánoch sa môžu zaviesť aj špeciálne predmety štúdia, prípadne 
kombinácia viacerých obsahov predmetov,  

• škola môže umožniť žiakom aj aktívnu spoluprácu s vysokou/vysokými školami. Pre 
týchto žiakov bude s týmito vzdelávacími inštitúciami intenzívne spolupracovať, 

• škola v spolupráci so zamestnávateľmi bude riešiť ich zamestnanecké príležitosti, 
• všetci žiaci bez výnimky budú dodržiavať školský a internátny poriadok.  
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10 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 
ŽIAKOV  

 

SPŠ v Bardejove považuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov za najvýznamnejšiu 
kategóriu celého procesu. Naším cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom 
ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať 
s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza 
z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať. Preto 
neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má 
žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil.  Kontrolu vyučovacieho procesu 
budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie žiakov.  

Skúšanie 
Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má 
zlepšiť v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom (zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov 
vyučovacieho procesu). Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov – 
individuálne, frontálne, skupinovo, priebežne alebo súhrnne po ukončení tematického celku 
alebo na konci školského roka, ústne, písomne (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, 
projekty, a pod.). Skúšaním budeme preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho 
výkonu (porovnáme výkon žiaka s výkonmi ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu 
(porovnáme jeho súčasný výkon s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní 
budeme preverovať výkon žiaka na základe jeho výkonového štandardu, ktorý je formulovaný 
v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu ako vzdelávací výstup. Dôležitou 
súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré považujeme za významnú súčasť 
motivácie žiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom a žiakom. 

Hodnotenie 
Cieľom hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu 
o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. 
Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri 
odstraňovaní nedostatkov.  
Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, číslom, známkou. 
V rámci hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. 
Niektoré kritériá budú všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov 
budú hodnotené podľa stanovených kritérií hodnotenia.   
Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. 
Hodnotenie nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka.  
 

Pravidlá hodnotenia žiakov 
Počas štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú formulované 
výkonovými štandardmi v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu. Ku 
každému vzdelávaciemu výstupu vymedzujeme kritériá hodnotenia, učebné zdroje, medzi 
predmetové vzťahy a metódy a prostriedky hodnotenia, ktoré sú v súlade s cieľmi 
vyučovacieho predmetu a jeho výchovnými a vzdelávacími stratégiami. Tým zabezpečíme 
komplexnosť vedomostí a ich aplikáciu.    
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Nasledujúce pravidlá sú platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka a sú v súlade so 
spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy:  
1. Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. 
2. Žiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií. 
3. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. 
4. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. 
5. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. 
6. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním 

výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác, 
analýzou výsledkov rôznych činností žiakov, konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi 
a podľa potreby s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi. 

7. Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. 
8. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. 
9. V predmete, v ktorom vyučujú viacerí učitelia, je výsledný stupeň klasifikácie 

stanovený po vzájomnej dohode. 
10. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. 
11. Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.  

Pri hodnotení žiakov počas jeho štúdia jednotlivých predmetov sa podľa povahy predmetu 
zameriavame predovšetkým na:  

• Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou teoretického zamerania. 
 Hodnotíme hlavne ucelenosť, presnosť, trvalosť osvojenia požadovaných poznatkov, 

kvalitu, rozsah získaných spôsobilostí, schopnosť uplatňovať osvojené poznatky 
a zručnosti pri riešení teoretických a najmä praktických úloh, pri výklade a hodnotení 
spoločenských a prírodných javov a zákonitostí. Posudzuje sa kvalita myslenia, jeho 
logika, samostatnosť a tvorivosť, aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o tieto 
činnosti a vzťah k týmto činnostiam, výstižnosť a odborná jazyková správnosť ústneho 
a písomného prejavu, kvalita výsledkov činností, osvojené metódy samostatného 
štúdia.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Žiak: 
- Uplatnil osvojené poznatky, fakty, pojmy, definície, zákonitosti, vzťahy 

a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri vysvetľovaní 
a hodnotení spoločenských a prírodných javov. 

- Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať požadované 
intelektuálne a motorické činnosti. 

- Prezentoval kvalitu myslenia, predovšetkým jeho logiku, samostatnosť a tvorivosť. 
- Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam. 
- Preukázal presný, výstižný, odborný a jazykovo správny ústny a písomný prejav. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Si osvojil účinné metódy a formy štúdia. 

• Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania. 
 Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie 

praktických zručností a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, využívanie 
získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach, aktivita, samostatnosť, 
tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti, organizácia 
vlastnej práce a pracoviska, udržiavanie poriadku na pracovisku, dodržiavanie 
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predpisov a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, starostlivosť o životné prostredie, 
hospodárne využívanie surovín, materiálov a energie. 

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Žiak: 
- Si osvojil praktické zručností a návyky a ich využitie. 
- Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, 

samostatnosť a tvorivosť. 
- Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností. 
- Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, 

udržiaval na pracovisku poriadok. 
- Dodržiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o životné prostredie. 
- Hospodárne využíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekážky v práci. 
- Zvládol obsluhu a údržbu laboratórnych zariadení, používaných prístrojov, 

nástrojov a náradia, prekonal prekážky v práci. 

• Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou výchovného zamerania. 
 Hodnotíme hlavne tvorivosť a samostatnosť prejavu, osvojenie potrebných vedomostí 

a zručností, ich tvorivú aplikáciu, poznávanie zákonitostí daných činností a ich 
uplatňovanie vo vlastnej činnosti, kvalitu prejavu, vzťah žiaka k činnostiam a jeho 
záujem o tieto činnosti, estetické vnímanie, prístup k umeleckému dielu a estetike 
spoločnosti, rešpekt k tradíciám, kultúrnemu a historickému dedičstvu našej krajiny, 
aktívne zapojenie sa do kultúrneho diania a športových akcií.  

 Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritériá 
hodnotenia: 

 Žiak: 
- Preukázal tvorivosť a samostatnosť prejavu. 
- Si osvojil potrebné vedomosti, skúsenosti, činnosti a ich tvorivú aplikáciu.  
- Prezentoval poznatky o zákonitostiach daných činností a uplatnil ich vo vlastnej 

činnosti. 
- Preukázal kvalitu prejavu. 
- Preukázal vzťah a záujem o dané činnosti. 
- Prezentoval estetické vnímanie, svoj prístup k umeleckému dielu a skomentoval 

estetické reakcie spoločnosti. 
Po ukončení štúdia hodnotíme všetky očakávané vzdelávacie výstupy, ktoré sú 
formulované výkonovými štandardmi v kompetenčnom profile absolventa nášho školského 
vzdelávacieho programu formou maturitnej skúšky. Cieľom maturitnej skúšky je overenie 
komplexných vedomostí a zručností, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté 
kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú. Maturitná 
skúška je zásadným vzdelávacím výstupom  sumatívneho hodnotenia našich absolventov. 
Vykonaním MS získajú naši absolventi na jednej strane odbornú kvalifikáciu a kompetenciu 
vykonávať pracovné činnosti v danom povolaní a na druhej strane majú možnosť ďalšieho 
vzdelávania na vyššom stupni. Získané maturitné vysvedčenie potvrdzuje v plnom rozsahu 
ich dosiahnuté kompetencie – odbornú kvalifikáciu.  

Jednotlivé časti maturitnej skúšky budú vychádzať z platných predpisov a z kompetencií 
schváleného školského vzdelávacieho programu, pričom ich obsah bude koncipovaný tak, 
aby žiak mal možnosť preukázať naplnenie kritérií hodnotenia.  
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Témy maturitnej skúšky 
Témy MS pripravujú predmetové komisie. Ich príprava sa bude riadiť platnými predpismi 
o maturitnej skúške. Pri MS sledujeme nielen schopnosť žiaka využívať medzipredmetové 
vzťahy vo všeobecnej a odbornej zložke vzdelávania, ale aj úroveň jeho ústneho prejavu 
a to z jazykovej stránky a stránky správneho uplatňovania odbornej terminológie na 
základe kriteriálneho hodnotenia výkonov.      
Každá téma má: 

• vychádzať z výkonových štandardov kompetenčného profilu absolventa príslušného 
študijného odboru,    

• uplatňovať hľadisko akumulácie vedomostí viacerých odborných predmetov obsahovo 
príbuzných,  

• vychádzať  z  rozsiahlejších tematických celkov viacerých odborných predmetov 
(komplexnosť obsahu vzdelávania), 

• umožniť a podporiť využitie všetkých podporných učebných zdrojov (pomôcky, 
písomné materiály, informácie a údaje, atď.) pre splnenie danej témy,  

• umožniť preverenie schopnosti žiaka využívať vedomosti a intelektuálne schopnosti 
získané počas štúdia na posúdenie konkrétneho odborného problému, ktorý je daný 
v téme MS, 

• dodržiavať pravidlo zrozumiteľnosti, konzistentnosti a komplexnosti tak, aby 
náročnosť, vecný a časový  rozsah tém boli pre žiaka optimálne, primerané a 
zvládnuteľné na danom stupni vzdelania, 

• svoje podtémy a ich formulácia musí byť  jasná, jednoznačná, v logickom slede od 
riešenia jednoduchého problému k zložitejšiemu javu v závislosti od problému alebo 
situácie, ktoré sa majú v téme MS riešiť. Podtémy sú aplikačného charakteru a 
dopĺňajú informácie, ktoré žiak v priebehu štúdia odborných a všeobecnovzdelávacích 
predmetov daného študijného odboru získal.  

Hodnotenie vzdelávacích výstupov bude založené na kritériách hodnotenia. Vymedzenie 
prostriedkov a postupov hodnotenia bude spracované ku každej téme. Konkretizácia tém 
vrátane špecifických kritérií hodnotenia, prostriedkov a postupov hodnotenia ako aj 
organizačné a metodické pokyny budú spracované v priebehu posledného ročníka štúdia 
a budú osobitným dokumentom školy, ktorý bude dopĺňať náš školský vzdelávací 
program.  
Pre hodnotenie ústneho prejavu na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné všeobecné 
kritériá: 

 
Stupeň 
hodnotenia 

Kritériá hodnotenia ústneho prejavu (prezentácia prejavu) 
 

Výborný  Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
Prejav bol výzvou k diskusii. 

Chválitebný  Kontaktoval sa s poslucháčmi. 
Rečníkovi bolo dobre rozumieť. 
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Hlavná myšlienka bola po celú dobu jasná. 
Príklady boli presvedčivé a dobre zvolené. 
Slovná zásoba bola výrazovo bohatá. 
Nevyskytovali sa žiadne jazykové chyby  ani chyba v stavbe vety. 
Dĺžka prejavu bola primeraná a mala spád. 
Prejav mohol byť výzvou k diskusii. 

Dobrý  Čiastočne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
Rečníkovi bolo niekedy zle rozumieť. 
Prejav nemal výraznú hlavnú myšlienku. 
Príklady boli uplatnenie iba niekedy. 
Slovná zásoba bola postačujúca. 
Vyskytovali sa jazykové chyba a chyby v stavbe vety. 
Dĺžka prejavu bola primeraná. 
Prejav nebol výzvou k diskusii. 

Dostatočný  Minimálne sa kontaktoval s poslucháčmi. 
Rečníkovi bolo zle rozumieť. 
Prejav nebol presvedčivý. 
Ústny prejav bol zle štruktúrovaný, hlavná myšlienka bola nevýrazná. 
Príklady boli nefunkčné. 
Slovná zásoba bola malá. 
Vyskytovali sa časté chyby v jazyku a chyby v stavbe vety. 
Dĺžka prejavu nezodpovedala téme. 

Nedostatočný  Chýbal kontakt s poslucháčmi. 
Rečníkovi nebolo vôbec rozumieť. 
Prejav nebol presvedčivý ani zaujímavý. 
Chýbala hlavná myšlienka. 
Chýbali príklady. 
Slovná zásoba bola veľmi malá. 
Vyskytovali sa veľmi časté chyby v jazyku, stavba vety nebola 
správna. 
Dĺžka prejavu bola veľmi dlhá/krátka, zmysel vystúpenia nebol jasný. 

 
Pre hodnotenie výsledkov vzdelávania na maturitnej skúške sú stanovené nasledovné 
všeobecné kritériá: 
 
Stupeň 
hodnotenia 
Kritériá 
hodnotenia  

Výborný Chválitebný Dobrý Dostatočný Nedostatočný 

Porozumenie 
téme 

Porozumel 
téme dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
téme 

Používanie 
odbornej 
terminológie 

Používal 
samostatne  

Používal 
s malou 
pomocou 

Vyžadoval si 
pomoc 

Robil zásadné 
chyby 

Neovládal  

Vecnosť, 
správnosť 
a komplexnosť 
odpovede 

Bol 
samostatný, 
tvorivý, 
pohotový, 
pochopil 
súvislosti 

Bol celkom 
samostatný, 
tvorivý 
a pohotový 

Bol menej 
samostatný, 
nekomplexný 
a málo 
pohotový 

Bol 
nesamostatný, 
často 
vykazoval 
chyby, 
nechápal 
súvislosti 

Bol 
nesamostatný, 
ťažkopádny, 
vykazoval 
zásadné chyby 

Samostatnosť Vyjadroval sa Vyjadroval sa Vyjadroval sa Vyjadroval sa Nedokázal sa 
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prejavu výstižne, 
súvisle a 
správne 

celkom 
výstižne a 
súvisle 

nepresne, 
niekedy 
nesúvisle, s 
chybami 

s problémami, 
nesúvisle, s 
chybami 

vyjadriť ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Schopnosť 
praktickej 
aplikácie 
teoretických 
poznatkov 

Správne 
a samostatne 
aplikoval 

Celkom 
správne 
a samostatne 
aplikoval 

Aplikoval 
nepresne,  
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Aplikoval 
veľmi 
nepresne, 
s problémami 
a zásadnými 
chybami 

Nedokázal 
aplikovať 

Pochopenie 
praktickej 
úlohy 

Porozumel 
úlohe dobre 

V podstate 
porozumel 

Porozumel s 
nedostatkami 

Porozumel so 
závažnými 
nedostatkami 

Neporozumel 
úlohe 

Voľba postupu  Zvolil správny 
a efektívny 
postup 

V podstate 
zvolil správny 
postup 

Zvolil postup s 
problémami 

Zvolil postup 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil 
správny postup 
ani s pomocou 
skúšajúceho 

Výber prístrojov, 
strojov, zariadení, 
náradia, 
materiálov, surovín 

Zvolil správny 
výber 

V podstate zvolil 
správny výber 

Zvolil výber s 
problémami 

Zvolil výber 
s problémami a s 
pomocou 
skúšajúceho 

Nezvolil správny 
výber  ani 
s pomocou 
skúšajúceho 

Organizácia práce 
na pracovisku 

Zvolil veľmi 
správnu 
organizáciu 

V podstate zvolil 
dobrú organizáciu 

Zvolil organizáciu 
s problémami 

Zvolil organizáciu 
s problémami 
a s pomocou 
skúšajúceho 

Nezvládol 
organizáciu   

Kvalita výsledku 
práce 

Pripravil kvalitný 
produkt/činnosť 

V podstate 
pripravil kvalitný 
produkt/činnosť 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s nízkou kvalitou 

Pripravil 
produkt/činnosť 
s veľmi nízkou 
kvalitou 

Pripravil 
nepodarok 

Dodržiavanie 
BOZP a hygieny pri 
práci 

Dodržal presne 
všetky predpisy 

V podstate dodržal 
všetky predpisy 

Dodržal predpisy 
s veľkými 
problémami 

Dodržal iba veľmi 
málo predpisov 

Nedodržiaval 
predpisy 

 

Materiálne a priestorové podmienky pre vykonanie maturitnej skúšky  
Budú konkretizované v rámci prípravy tém pre maturitné skúšky. Budú v súlade so 
štandardom, ktorý predpisuje ŠVP a doplnený podľa podmienok a špecifík študijného 
odboru.  
 
Klasifikácia  je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov 
žiaka.  Klasifikácia sa uskutočňuje podľa platných predpisov. 
Opravné skúšky určuje riaditeľ školy v súlade s platnými  predpismi.    

Výchovné opatrenia 
Výchovné opatrenia sa udeľujú podľa platných predpisov. 

Klasifikácia a hodnotenie žiakov so ŠVVP sa robí s prihliadnutím na stupeň poruchy. 
Vyučujúci rešpektujú odporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujú ich pri 
klasifikácii a hodnotení správania žiaka. Vyberajú vhodné a primerané spôsoby hodnotenia 
vrátane podkladov na hodnotenie. Uplatňujú také formy a spôsoby skúšania, ktoré 
zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volia 
taký druh prejavu, v ktorom má žiak predpoklady preukázať lepšie výkony.  
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