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č. 2015-23685/67349:7-10E0

Úvod

V súlade s § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predložili
garanti experimentálneho overovania Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky priebežné a záverečné hodnotenia experimentálneho overovania
v stredných odborných školách a konzervatóriách, ktoré sa realizovalo v školskom roku
2014/2015.
V školskom roku 2014/2015 prebiehalo v stredných odborných školách experimentálne
overovanie študijných a učebných odborov a ich odborných zameraní, v konzervatóriách bola
overovaná nová forma štúdia určeného pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom štúdiu
získali úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.
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Experimentálne overovanie v stredných odborných školách a konzervatóriách

V stredných odborných školách bolo experimentálne overovaných 41 študijných
a učebných odborov a ich zameraní (Graf 1), z toho jeden (2,44 %) učebný odbor, ktorého
absolventi získajú nižšie stredné odborné vzdelanie, päť (12,20 %) učebných odborov,
v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní získajú stredné odborné vzdelanie, 29 (70,73 %)
študijných odborov a zameraní, v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní získajú úplné
stredné odborné vzdelanie a šesť (14,63 %) študijných odborov, v ktorých žiaci po úspešnom
absolvovaní získajú vyššie odborné vzdelanie.
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Graf 1 Štruktúra odborov vzdelávania (podľa stupňa vzdelania), ktoré boli experimentálne
overované v stredných odborných školách v školskom roku 2014/2015

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s § 14
ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 11 a 12
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predmetné výsledky posúdilo a na ich
základe zverejňuje experimentálne overované študijné odbory a učebné odbory stredných
odborných škôl prostredníctvom:
 Zoznamu študijných a učebných odborov, ktoré sa budú experimentálne overovať
v školskom roku 2016/2017,
 Zoznamu študijných a učebných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude
úspešne ukončené dňa 31. augusta 2016,
 Zoznamu študijných a učebných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude
neúspešne ukončené dňa 31. augusta 2016.
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2.1

Výsledky overovania na základe priebežného hodnotenia experimentálneho
overovania v stredných odborných školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, po dôkladnej
analýze predložených výsledkov overovania, na základe priebežného hodnotenia
experimentálneho overovania predloženého garantmi experimentálneho overovania, v súlade
s § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje:
Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sa budú experimentálne overovať
v školskom roku 2016/2017
V školskom roku 2016/2017 sa bude experimentálne overovať 35 študijných a učebných
odborov stredných odborných škôl a ich zameraní (Graf 2), z toho jeden (2,86 %) učebný
odbor, ktorého absolventi získajú nižšie stredné odborné vzdelanie, päť (14,29 %) učebných
odborov, v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní získajú stredné odborné vzdelanie,
27 (77,14 %) študijných odborov a zameraní, v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní
získajú úplné stredné odborné vzdelanie (z toho 17 študijných odborov s praktickým
vyučovaním formou odbornej praxe alebo umeleckej praxe, 10 študijných odborov
praktickým vyučovaním formou odborného výcviku ), dva (5,71 %) študijné odbory,
v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní získajú vyššie odborné vzdelanie.
Ide o tieto experimentálne overované študijné a učebné odbory a ich zamerania:
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Kód )

Študijný alebo učebný odbor – zameranie

Pôvodný
kód
odboru2)

6468 F

pomocník v kuchyni

---

2956 H

mäsiar kuchár

2956 2

2980 H

pracovník v potravinárstve – výroba trvanlivých potravín

---

4582 H

včelár, včelárka

4582 2

4586 H

salašník, salašníčka

---

6481 H

skladový operátor

---

2847 M

technológia kozmetiky a chemických liečiv

2847 6

3957 M

multimédiá

3957 6

1

) Označenie experimentálne overovaného študijného alebo učebného odboru sa vzťahuje na žiakov, ktorí
začali štúdium v školskom roku 2012/2013 a neskôr.
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) Označenie experimentálne overovaného študijného alebo učebného odboru sa vzťahuje na žiakov, ktorí
začali štúdium pred 1. septembrom 2012.
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4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo

4227 6 05

4234 M

podnikanie v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých
zvierat

---

4238 M

agrolesníctvo

4238 6

4239 M

floristika

4239 6

4246 M

bioenergetika

4246 6

6336 M

informačné technológie a informačné služby v cestovnom ruchu

6336 6

6337 M

informačné technológie a informačné služby v obchode

6337 6

6343 M

športový manažment

6343 6

6857 M

právo a podnikanie

6857 6

7218 M

masmediálne štúdiá

7218 6

7232 M

marketingová komunikácia

---

7235 M

informačné a digitálne technológie

7235 6

8266 M

nástenná maľba v architektúre

---

8292 M

dizajn exteriéru

---

8299 M

dizajn interiéru

8299 6

2495 K

autotronik

---

2497 K

mechanik automobilových liniek

2497 4

2684 K

bezpečnostné systémy v doprave a priemysle

2684 4

2734 K

technik sklárskej výroby

---

2958 K

kontrolór potravín

2958 4

3349 K

technik drevostavieb

---

6422 K

telová kozmetika

6422 4

6425 K

kaderník – vizážista

6425 4

6432 K

pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu

6432 4

6429 K

komerčný fotograf

---

7668 Q

starostlivosť o seniorov v sociálnych službách a terénna prax

---

8207 Q

sklársky dizajn

---
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Graf 2 Štruktúra odborov vzdelávania (podľa stupňa vzdelania), ktoré budú experimentálne
overované v stredných odborných školách v školskom roku 2016/2017

2.2

Výsledky na základe priebežného hodnotenia experimentálneho overovania
v konzervatóriách

V školskom roku 2014/2015 pokračovalo experimentálne overovanie novej formy štúdia
na konzervatóriách určenej pre uchádzačov o štúdium, ktorí v predchádzajúcom štúdiu získali
úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Experimentálne
overovanie realizovali štyri konzervatóriá.
Výsledky experimentálneho overovania boli akceptované a vymedzené v novele zákona
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov z 12. marca 2015, v ktorom sa dopĺňa § 44 odsekom 8,
umožňujúci žiakom, ktorí už vykonali maturitnú skúšku v inom študijnom odbore, študovať
na konzervatóriu len odborné vyučovacie predmety.
Na základe uvedeného bolo experimentálne overovanie novej formy štúdia na
konzervatóriách ukončené k 1. aprílu 2015.
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2.3

Výsledky na základe záverečného vyhodnotenia experimentálneho overovania
v stredných odborných školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, po dôkladnej
analýze predložených výsledkov overovania, na základe záverečného vyhodnotenia
experimentálneho overovania, predloženého garantmi experimentálneho overovania, v súlade
s § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 14 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schvaľuje:
Zoznam študijných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude úspešne
ukončené dňa 31. augusta 2016
Ku dňu 31. augusta 2016 bude úspešne ukončené experimentálne overovanie ôsmych
odborov vzdelávania, z toho štyri študijné odbory, v ktorých absolventi získajú úplné stredné
odborné vzdelanie a štyri študijné odbory, v ktorých absolventi získajú vyššie odborné
vzdelanie. Ide o tieto experimentálne overované študijné odbory:
1

Kód )

3

Študijný alebo učebný odbor – zameranie

Pôvodný
kód
odboru2)

7669 M

pedagogické lýceum3

7669 6

8284 M

dizajn a tvarovanie skla

8284 6

9245 M

ochrana osôb a majetku

9245 6

2493 L

predaj a servis vozidiel

---

2839 Q

manažérstvo kvality v chemickom laboratóriu

---

8258 Q

filmová a mediálna tvorba

8258 7

8259 Q

animovaná tvorba

8259 7

8275 Q

interiérový dizajn

---

) Na základe odporučenia Odbornej komisie pre skupiny odborov 75 Pedagogické vedy, 76 Učiteľstvo bude
názov študijného odboru „pedagogické lýceum“ zmenený na „pedagogický asistent“. Uvedený názov lepšie
vystihuje obsah vzdelávania a uplatnenie absolventov na trhu práce.
Nový názov odboru je v súlade s ustanoveniami zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 12
písm. d), § 16).
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Zoznam študijných a učebných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude
neúspešne ukončené dňa 31. augusta 2016
Ku dňu 31. augusta 2016 bude neúspešne ukončené experimentálne overovanie jedného
študijného odboru, v ktorom žiaci po úspešnom absolvovaní získajú vyššie odborné vzdelanie.
Ide o študijný odbor:
1

Kód )
8257 Q

3

Študijný alebo učebný odbor – zameranie
manažment umenia a kultúry

Pôvodný
kód
odboru2)
8257 7

Záver

Počet experimentálne overovaných študijných a učebných odborov a ich zameraní klesne
ku dňu 1. septembra 2016 o šesť. Je to z dôvodu, že u ôsmych odborov vzdelávania bude
experimentálne overovanie ku dňu 31. augusta 2016 úspešne ukončené, u jedného odboru
vzdelávania bude experimentálne overovanie ku dňu 31. augusta 2016 neúspešne ukončené
a od 1. septembra 2015 sa začalo overovanie nových troch odborov vzdelávania.

Vyhodnotenie experimentálneho overovania v stredných odborných školách
a konzervatóriách v Slovenskej republike v školskom roku 2014/2015 schválilo
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 21. decembra
2015 pod číslom 2015-23685/67349:7-10E0.

Ing. Marian Galan, v. r.
generálny riaditeľ
sekcie regionálneho školstva
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