
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Dodatok 

k V y h o d n o t e n i u  

experimentálneho overovania v stredných odborných školách  

v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017 

Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374342 č. 2018/2322:5-10E0 

Dňa 29. januára 2018 schválilo Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej 

republiky pod číslom 2018/2322:2-10E0 „Vyhodnotenie experimentálneho overovania 

v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017“. 

Na základe zmien vo všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich so vznikom 

nového druhu školy – strednej športovej školy bolo Ministerstvu školstva, vedy výskumu 

a športu Slovenskej republiky doručené záverečné vyhodnotenie experimentálneho 

overovania študijného odboru 6343 M športový manažment.  

V nadväznosti na vyššie uvedené v častiach: 

Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sa budú experimentálne overovať 

v školskom roku 2018/2019 

- text v prvom odstavci a nasledujúcich odrážkach znie: „V školskom roku 2018/2019 sa 

bude experimentálne overovať v stredných odborných školách 32 študijných a učebných 

odborov a ich zameraní (Graf 2), z toho: 

 jeden (3,12 %) učebný odbor, v ktorom žiaci po úspešnom absolvovaní získajú nižšie 

stredné odborné vzdelanie,  

 šesť (18,75 %) učebných odborov, v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní získajú 

stredné odborné vzdelanie,  

 23 (71,88 %) študijných odborov a zameraní, v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní 

získajú úplné stredné odborné vzdelanie (z toho 12 študijných odborov s praktickým 

vyučovaním formou odbornej praxe alebo umeleckej praxe, 11 študijných odborov 

praktickým vyučovaním formou odborného výcviku),  



2 

 

 dva (6,25 %) študijné odbory, v ktorých žiaci po úspešnom absolvovaní získajú vyššie 

odborné vzdelanie.  

- v tabuľke pod odrážkami sa vypúšťa riadok 13 „6343 M športový manažment 6343 6“.  

- Graf 2 znie: 

„ 

 

Graf 2 Štruktúra odborov vzdelávania (podľa stupňa vzdelania), ktoré budú 

experimentálne overované v stredných odborných školách v školskom roku 2018/2019“. 

Zoznam študijných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude úspešne 

ukončené dňa 31. augusta 2018 

- text v prvom odstavci znie: „Ku dňu 31. augusta 2018 bude úspešne ukončené 

experimentálne overovanie troch odborov vzdelávania, v ktorých absolventi získajú úplné 

stredné odborné vzdelanie:“ 

- do tabuľky pod prvým odstavcom sa vkladá riadok v znení: „6343 M športový 

manažment 6343 6“.  

3. Záver 

- text v prvom odstavci znie: „Počet experimentálne overovaných študijných 

a učebných odborov a ich zameraní stúpne ku dňu 1. septembra 2018 o dva. Je to 

z dôvodu, že u troch odborov vzdelávania bude experimentálne overovanie ku dňu 

31. augusta 2018 úspešne ukončené, u dvoch odborov vzdelávania bude 
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experimentálne overovanie ku dňu 31. augusta 2018 neúspešne ukončené 

a od 1. septembra 2018 sa začne overovanie nových siedmych odborov 

vzdelávania.“. 

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, schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

dňa 30. mája 2018 pod číslom 2018/2322:5-10E0 Dodatok k Vyhodnoteniu 

experimentálneho overovania v stredných odborných školách v Slovenskej republike 

v školskom roku 2016/2017. 

 Ing. Marian Galan, v. r. 
 generálny riaditeľ 

 sekcie regionálneho školstva 


