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VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY: 

 

Organizácia školského roka: 

(§ 150 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z., vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2009 Z. z.) 

 

1.1 Obdobie školského vyučovania  

a. Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 

(pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).  

b. Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 1. februára 2023 (stredu) a končí 

sa 30. júna 2023 (piatok).  

 

 V 1. až 4 .ročníku vo všetkých odboroch sa bude vyučovať podľa ŠvP a dodatku č.7 podľa 

duálneho vzdelávania. V 5.ročníku študijných odborov bude denné vyučovanie s jedným dňom 

odborného výcviku, v 1., 2. a 3. ročníku učebných odborov bude cyklické vyučovanie – 1 týždeň 

teoretické vyučovanie, 1 týždeň odborný výcvik. V 1.ročníku vo všetkých odboroch sa bude 

vyučovať podľa dodatku č.10. Ak to vyžaduje charakter nácviku, bude odborný výcvik spojený do 

viacdňových celkov  s rešpektovaním podmienok odboru aj v čase prázdnin a víkendov. (Vyhláška 

MŠSR č. 231/2009 Z.z. , z 3.júna 2009, § 2, ods. 3). 

 

Termíny školských prázdnin: 2022/2023 

Prázdniny Posledný deň vyučovania 

pred začiatkom prázdnin 
Termín prázdnin Začiatok vyučovania po 

prázdninách 

jesenné 
27. október 2022 
(štvrtok) 

28. október – 
31. október 2022 

2. november 2022 
(streda) 

vianočné 
22. december 2022 
(štvrtok) 

23. december 2022 
– 7. január 2023 

9. január 2023 
(pondelok) 

jarné Prešovský kraj 3. marec 2023 (piatok) 
6. marec – 
10. marec 2023 

13. marec 2023 
(pondelok) 

veľkonočné 
5. apríl 2023 
(streda) 

6. apríl – 

11. apríl 2023 
12. apríl 2023 
(streda) 

letné 
30. jún 2023 
(piatok) 

1. júl – 
31. august 2023 

4. september 2023 
(pondelok) 

 

Klasifikačné porady: 
 

1/4 – ročná 17. november 2022 

1/2 – ročná 26. január 2023  

3/4 – ročná 18. apríl 2023 

2/2 – ročná (4.r. a 5.r.študijný odbor) 23. máj 2023 

2/2 – ročná (3.r.učebný odbor) 8. jún 2023 

2/2 – ročná 23. jún 2023 
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2/2 – ročná 25.8.2023-po komisionálnych skúškach 

Dátum vydania vysvedčenia: 

I. polrok 31. január 2023 

II. polrok 30. jún 2023 

II. polrok (4 ročný a 5 ročný študijný odbor MS 2023 ) 2. jún 2023  

II. polrok (3.r.učebný odbor ZS 2022) 9. jún 2023 

 

Triedne aktívy: 

1. triedny aktív 8. septembra 2022 

2. triedny aktív 22. novembra 2022 

3. triedny aktív 2. marca 2023 

 

Cvičenia na ochranu života a zdravia : 
 
September 2022 – I.A, I.B, I.C, I.PM  
September 2022 – II.A, II.B, II.C, II.PM 
 
Marec-apríl 2023 – I.A, I.B, I.C, I.PM 
Marec-apríl 2023 – II.A, II.B, II.C, II.PM 
 
Kurz na ochranu života a zdravia : 
 
III.A, III.B, III.C – apríl – máj 2023 

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz 

Február-marec 2023 

Organizácia cvičení a kurzov sa bude riadiť usmerneniami o hromadných podujatiach. 

 

PR prerokovala a berie na vedomie odporúčania pre školský rok 2022/2023 vo výchovno-
vzdelávacom procese: 
 

 Znižovanie informačnej nerovnosti  

 Kontrola a efektivita výchovno-vzdelávacej činnosti   

 Predčitateľská a čitateľská gramotnosť  

 Inkluzívne vzdelávanie  

 Ľudské práva  

 Práva detí   

 Antidiskriminácia  

 Národnostné menšiny   

 Cudzinci   

 Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami   

 Cudzie jazyky   

 Náboženská výchova/etická výchova  

 Globálne vzdelávanie, environmentálna výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju 

 Mediálna výchova 

 Školské knižnice 

 Zdravý životný štýl 

 Bezpečnosť a prevencia 
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 Výchovné a kariérové poradenstvo 

 Súťaže 

 Podnikateľské zručnosti 

 Finančná gramotnosť 

 Digitálne vzdelávanie 

 

Organizácia duálneho vzdelávania v školskom roku 2022/2023 

 Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Vďaka tomu žiaci 
stredných odborných škôl s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce 
devízy, ktorými sa zvyšujú šance na ich osobný úspech. Šance pracovať v odbore, ktorému sa 
venovali počas štúdia. Na druhej strane však treba vnímať tých, ktorí vytvárajú a ponúkajú pracovné 
príležitosti. Teda zamestnávateľov, investorov, firmy. Ich najcennejším prvkom sú kvalitní ľudia. 

 Dnes je kvalita zamestnancov akýmsi hendikepom na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna 
spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to 
cestou zosúladenia výučby v školách s potrebami zamestnávateľov. Preto systém duálneho 
vzdelávania je krok k úspechu a výzva, ktorou je potrebné odstrániť súčasný hendikep. Za ten je 
potrebné považovať nezamestnanosť mladých ľudí z dôvodu nesúladu medzi ich dosiahnutým 
vzdelaním a tým, čo potrebujú zamestnávatelia. 

 Študenti vo všetkých ponúkaných odboroch, môžu študovať aj v systéme duálneho vzdelávania, kde  
podstatnú časť odborného výcviku absolvujú priamo u zamestnávateľov.  Zamestnávateľ študentom 
poskytuje zdarma pracovné oblečenie, stravu a poskytuje motivačné štipendium vo výške 400,-€ až 
1000,- € ročne. 

 Študenti, ktorí uzatvoria duálnu zmluvu so zamestnávateľom pred prijímacím konaním získavajú body 
navyše a majú väčšiu pravdepodobnosť prijatia na štúdium na našu školu. Na našej web stránke 
 budú priebežne pridávané hotely, reštaurácie a firmy s ktorými, už  naša škola spolupracuje 
v duálnom vzdelávaní. 

 

 DUÁLNE VZDELÁVANIE: 

 Výhody pre žiakov zapojených do duálneho systému: 

 získavajú skutočné pracovné návyky v reálnych pracovných podmienkach 

 sú finančne motivovaní (firemné štipendium a odmeny za produktívnu prácu) 

 prístup k moderným technológiám a zariadeniam 

 budovanie vzťahu k spoločnosti, pre ktorú sa pripravujú, 

 prechod do zamestnania po ukončení štúdia je plynulý a bezproblémový 

 rýchlejší kariérny rast v spoločnosti 

 možnosť brigádnickej práce počas prázdnin 

 bezplatné stravovanie na odbornej praxi 

 Žiak sa zúčastňuje odborného výcviku na základe uzatvorenej zmluvy. 

  

 ODBORY: 

 Systém duálneho vzdelávania  sa vykonáva v odboroch: 

  

 6323 K hotelová akadémia /5 rokov/ maturitné vysvedčenie/výučný list 

 6445 K kuchár /4 roky/ maturitné vysvedčenie/výučný list 
 6444 H čašník/servírka /3 roky/ výučný list  

 6489 H hostinský, hostinská /3 roky/ výučný list 

 6421 L spoločné stravovanie /2 roky/ maturitné vysvedčenie 

 6468 F pomocník v kuchyni /2 roky/ výučný list 
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Zamestnávatelia: 

Zamestnávateľ 

  
Prevádzka:Aquapark Delňa Obchodné meno: ŠOVAR, s.r.o. 

Jelšová 3, Prešov Sídlo: Hollého 3, Prešov 

  IČO: 31 711 669  DIČ: 2020547144 

Prevádzka: Reštaurácia a penzión ZWICKER Obchodné meno: ECOLOGY LIFE, s.r.o. 

Bardejovská 48, Prešov Sídlo: Bardejovská 48, Prešov 

  IČO: 44 509 618  DIČ: 2022735594 

Prevádzka:Reštaurácia Lietadlo Obchodné meno: TAJANA, s.r.o. 

Podlipniky - Medzianky 102 - 103 Sídlo: Dukelská 58/65, 087 01 Giraltovce 

  IČO: 31 703 585  DIČ: 2020510371 

    

Prevádzka: Irish pub Obchodné meno: EXPRESS HOME SERVICE 

s.r.o. Slovenská ulica 8353/39, Prešov 

  Sídlo: Sabinovská 1, Prešov 

  IČO: 50 521 756  DIČ: 2120360594 

Prevádzka: Hotel Torysa Obchodné meno: TORYSA plus, s.r.o. 

Námestie slobody 1, Sabinov Sídlo: Námestie slobody 1, 083 01 Sabinov 

  IČO: 36 507 857  DIČ: 2022032804 

Prevádzka: Hotel Javorná Obchodné meno: MXM, spol. s r.o. 

Drienica 501, 083 01 Drienica Sídlo: Drienica 29, 083 01 Sabinov 

  IČO: 36 444 081 DIČ: 2020004580 

Prevádzka: Hotel Šomka Obchodné meno: ADAMS - HOTEL ŠOMKA, 

s.r.o. Drienica 566 

  Sídlo: Drienica 566 

  IČO: 36 511 595 DIČ: 2022097968 

Prevádzka: DAJSI fresh Obchodné meno: DAJSI fresh, s.r.o. 

Epéria, Armádného Generála L. Slobodu 25 Sídlo: Malý Šariš 314 

Prešov IČO: 46 186 344 DIČ: 2023277135 

Prevádzka: Penzión Radlinka Obchodné meno: LunaS, spol. s r.o. 

Radlinského 17, Prešov Sídlo: Sabinovská 32, 082 21 Veľký Šariš 

  IČO: 36 455 199 DIČ: 2020011378 

Prevádzka: Pub EL DIABLO Obchodné meno: Marek Zengevald - P U B EL 

DIABLO Námestie slobody6/6, Sabinov 

  Sídlo: Námestie slobody 6/6, 083 01 Sabinov 

  IČO: 43 056 245 DIČ: 1042399820 

Prevádzka: Bistro Štastná Hodina Obchodné meno: LIČI DJ, s.r.o. 

Zemplínska 9, Prešov Sídlo: Kendice 382, 082 01 

  IČO: 46 949 607 DIČ:  

Prevádzka: Hotel Mladosť Obchodné meno: B&S s.r.o. 

Námestie sv. Martina, Lipany Sídlo: Námestie sv. Martina 35, 082 71 Lipany 
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  IČO: 48 291 005  DIČ:  

    

Prevádzka: Reštaurácia u Hajtola Obchodné meno: SOJKA, s.r.o. 

Vranovská 24, Prešov - Nižná Sebastová Sídlo: Duchnovičovó námestie 1, Prešov 

  IČO: 36 454 281 DIČ:  

    

Prevádzka: Andiamo pizza - Šariš Pub Obchodné meno: Bottega, s.r.o. 

MAX Sídlo: Komenského A/11, 040 01 Košice 

  IČO: 45 926 409 DIČ: 2023138293 

Prevádzka: Andiamo pizza - Šariš Pub Obchodné meno: Andiamo Trattoria, s.r.o. 

EPERIA Sídlo: Komenského A/11, 040 01 Košice 

  IČO: 50 352 920 DIČ: 2120286333 

Prevádzka: Reštaurácia Zeleny strom Obchodné meno: PALGAST, s.r.o. 

Murgašová 1153/15 Sabinov Sídlo: Medzany 46, 082 21 

  IČO: 43 888 194 DIČ: 2022505705 

Prevádzka: Top Grill - Hymermaket Tesco Obchodné meno: TOP GRILL LM, s.r.o. 

Košická 6, Prešov Sídlo: Hlavná 42/160 Raslavice 086 41 

  IČO: 45 889 520 DIČ: 20233119384 

Prevádzka: Reštaurácia Šport pub Obchodné meno: VICTORIA PREŠOV, s.r.o. 

Námestie osloboditelov 1 , Prešov - Solivar Sídlo: Bratislavská 12, Prešov 

  IČO: 31 723 730 DIČ:  

Prevádzka: TROJA Lipany Obchodné meno: ESMI-elektrospoločnosť s.r.o. 

Kapitána Nálepku 1358, Lipany Sídlo: Krivianska8, 082 71 Lipany 

  IČO: 36 679 577  DIČ: SK2022249625 

Prevádzka: Horský hotel CANYON   Obchodné meno: BotaniQue Art, s.r.o. 

Lipovce 158, 082 36 Sídlo: Hlavná 129, Prešov 

  IČO: 50 634 143  DIČ: SK2120403395 

    

Prevádzka:Hotel Black Horse****, Baštová 

25, 080 01 Prešov 

Obchodné meno: Carpe diem, s.r.o. 

Sídlo: Hlavná 95, Prešov 

Prevádzka: Hotel Carpe Diem****,            

Hlavná 95, 080 01 Prešov 

IČO: 36 481 815  DIČ: SK2020014920 

  

Prevádzka: M&M Coffee Bar Obchodné meno: TERNEX s.r.o. 

Plzeňská 2827/2 Prešov Sídlo: Košická 32/A, Prešov 

  IČO: 36 677 451  DIČ: SK2022244565 

Prevádzka: Via Magna reštaurácia a 

kaviareň Obchodné meno: W-ECOPOWER, s.r.o. 

Hlavná 27, Prešov Sídlo: Tkáčska 3, Prešov 

  IČO: 47 598 654  DIČ: SK2024016060 
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HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ŽIAKA A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ŽIAKA 

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie: 

 zamestnávateľ poskytne žiakovi zdarma osobné ochranné pracovné prostriedky  

 zamestnávateľ poskytne žiakovi na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa stravovanie zdarma. 

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie: 

 podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve, 

 odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve. 

 

ORGANIZÁCIA DUÁLNEHO VZDELÁVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023 

 

odbor ročník týždeň pondelok utorok streda štvrtok piatok 

6323 K hotelová akadémia prvý 
párny TV TV TV TV TV 

nepárny OVY OVY TV TV TV 

6323 K hotelová akadémia druhý 
párny TV OVY OVY OVY OVY 

nepárny TV TV TV TV TV 

6323 K hotelová akadémia tretí 
párny TV TV TV TV TV 

nepárny TV OVY OVY OVY OVY 

6323 K hotelová akadémia štvrtý 
párny TV OVY OVY OVY OVY 

nepárny TV TV TV TV TV 

6444 H čašník,servírka prvý 
párny TV TV TV TV TV 

nepárny OVY OVY OVY OVY OVY 

6444 H čašník,servírka druhý 
párny OVY OVY OVY OVY OVY 

nepárny TV TV TV TV TV 

6445 K kuchár prvý 
párny OVY OVY OVY OVY OVY 

nepárny TV TV TV TV TV 

6445 K kuchár druhý 
párny TV TV TV TV TV 

nepárny OVY OVY OVY OVY OVY 

6445 K kuchár tretí 
párny OVY OVY OVY OVY OVY 

nepárny TV TV TV TV TV 

6445 K kuchár štvrtý 
párny TV TV TV TV TV 

nepárny OVY OVY OVY OVY OVY 

6489 H hostinský,hostinská prvý 
párny TV TV TV TV TV 

nepárny OVY OVY OVY OVY OVY 

6489 H hostinský,hostinská druhý 
párny OVY OVY OVY OVY OVY 

nepárny TV TV TV TV TV 

6489 H hostinský,hostinská tretí 
párny TV TV TV TV TV 

nepárny OVY OVY OVY OVY OVY 

6421 L spoločné stravovanie prvý 
párny OVY OVY TV TV TV 

nepárny OVY OVY TV TV TV 
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6421 L spoločné stravovanie druhý 
párny TV TV TV OVY OVY 

nepárny TV TV TV OVY OVY 

6468 F pomocník v kuchyni prvý 
párny TV OVY OVY OVY OVY 

nepárny TV OVY OVY OVY OVY 

6468 F pomocník v kuchyni druhý 
párny TV OVY OVY OVY OVY 

nepárny TV OVY OVY OVY OVY 

 

Organizácia dištančného vzdelávania v školskom roku 2022/2023 

Dištančná forma vzdelávania bude realizovaná v prípade, ak nebude možné zabezpečiť prezenčné 
vyučovanie pre všetkých žiakov školy alebo pre jednotlivé triedy školy.  
O začiatku dištančného vzdelávania rozhodne riaditeľ školy. Túto skutočnosť oznámi riaditeľ školy 
bezodkladne všetkým zákonným zástupcom žiakov školy, žiakom školy a pedagogickým zamestnancom 
prostredníctvom aplikácie EduPage a webovej stránky.  
Triedny učiteľ overí možnosti spolupráce so žiakmi počas dištančného vzdelávania, žiakov poučí o spôsobe 
komunikácie v online priestore a dohodne si s nimi spôsob zadávania úloh, plnenia úloh a hodnotenia.  
Prerušenie vyučovania:  

 vyučovania sa nezúčastňuje iba niekoľko žiakov v triede: postupuje sa rovnako, ako pri krátkodobom 
ochorení žiaka. Vyučujúci informuje žiaka o prebranom učive a domácej úlohe prostredníctvom aplikácie 
EduPage;  

 ak sa vyučovania nezúčastňuje 1 alebo 2 triedy: bude realizované dištančné vzdelávanie v plnom režime. 

 ak sa vyučovania nezúčastňuje viac tried alebo celá škola: bude realizované dištančné vzdelávanie v 
plnom režime.  
Dištančná forma vzdelávania prebieha formou elektronickej komunikácie žiakov s pedagogickými 
zamestnancami školy nasledujúcimi formami:  

 prioritne prostredníctvom aplikácie Edupage. V prípade, že vyučujúci zvolí inú formu vzdelávania, informuje 
o tejto skutočnosti žiakov prostredníctvom aplikácie EduPage.  

 prostredníctvom aplikácie MS Teams,  

 prostredníctvom sociálnych sietí,  

 prostredníctvom emailovej komunikácie.  
6. Učitelia jednotlivých predmetov budú zadávať žiakom úlohy podľa platného rozvrhu hodín v 
primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie. V 
prípade potreby môže byť rozvrh hodín a časová zaťaženosť žiakov vhodne upravená. Vyučujúci budú o 
tejto skutočnosti informovaní prostredníctvom aplikácie EduPage a sú povinní túto úpravu rešpektovať.  
7. Zadané, časovo primerané úlohy budú obsahovať predovšetkým:  

 nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie, …),  

 úlohy na precvičenie učiva,  

 zadania na overenie pochopenia učiva (testy, ...),  

 projekty na samostatnú prácu.  
8. Žiak môže v priebehu dištančného vyučovania požiadať vyučujúceho o individuálnu konzultáciu.  
9. Učiteľ dodržiava požiadavku primeranosti.  
10. Zadávanie učiva a úloh:  

 Každý učiteľ odošle žiakom naraz učebný materiál v rozsahu, ktorý zodpovedá jednej vyučovacej hodine.  

 Ak chce učiteľ k učebnému materiálu pridať aj pracovný list, zohľadní reálny čas, ktorý je potrebný na jeho 
vypracovanie.  

 Žiakom je potrebné dať na vypracovanie zadaných úloh dostatočný čas.  
11. Učitelia zadávajú žiakom úlohy v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod.  
12. Žiaci sú povinní komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny. Sú povinní študovať zaslané 
materiály, vypracovať zadania, posielať učiteľom výsledky riešení a podobne.  
13. Učiteľ poskytne žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného zhodnotenia, jednoduchých 
emotikonov alebo známkou. Zvláštnu starostlivosť venuje žiakom so ŠVVP  
14. Triedni učitelia sú povinní monitorovať stav dištančnej formy vzdelávania vo svojej triede, 
komunikovať, spolupracovať s ostatnými vyučujúcimi a v rámci možností riešiť problémy spoločne.  
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15. V prípade neodkladných problémov týkajúcich sa vzdelávania sú žiaci povinní kontaktovať svojho 
triedneho učiteľa, resp. vyučujúceho konkrétneho predmetu.  
16. Žiaka, ktorý nereaguje na dištančné vzdelávanie, je potrebné kontaktovať a zistiť príčinu. V prípade, 
že žiak nemá prístup k internetu, odporúčame využiť telefonický kontakt, resp. SMS aspoň pre zadania úloh, 
prípadne zabezpečiť študijné materiály v tlačenej forme.  
17. Žiaci aj učitelia sú povinní každý deň kontrolovať svoju emailovú schránku a sledovať aktualizácie na 
EduPage, resp. webovej stránke školy.  
18. V prípade potreby zastupovania práceneschopného pedagogického zamestnanca zabezpečí vedenie 
školy zastupovanie, podľa možností kvalifikovane.  
19. Každý pedagogický zamestnanec v čase dištančného vzdelávania je povinný svoju pracovnú činnosť 
pravidelne vykazovať vo výkaze evidencie pracovného času.  
20. V prípade technických problémov kontaktujú pedagogickí zamestnanci zástupkyňu RŠ p. Birošovú.  
 

 

Prijímacie skúšky na stredné školy na školský rok 2023/2024 

 

Na základe § 66 ods. 5 – 6 a § 68 ods. 1 a ods.4 zákona č. 245/2008 Z. z. sa určujú termíny konania 
prijímacích skúšok na stredné školy a zverejnenia výsledkov prijímacieho konania takto: 
Stredné odborné školy  
Prvý termín 
• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa 
určuje termín konania prijímacích skúšok na 4. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet 
uchádzačov, aj 5. máj 2023.  
Druhý termín 

• Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania sa 
určuje na 9. máj 2023 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. máj 2023.  
• Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam  
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.),  
§ 68 ods. 1.  
• Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), 
písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 
Ďalší termínna nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem 
stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.). Určuje sa 
termín 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.  
• Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam  
uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). 
• Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 
(23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie. 
 

Záverečná skúška 

 

Na základe § 73 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva termín riadneho skúšobného 
obdobia a termín mimoriadneho skúšobného obdobia na vykonanie záverečnej skúšky takto: 
a. Riadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 15. júna 2023 do 30. júna 
2023. Ak si to vyžadujú odborné činnosti, ktoré sa overujú záverečnou skúškou, praktickú časť záverečnej 
skúšky možno vykonať aj pred 15. júnom, najskôr však vo februári školského roka 2022/2023.  
b. Mimoriadny termín skúšobného obdoba na konanie záverečnej skúšky sa určuje od 18. septembra 2023 
do 29. septembra 2023 alebo od 5. februára 2024 do 16. februára 2024. 
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Maturitná skúška  

 

Na základe § 77 zákona č. 245/2008 Z. z. určuje ministerstvo školstva riadne, náhradné a opravné termíny 
externej časti maturitnej skúšky (ďalej len „EČ MS“) a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (ďalej 
len „PFIČ MS“) takto: 
a. Riadny termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční od 14. marca 2023 (utorok) až 17. marca 2023(piatok) z 
predmetov podľa Tabuľky 3.  
b. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 6. – 9. september 
2022. 
c. Náhradný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 3. – 5. apríl a 12. apríl 
2023 a 5. – 8. september 2023. 
d. Opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 
6. – 9. septembra 2022 a opravný termín EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 
5. – 8. septembra 2023. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí Národný inštitút 
vzdelávania mládeže (ďalej len „NIVAM“, ako nástupnícka organizácia NÚCEM) na základe počtu 
prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 2. augusta 2022, resp. 2023. 
e. Zber údajov o žiakoch prihlásených na EČ a PFIČ MS pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne 
3. – 27. október 2022. 
 

Prehľad termínov EČ a PFIČ MS 2023 
riadny termín 
14. 3. 2023 slovenský jazyk a literatúra,  
15. 3. 2023 cudzie jazyky 
náhradný termín 
3. – 5. 4. 2023 a 12. 4. 2023 
slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky,  
opravný termín 
5. – 8. 9. 2023 
slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky,  
 
Termíny internej časti MS, okrem PFIČ MS, určia jednotlivým stredným školám vo svojej  
pôsobnosti príslušné RÚŠS v čase od 22. mája 2023 do 9. júna 2023. 

TERMÍN A FORMA PRAKTICKEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY:  
Trieda: II.NA, IV.B, V.A 
Študijný odbor:  6323 K hotelová akadémia 
   6445 K kuchár 

6421 L spoločné stravovanie 
Termín: apríl - máj 2023 (podľa rozpisu)  
Forma PČOZ: praktická realizácia a predvedenie komplexnej úlohy 
 
PREDMETY MS: 
 
Žiak strednej odbornej školy s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:  
1. slovenský jazyk a literatúra,  
2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov,  
3. teoretická časť odbornej zložky,  
4. praktická časť odbornej zložky.  
 
Teoretická a praktická časť odbornej zložky je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa vzdelávacieho 
programu študijného odboru školy. 
 
Skupiny predmetov MS: 
Skupina cudzích jazykov: anglický, nemecký, ruský. 
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Dobrovoľný predmet  
 
 Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu 
školy, v ktorých sa vzdelával. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti MS, 
internej časti MS, jednej z foriem internej časti MS alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období 
môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.   
  
Cudzí jazyk  
 
 Externú časť MS a písomnú formu internej časti MS vykoná žiak len z jedného cudzieho jazyka.  Žiak 
strednej odbornej školy vykoná MS z povinného predmetu zo skupiny cudzích jazykov na úrovni B1. Ak chce 
žiak maturovať z ďalšieho cudzieho jazyka, môže si ho vybrať ako dobrovoľný predmet, pričom vykoná iba 
ÚFIČ MS na úrovni B1 alebo B2 podľa vlastného výberu.   
 

MATURITNÉ KOMISIE  
 

Organizáciu a priebeh MS zabezpečujú: 
 ústredná maturitná komisia,  
 školská maturitná komisia,  
 predmetová maturitná komisia.  

 

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA MATURITNÚ SKÚŠKU 

 

Slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk 

 Maturitná skúška z predmetov slovenský jazyk a literatúra a povinné predmety zo skupiny 
predmetov cudzí jazyk (anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk) pozostáva : 

1. z externej časti a písomnej formy internej časti 

2. z ústnej formy internej časti 

Pre tieto predmety Štátny pedagogický ústav vypracoval : 
- cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry 
- cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z cudzieho jazyka pre jednotlivé úrovne (úroveň 
B1, B2) 
 Cieľové požiadavky sú dostupné na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní. 
PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA EXTERNEJ ČASTI A PÍSOMNEJ FORMY 
INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ SKÚŠKY 
 

Slovenský jazyk a literatúra: 
Externú časť maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry tvorí centrálne vypracovaná, vo všetkých 
školách v rovnakom čase zadaná, pod externým dozorom konaná a externe vyhodnotená písomná skúška – 
test. Test sa skladá len z úloh s výberom odpovede a z úloh s krátkou odpoveďou. 
Písomnou formou internej časti sú centrálne pripravené súbory štyroch tém alebo východiskové texty 
a určené žánrové formy. Žiak si vyberie a vypracuje iba jednu tému. Žiak má preukázať komplexnosť 
ovládania spisovného jazyka, mieru tvorivosti v písomnom prejave a celkovú vzdelanosť a kultúrnosť v miere 
vychádzajúcej z cieľových požiadaviek. 
Písomná práca sa vo všetkých školách zadáva v rovnakom čase, koná sa pod externým dozorom 
a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov. 
 
Charakteristika úloh písomnej práce: 
 
a) analýza a interpretácia umeleckého diela alebo vecného textu (jeho obsahová, kompozičná a štylistická 
analýza, argumentácia a hodnotenie), 
b) vypracovanie zvolenej témy v určenej žánrovej forme, 
c) porovnanie dvoch textov podľa zadania, 



12 

 

d) štýlová a žánrová transformácia textov. 
 
Cudzí jazyk – anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk. 

Cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej úrovni B1 Spoločného európskeho 
referenčného rámca. Voliteľný predmet cudzí jazyk obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá jazykovej 
úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca. 
 
Externá časť maturitnej skúšky z cudzieho jazyka pozostáva z centrálne vypracovanej, vo všetkých školách v 
rovnakom čase zadanej, pod externým dozorom konanej a externe vyhodnotenej písomnej skúšky – testu. 
Test overuje komunikačné kompetencie na úrovni B1  Spoločného európskeho referenčného rámca pre 
cudzie jazyky v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a použitie gramatiky a lexiky. 
Test obsahuje len úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou. 
 
Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením: 
Test z cudzieho jazyka pre žiakov so sluchovým postihnutím nebude obsahovať úlohy na počúvanie s 
porozumením. 
 
Písomnou formou internej časti maturitnej skúšky je vypracovanie centrálne zadanej témy v určenej žánrovej 
forme. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa zadáva vo všetkých školách v rovnakom čase, 
koná sa pod externým dozorom a vyhodnocuje sa interne na základe centrálnych pokynov. 
 
Charakteristika témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B2: 
a) napísať jasný a detailný text na rôzne témy, ktoré žiaka zaujímajú, 
b) podrobne, štylisticky a jazykovo správne písať o udalostiach, reálnych alebo f iktívnych zážitkoch, 
c) napísať dobre zrozumiteľný príbeh, 
d) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram, 
e) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis, sťažnosť, reklamáciu, inzerát, 
f) opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, situáciu, 
g) napísať súvislý text, v ktorom vyjadrí svoje názory, postoje, myšlienky, city, 
h) napísať referát, diskusný príspevok, správu, rozprávanie. 
 
Charakteristika témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre úroveň B1: 
a) jednoducho a jasne písať o témach, ktoré sú žiakovi známe a zaujímajú ho, 
b) vyjadriť svoj názor na témy, ktoré ho zaujímajú, 
c) vyjadriť svoje pocity (ľútosť, radosť, záujem, súcit a pod.), 
d) zvládnuť základné formy korešpondencie, 
e) napísať pozdrav, pozvanie, odkaz, blahoželanie, telegram, 
f) napísať súkromný a formálny list, žiadosť, životopis 

 
PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU ÚSTNEJ FORMY INTERNEJ ČASTI MATURITNEJ 
SKÚŠKY 

 
VŠEOBECNÉ POKYNY 

 
1. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky tvorí ústna odpoveď žiaka pred predmetovou maturitnou 
komisiou, pričom si žiak žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. 
2. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky je verejná. 
3. Maturitné zadania a úlohy v nich vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre 
príslušný predmet maturitnej skúšky. 
4. Každé maturitné zadanie tvoria dve alebo tri samostatné úlohy, podľa možností a charakteru predmetu 
z viacerých tematických okruhov. 
5. Obsah maturitných zadaní zohľadňuje aj predpísaný čas určený na trvanie skúšky a jej prípravu. 
6. Maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová komisia 
školy. Maturitné zadania sa nezverejňujú. 
7. Minimálny počet zadaní je 30. Každé zadanie sa použije iba jedenkrát v danom dni. 
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8. Učebné pomôcky sa členia do dvoch skupín – všeobecné a konkrétne. Pod všeobecnými rozumieme 
pomôcky, ktoré má každý žiak na každej škole k dispozícii počas konania príslušnej časti alebo zložky 
skúšky. Konkrétne sú tie pomôcky, ktoré priamo súvisia s príslušným zadaním. 
9. Škola zabezpečí žiakovi prístup k všeobecným pomôckam v príslušnom predmete maturitnej skúšky. 
10. Súčasťou príslušného maturitného zadania je aj uvedenie konkrétnej učebnej pomôcky. 
11. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakom, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo 
nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a využíval pri 
tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku. 
12. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo 
a mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok. 
 
SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
 
 Každé maturitné zadanie obsahuje dve úlohy a súvisiace východiskové texty. Prvá úloha obsahuje 
učivo zo slovenského jazyka. Druhá úloha obsahuje učivo z literatúry.  
Charakteristika úloh maturitných zadaní:  
 Úloha č. 1 - Úloha je zameraná tak, aby žiak pri odpovedi prejavil pripravenosť komunikovať v 
štátnom jazyku, schopnosť jazykovo, kompozične a štylisticky analyzovať a interpretovať text a znalosť 
teoretického systému slovenského jazyka v rozsahu určenom katalógom cieľových požiadaviek a 
vzdelávacím štandardom. Zároveň má žiak preukázať schopnosť pohotovo reagovať na podnety, 
argumentovať a kriticky hodnotiť text; uplatňuje sa forma dialógu s členmi predmetovej maturitnej komisie.  
  
 Úloha č. 2 - Úloha je zameraná na schopnosť analyzovať, interpretovať a esteticky hodnotiť umelecký 
text a pritom uplatňovať vedomosti z literárnej teórie a literárnej histórie; uplatňuje sa forma dialógu s členmi 
predmetovej maturitnej komisie.  
 Zastúpenie jednotlivých tematických okruhov v úlohách maturitných zadaní je takéto:  
 Úlohy z jazyka  
 zvuková rovina jazyka a pravopis,  
 významová/lexikálna rovina jazyka,  
 tvarová/morfologická rovina jazyka,  
 skladobná/syntaktická rovina jazyka,  
 sloh, 
 jazykoveda, 
 jazyk a reč,  
 učenie sa,  
 práca s informáciami,  
 jazyková kultúra,  
 komunikácia. 
 Úlohy z literatúry  
 všeobecné pojmy,  
 literárne obdobia a smery,  
 literárne druhy,  
 literárne žánre,  
 štruktúra literárneho diela,  
 štylizácia textu,  
 metrika. 
 Všeobecné pomôcky  
 Krátky slovník slovenského jazyka  
 Synonymický slovník slovenčiny  
 Pravidlá slovenského pravopisu  
Hodnotenie  
 
a) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú kvalitu a úroveň jazykovej kultúry, t.j. jazykovú a 
gramatickú správnosť odpovede, rozsah slovnej zásoby, štylistickú pôsobivosť a stupeň rečovej pohotovosti.  
b) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5.  
c) Váha hodnotenia jednotlivých úloh  1: 1. Pri výpočte stupňa prospechu sa používa vzorec  
     z1 + z2  
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z = ---------, 
        2   
pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu, z1 je známka za úlohu č. 1 a z2 je známka  za úlohu 
č. 2. Príslušný vzorec je určený predmetovou komisiou pre jednotlivé triedy podľa formulácie maturitných 
zadaní.  
 
 Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  
 Trvanie skúšky: 30 minút  
 Čas na prípravu: 40 minút.  
 
 Každé zadanie obsahuje dve úlohy a východiskový literárny text. Jedna z úloh musí obsahovať učivo 
zo slovenského jazyka. Ak by literárny text neobsahoval vhodné podnety pre úlohu z jazyka, môže byť k tejto 
úlohe pripojený ešte špecifický text. 
 
Pomocná tabuľka : 
 
MATURITNÉ SKÚŠKY 2022/2023 
HODNOTENIE ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 
 
Trieda: II.NA, IV.B, V.A 
Študijný odbor:  6323 K hotelová akadémia 
   6445 K kuchár 

6421 L spoločné stravovanie 
    

P.č. 

Meno 

a priezv

isko 

žiaka 

Čísl

o 

zada

nia 

Úloha č.1 Úloha č.2  

rozsah 

slovnej 

zásoby 

gra

mati

ckú 

sprá

vnos

ť 

štylisti

ckú 

pôsob

ivosť 

stup

eň 

rečo

vej 

poho

tovo

sti 

Priem

er za 

úlohu 

č.1 

rozsa

h 

slovn

ej 

zásob

y 

gra

mati

ckú 

sprá

vnos

ť 

štyl

isti

ckú 

pô

so

biv

osť 

stu

pe

ň 

reč

ov

ej 

po

hot

ov

osti 

Prie

mer 

za 

úloh

u 

č.2 

Výs

led

ná 

zná

mk

a 

1.              

2.              

3.              

4.              

              

              

 

Cudzí jazyk 
 
 Každé zadanie pre obidve úrovne náročnosti sa skladá z troch úloh. Tematické okruhy sú uvedené v 
cieľových požiadavkách z anglického jazyka. 
 
Charakteristika úloh maturitných zadaní pre jazykové úrovne B2 a B1 Spoločného európskeho referenčného 
rámca 
 
Úloha č. 1 – Vizuálny podnet (napr. obrázok, fotografia, komiks, graf, schéma a pod.) Žiak opíše predložený 
obrázok a hľadá súvislosti medzi obrázkom a príslušnou maturitnou úlohou. Komisia hodnotí súvislosť opisu 
predloženého podnetu, lineárnosť (postupnosť) vo vyjadrovaní a adekvátne jazykové prostriedky 
zodpovedajúce danej úrovni žiaka. 
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Úloha č. 2 – Tematický okruh 
Úlohou žiaka je zaujať stanovisko k téme a odôvodniť ho v rozhovore so skúšajúcimi, ktorí vedú rozhovor 
podľa zásad uvedených v metodických pokynoch pre predmetové maturitné komisie. Komisia hodnotí, ako 
žiak dokáže zdôvodniť a vysvetliť svoje názory na príslušnú tému a argumentovať k problematike, výber 
faktov a informácií, gramatiku. 
Úloha č. 3 – Situačná úloha, dialóg s rozdelenými úlohami (rôzne modelové situácie zohľadňujúce príslušný 
študijný odbor). Žiak dostane za úlohu vyriešiť konkrétnu situáciu.  
 
Všeobecné pomôcky 
Obojstranný prekladový slovník obsahujúci najmenej 15 000 hesiel. 
 
Hodnotenie 
a) Základom hodnotenia je rozsah slovnej zásoby, používanie gramatických štruktúr, stupeň jazykovej 
pohotovosti, obsahová stránka prejavu a pod. 
b) Predmetová maturitná komisia hodnotí obsahovú a jazykovú správnosť odpovede, štruktúru – začiatok, 
vedenie a skončenie rozhovoru. 
c) Každá úloha maturitného zadania sa hodnotí stupňom prospechu 1 až 5. 
d) Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa 
1. obsahová primeranosť, 
2. jazyková správnosť. 
e) Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení. Hodnotí sa 
1. plynulosť vyjadrovania, 
2. výslovnosť a intonácia, 
3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru, 
4. lexikálny rozsah, 
5. argumentácia, 
6. gramatická presnosť. 
f) Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení. Hodnotí sa 
1. obsahová a jazyková správnosť, 
2. pohotovosť vyjadrovania. 
g) Váha hodnotenia jednotlivých úloh ústnej zložky je 1 : 2 : 1. Pri výpočte váženého priemeru pre obe 
úrovne sa používa vzorec 
 
z=1.z+2.z+1.z  
            4, 
pričom z je po zaokrúhlení výsledný stupeň prospechu. 
 
Úpravy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
Úloha č. 1 
a) Ak ide o žiakov so zrakovým postihnutím, obrázky sa nahradia slovným opisom príslušnej situácie vo 
vyučovacom jazyku; grafy a schémy sa vynechajú. 
b) Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa jazyková správnosť. 
Úloha č. 2 
Ak ide o žiakov so sluchovým postihnutím, nehodnotí sa výslovnosť, intonácia a gramatická správnosť. 
Trvanie skúšky: 30 minút 
Čas na prípravu: 30 minút 
 
Pomocná tabuľka: 
 
MATURITNÉ SKÚŠKY 2022/2023 
HODNOTENIE Z CUDZIEHO JAZYKA (ANJ, NEJ, RUJ) 
 
Trieda: II.NA, IV.B, V.A 
Študijný odbor:  6323 K hotelová akadémia 
   6445 K kuchár 

6421 L spoločné stravovanie 
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P.č. 

Meno 

a priezvisko 

žiaka 

Číslo 

zadania 

Úloha č.1 Úloha č.2 Úloha č.3 Výsledná 

známka 1 2 Priemer 

za 

úlohu 

č.1 

1 2 3 4 5 6 Priemer 

za 

úlohu 

č.2 

1 2 Priemer 

za 

úlohu 

č.3 

                 

                 

                 

 

Vysvetlivky: 
Hodnotenie úlohy č. 1 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení.  
Hodnotí sa: 
1. obsahová primeranosť, 
2. jazyková správnosť. 
Hodnotenie úlohy č. 2 sa skladá zo šiestich samostatných hodnotení.  
Hodnotí sa: 
1. plynulosť vyjadrovania, 
2. výslovnosť a intonácia, 
3. obsah – náročnosť spracovania/kvalita rozhovoru, 
4. lexikálny rozsah, 
5. argumentácia, 
6. gramatická presnosť. 
Hodnotenie úlohy č. 3 sa skladá z dvoch samostatných hodnotení.  
Hodnotí sa: 
1. obsahová a jazyková správnosť, 
2. pohotovosť vyjadrovania. 
 

PODROBNOSTI O SPÔSOBE KONANIA A OBSAHU TEORETICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY 
MATURITNEJ SKÚŠKY A PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY MATURITNEJ SKÚŠKY 
 
VŠEOBECNÉ POKYNY 

 
1. Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky je verejná. 
2. V predmete teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky a v predmete praktická časť odbornej zložky 
maturitnej skúšky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém. 
3. Maturitné témy vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti pre príslušný predmet 
maturitnej skúšky príslušného študijného odboru v oblasti odborného vzdelávania. 
4. Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky a praktickú časť odbornej zložky 
maturitnej skúšky pripravuje príslušná predmetová komisia školy. Maturitné témy sa nezverejňujú. 
5. Skúšajúci citlivo riadi rozhovor so žiakmi, kladie pomocné a stimulačné otázky, vyjadruje súhlas alebo 
nesúhlas s tvrdeniami žiaka, pričom ho vedie k tomu, aby svoje názory podopieral argumentmi a využíval pri 
tom písomnú prípravu a tiež vlastné poznatky získané počas prípravy na maturitnú skúšku. 
6. Členovia predmetovej maturitnej komisie dbajú na to, aby žiak mohol na ich podnety reagovať plynulo 
a mal dosť času a pokoja na vyjadrenie svojich myšlienok. 
 
TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 
 
Kritériá hodnotenia 
 
a) porozumenie téme, 
b) používanie odbornej terminológie, 
c) samostatnosť prejavu, 
d) schopnosť aplikácie, 
e) správnosť a vecnosť odpovede. 
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Cieľové požiadavky 
 
Žiak má 
a) aktívne používať ekonomické pojmy a ovládať ich súvislosti, 
b) chápať príčiny a dôsledky stavu a vývoja ekonomických javov a procesov, 
c) poznať podstatu a princípy výrobného podniku, podniku spoločného stravovania a cestovného ruchu 
a podnikateľskej činnosti, 
d) mať poznatky z ekonomiky a riadenia podnikovej činnosti a poznať základné spôsoby dosiahnutia 
podnikateľských cieľov organizácie, 
e) ovládať podstatu a princípy finančného hospodárenia, 
f) orientovať sa v základných právnych normách, predpisoch a ustanoveniach obchodného, živnostenského, 
občianskeho a pracovného práva, 
g) mať poznatky z oblasti osobnej aj prevádzkovej hygieny a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
h) dbať na estetickú úroveň pracovného prostredia, 
i) mať osvojené základy spoločenského správania, komunikácie, 
j) mať vedomosti o potravinách, nápojoch, surovinách, o ich zložení, akosti, poznať princípy technológie ich 
výroby a spracovania v súlade s uplatnením vedomostí o normovaní prípravy pokrmov a nápojov, 
k) chápať význam správneho skladovania a manipulácie s potravinami, posúdiť vhodnosť ich použitia s 
ohľadom na zdravie človeka, 
l) poznať gastronomickú techniku, strojové a technické vybavenie prevádzok hotelov a zariadení spoločného 
stravovania, vedieť ich efektívne využívať a ošetrovať, 
m) mať vedomosti o výžive človeka v jednotlivých vekových kategóriách a uplatňovať zásady správnej 
výživy, 
n) poznať problematiku cestovného ruchu, 
o) mať zodpovedajúce poznatky a návyky z oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny, bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a ochrany životného prostredia. 
Materiálne podmienky 
 
Prístroje, nástroje, stroje, zariadenia, reštauračný inventár, pomôcky, suroviny a materiály, počítač s nutným 
aplikačným softvérom, prístup na internet, spätný projektor, tlačiareň, elektronické médiá. 
Priestorové podmienky 
 
Trieda, odborné učebne, učebňa informatiky. 
 
Pomôcky 
 
Pracovný odev, štatistické tabuľky, normatívy, odborná literatúra a časopisy, právne predpisy, dátové súbory 
na elektronických nosičoch, dokumenty evidenčného charakteru v tlačenej a elektronickej podobe, 
kalkulačka. 
 
Pomocná tabuľka: 
 

MATURITNÉ SKÚŠKY 2022/2023 
HODNOTENIE TČOZ 
 
Trieda: II.NA, IV.B, V.A 
Študijný odbor:  6323 K hotelová akadémia 
   6445 K kuchár 

6421 L spoločné stravovanie 
 

P.č. 

Meno 

a priezvisko 

žiaka 

Číslo 

zadania 
1. 2. 3. 4. 5. 

Výsledné 

hodnotenie 
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Vysvetlivky: 
1. porozumenie téme, 
2. používanie odbornej terminológie, 
3. samostatnosť prejavu, 
4. schopnosť aplikácie, 
5. správnosť a vecnosť odpovede. 

 
PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 
Témy sú v súlade s cieľovými požiadavkami na absolventa príslušného študijného odboru v oblasti 
odborného vzdelania. 
 
Trieda: II.NA, IV.B, V.A 
Študijný odbor:  6323 K hotelová akadémia 
   6445 K kuchár 

6421 L spoločné stravovanie 
    
 
PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY 
 
Rozsah a obsah úloh: aplikácia teoretických vedomostí a zručností získaných praktickými zložkami výučby 
podľa konkrétneho odboru. 
Kritériá hodnotenia 
a) pochopenie úlohy, 
b) analýza úlohy, 
c) voľba postupu, 
d) voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov, materiálov, 
e) organizácia práce na pracovisku, 
f) dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, 
g) ochrana životného prostredia, 
h) výsledok práce. 
 
Pomocná tabuľka: 
 
MATURITNÉ SKÚŠKY 2022/2023 
HODNOTENIE Z PRAKTICKEJ ČASTI ODBORNEJ ZLOŽKY 
PRAKTICKÁ REALIZÁCIA A PREDVEDENIE KOMPLEXNEJ ÚLOHY 
 
Trieda: II.NA, IV.B, V.A 
Študijný odbor:  6323 K hotelová akadémia 
   6445 K kuchár 

6421 L spoločné stravovanie 
    

P.č. 

Meno 

a priezvisko 

žiaka 

Číslo 

zadania 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Výsledné 

hodnotenie 
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Vysvetlivky: 
1. pochopenie úlohy, 
2. analýza úlohy, 
3. voľba postupu, 
4. voľba a použitie pomôcok, špeciálnych zariadení, prístrojov, materiálov, 
5. organizácia práce na pracovisku, 
6. dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, 
7. ochrana životného prostredia, 
8. výsledok práce. 

 
Kódy jednotlivých študijných a učebných odborov:  

 Od 1. septembra 2022 platia kódy jednotlivých študijných a učebných odborov stredných škôl:  

Zoznam tried s kódom a názvom odboru v školskom roku 2022/2023 

TRIEDA dl.št. KÓD ODBORU NÁZOV ODBORU Tr.učiteľ 2022/2023 

I.A 5 6323 K hotelová akadémia Mgr. Sabolová Iveta 

    

I.B 4 6445 K kuchár Mgr. Šoltésová Irena 

    

I.C 3 6489 H hostinský, hostinská Mgr. Višňovská Adriana 

  
   

  

I.PM 2 6468 F pomocník v kuchyni Lukáčová Silvia 

     

I.NA 2 6403 L 
podnikanie v remeslách 
a službách – blok 
cestovný ruch 

Mgr.Bartko Matúš, PhD. 

    

II.A 5 6323 K hotelová akadémia Mgr. Šimková Miroslava 

    

II.B 4 6445 K kuchár Mgr. Sláviková Aneta 

    

II.C 3 6489 H hostinský, hostinská Mgr. Zákutná Marcela 

  
   

  

II.PM 2 6468 F pomocník v kuchyni Bc.Talpašová Slavomíra 

     

II.NA 2 6403 L 
podnikanie v remeslách 

a službách – blok 
cestovný ruch 

Mgr. Jadušová Antónia, PhD. 
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III.A 5 6323 K hotelová akadémia Mgr. Ďurkáňová Mária 

    

III.B 4 
6445 K kuchár 

Mgr. Klaček Vladimír 

  
   

  

III.C 3 6489 H hostinský, hostinská Ing. Tomková Agáta 

  
   

  

IV.A 5 6323 K hotelová akadémia Mgr. Sabolová Iveta 

  
   

  

IV.B 5 
6323 K 

hotelová akadémia Ing. Šofranko Minaričová M. 

  
   

  

V.A 5 6323 K hotelová akadémia Mgr. Štroncerová Darina 

 

Režim vyučovacieho dňa:  

Režim vyučovacieho dňa v pondelok – piatok 

 

1. 7,45 - 8,30  

2. 8,35 - 9,20  

3. 9,40 - 10,25  

4. 10,35 - 11,20  

 11,20 - 11,50 obed 

5. 11,50 - 12,35  

6. 12,40 - 13,25  

7. 13,30 - 14,15  

8. 14,20 - 15,05  

 

Úväzok učiteľov 

 

Skratka Triedny Úväzok 

Ba   6 

Bt I.NA   24 

Ďu III.A   13.5 
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Ha   5 

Jd II.NA   25 

Kč III.B   24 

Pb   3 

Sa I.A  IV.A   27 

Sv II.B   24.5 

Sl   4 

Šm II.A   23 

Mn IV.B   24.5 

Šl I.B   26 

Šr V.A   9 

Šv   4.5 

To III.C   25 

Vi I.C   28 

Za II.C   24 
 

 

Nadčasové hodiny v šk. roku  2022/2023 platné od 1.9.2022 – do 30.6.2023 

 

MENO SPOLU HODÍN UČITEĽA 

NADČASY 

POČET 

 

 

ROZLOŽENIE 

NADČASOV 

 

 

 

PÁRNY TÝŽDEŇ NEPÁRNY TÝŽDEŇ 

Bt 23/25 2 1/3 P0-U0-S0-Š8-P0 P0-U0-S6-Š7,8-P0 

Jd 26/24 3 4/2 P7-U6-S0-Š8-P6 P0-U6-S6-Š0-P0 

Kč 28/20 2 4/0 P7-U7-S7-Š6-P0 P0-U0-S0-Š0-P0 

Sa 24/30 5 2/8 P0-U0-S7-Š7-P0 P5,6-U5-S6,7-Š6,7-P5 

Sv 28/21 2,5 5/0 P6-U7-S7-Š6-P6 P0-U0-S0-Š0-P0 

Šm 20/26 1 0/2 P0-U0-S0-Š0-P0 P0-U7-S0-Š0-P6 

Mn 25/24 2,5 3/2 P7-U0-S7-Š8-P0 P7-U0-S7-Š0-P0 

Šl 26/26 4 4/4 P6,7-U0-S6-Š0-P6 P6,7-U0-S6-Š8-P0 

To 26/24 3 4/2 P0-U7,8-S6,7-Š0-P0 P7-U8-S0-Š0-P0 

Vi 32/24 6 10/2 P6,7-U6,7-S5,6-Š6,7-P5,6 P0-U7-S0-Š0-P6 

Za 24/24 2 2/2 P6-U0-S0-Š0-P6 P6-U0-S0-Š0-P6 
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Rozvrh pedagogického dozoru v šk. roku 2022/2023 

Rozdelenie podľa označenia v jednotlivých rozvrhoch učiteľov: 
 
a)vestibul pri vrátnici, telocvičňa -ranný filter, aby bolo uzamknuté, pozametať pred školou a pod. – 
Za, Kč, Sa 

 
b)prízemie, uč.č.203,204,206 - poriadok okolo futbalu, stolného tenisu – Jd, Sv, Ďu, Sl 

 
c) -prvé poschodie, uč.č.209,210,212- poriadok okolo futbalu, stolného tenisu, kontrolovať aj druhé - 
Vi, Šl, Bt 
 
d) prvé poschodie, uč.č.119,121,123,124,125 – Mn, Šm, To, Šr 
 

Služba musí byť v určenom priestore počas každej prestávky, celú jej dĺžku. 
 

UPOZORNENIE :  
Vyučujúci, ktorí majú posledné hodiny v triede, odchádzajú z učebne poslední, zodpovedajú za 
poriadok. 
 

Deň Učebňa 0/1 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7 7/8 

Pondelok -prízemie, uč.č.203,204,206 Jd Jd Jd, Sv Jd Jd, Sv Jd Jd   

Utorok -prízemie, uč.č.203,204,206 Sv Sv Sv, Jd Sv Ďu, Jd Ďu Ďu   

Streda -prízemie, uč.č.203,204,206 Ďu Ďu Sv, Ďu Sv Sv, Ďu Sv Sv   

Štvrtok -prízemie, uč.č.203,204,206 Sv Sv Sv, Ďu Ďu Ďu, Jd Ďu Ďu   

Piatok -prízemie, uč.č.203,204,206 Jd Jd Jd, Sl Sl Jd, Sl Sl     

Pondelok 
-prvé poschodie, 
uč.č.119,121,123,124,125 

Šr Šr Šr, Mn Šr 
Šr, 
Mn 

Mn Mn   

Utorok 
-prvé poschodie, 
uč.č.119,121,123,124,125 

Šm Šm Šm, To Šm 
Šm, 
To 

Šm Šm To 

Streda 
-prvé poschodie, 
uč.č.119,121,123,124,125 

Mn Mn Mn, To Mn 
Mn, 
Šr 

Mn Mn   

Štvrtok 
-prvé poschodie, 
uč.č.119,121,123,124,125 

To, Mn To, Mn To, Mn Šm 
Šm, 
To 

Šm Šm Mn 

Piatok 
-prvé poschodie, 
uč.č.119,121,123,124,125 

Šm To To, Šm To 
To, 
Šm 

To     

Pondelok -prvé poschodie, uč.č.209,210,212 Vi Vi Vi, Šl Vi Vi, Šl Vi Vi   

Utorok -prvé poschodie, uč.č.209,210,212 Vi Vi Vi, Šl Vi Vi, Bt Bt Bt   

Streda -prvé poschodie, uč.č.209,210,212 Šl Šl Šl, Bt Šl Šl, Bt Šl Šl   

Štvrtok -prvé poschodie, uč.č.209,210,212 Bt Bt Bt, Vi Bt Bt, Vi Bt Bt Bt 

Piatok -prvé poschodie, uč.č.209,210,212 Šl Šl Šl, Bt Šl Šl, Bt Šl     

Pondelok -vestibul pri vrátnici, telocvičňa Za Za Za, Kč Za Za, Kč Za Za   

Utorok -vestibul pri vrátnici, telocvičňa Sa Sa Sa, Za Sa Sa, Za Sa Sa   

Streda -vestibul pri vrátnici, telocvičňa Za Za Za, Sa Za Za, Sa Sa Sa   

Štvrtok -vestibul pri vrátnici, telocvičňa Kč Kč Kč, Za Kč Kč, Za Kč Kč   

Piatok -vestibul pri vrátnici, telocvičňa Kč Kč Kč, Sa Kč Kč, Sa Kč     
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Prehľad právnych predpisov a rezortných predpisov vydaných od 1.1.2021 
 
Zákony 
 

a. Novely zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov: 
• zákon č. 127/2021 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 9. 2021) 
• zákon č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok IV; účinnosť od1. 1. 2022) 
• zákon č. 273/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 10. 7. 2021) 
• zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť väčšiny ustanovení od 1. 1. 2022; časť ustanovení účinná od 19. 11. 
2021, od 1. 4. 2022, 1. 9. 2022, 1. 9. 2023, 1. 9. 2024) 
• zákon č. 2/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 15. 1. 2022) 
• zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (novelizačný 
článok XIII, účinnosť od 30. 3. 2022) 
• zákon č. 176/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní 
a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok III; účinnosť od 1. 6. 2022) 
b. Novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov: 
• zákon č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 1. 1. 2022) 
• zákon č. 273/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok II; účinnosť od 10. 7. 2021) 
• zákon č. 310/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na 
znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok XVI; účinnosť od 1. 1. 2022) 
• zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok III; účinnosť väčšiny ustanovení od 1. 1. 2022, časť ustanovení 
účinná 1. 9. 2023) 
• zákon č. 488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný 
článok II; účinnosť od 1. 1. 2022) 
• zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 
znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 1. 2022) 
• zákon č. 272/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní 
a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok II; účinnosť od 1. 6. 2022) 
c. Novely zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení: 
• zákon č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok II; účinnosť od 1. 1. 2022) 
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• zákon č. 273/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok III; účinnosť väčšiny ustanovení od 10. 7. 2021, časť 
ustanovení účinná od 1. 1. 2022) 
• zákon č. 415/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a 
dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok IV; účinnosť od 2. 1. 2022) 
• zákon č. 507/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v 
znení neskorších predpisov (novelizačný článok II; účinnosť od 1. 1. 2022) 
d. Novely zákona č. 138/2019 Z. z., o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov: 
• zákon č. 271/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 ktorým sa 
menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizačný článok VII; účinnosť od 1. 1. 2022) 
• zákon č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 1. 1. 2022) 
• zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine (novelizačný 
článok XXXIII, účinnosť od 30. 3. 2022) 
• zákon č. 128/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a 
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (účinnosť od 1. 9. 2022) 
e. Novela zákona č. 61/2015 Z. z., o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov: 
• zákon č. 413/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. (účinnosť od 1. 1. 2022) 
 
Nariadenia vlády 
 

a. Nariadenie vlády SR č. 460/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre 
školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov (účinnosť väčšiny ustanovení od 1. 1. 2022, 
účinnosť niektorých ustanovení od 2. 1. 2022) 
b. Nariadenie vlády SR č. 32/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti (účinnosť od 8. 2. 2022) 
 
Vyhlášky 
 

a. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 329/2021 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 251/2018 Z. z. 
o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania v znení 
neskorších predpisov (účinnosť od 1. 9. 2021 a 1. 10. 2021) 
b. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 420/2021 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 292/2019 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 
(účinnosť od 19. 11. 2021; vyhláška č. 292/2019 Z. z. bola od 7. 6. 2022 zrušená vyhláškou č. 202/2022 Z. 
z.) 
c. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 525/2021 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej 
škole v znení vyhlášky č. 245/2011 Z. z. (účinnosť od 1. 1. 2022) 
d. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 526/2021 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 Z. z. 
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení (účinnosť od 1. 1. 2022) 
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e. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 527/2021 Z. z. o 
edukačných publikáciách (účinnosť od 1. 1. 2022) 
f. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej 
škole (účinnosť od 1. 1. 2022) 
g. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 542/2021 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 323/2008 Z. z. o špeciálnych 
výchovných zariadeniach (účinnosť od 1. 1. 2022) 
h. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. o 
pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (účinnosť od 1. 2. 2022; jedno ustanovenie od 1. 9. 2022) 
i. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 22/2022 Z. z. o školských 
výchovno-vzdelávacích zariadeniach (účinnosť od 1. 2. 2022) 
j. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2022 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v 
znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. 1. 2022) 
k. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 24/2022 Z. z. o 
zariadeniach poradenstva a prevencie (účinnosť od 1. 1. 2023) 
l. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 68/2022 Z. z., ktorou sa 
mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 21/2022 Z. z. 
o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii (účinnosť od 15. 3. 2022) 
m.Vyhláška Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 164/2022Z. z., ktorou sa 
mení vyhláška Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 361/2019 Z. z. o 
vzdelávaní v profesijnom rozvoji (účinnosť od 1. 6. 2022) 
n. Vyhláška Ministerstva, školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 163/2022 Z. z., ktorou sa 
mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii 
školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na 
praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. 
(účinnosť od 30. 5. 2022) 
o. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 202/2022 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl (účinnosť od 7. 6. 
2022) 
p. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 206/2022 Z. z., ktorou sa 
mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského 
stravovania (účinnosť od 1. 7. 2022) 
q. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z.o základnej 
škole (účinnosť od 1. 7. 2022) 
r. Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2022 Z. z.o strednej 
škole (účinnosť od 1. 7. 2022) 
 
Rezortné predpisy 
 
a. Smernice 

 
• Smernica č. 5/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch 
• Smernica č. 15/2021 o postupe pri morálnom oceňovaní 
• Smernica č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu 
• Smernica č. 32/2021 o organizácii regionálneho úradu školskej správy 
• Smernica č. 34/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch v znení neskorších vnútorných aktov riadenia 
• Smernica č. 47/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky č. 47/2017, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov na riešenie 
havarijných situácií 
• Smernica č. 51/2021, ktorou sa mení smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky č. 15/2021 o postupe pri morálnom oceňovaní 
• Smernica č. 52/2021 o školskom úrade a prenesenom výkone štátnej správy v školstve 
• Smernica č. 54/2021, ktorou sa menia niektoré smernice v súvislosti so zriadením regionálnych úradov 
školskej správy 
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• Smernica č. 55/2021 o postupe pri predkladaní požiadaviek na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov 
so zdravotným znevýhodnením 
• Smernica č. 58/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 23/2017 o súťažiach 
• Smernica č. 1/2022 o edukačných publikáciách 
• Smernica č. 3/2022, ktorou sa dopĺňa smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho  
výcviku a snoubordingového výcviku 
 
b. Príkazy ministra 
 

• Príkaz ministra č. 16/2021, ktorým sa zriaďuje Komisia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky pre morálne oceňovanie 
• Príkaz ministra č. 40/2021, ktorým sa dopĺňa metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 
školy 
• Príkaz ministra č. 50/2021, ktorým sa menia niektoré vnútorné akty riadenia v súvislosti so zriadením 
regionálnych úradov školskej správy 
• Príkaz ministra č. 56/2021, ktorým sa zrušuje Metodický pokyn č. 66/2015 k postupu pri predkladaní 
požiadaviek na finančné prostriedky na osobné náklady asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením 
• Na základe príkazu ministra č. 7/2022 dochádza od 1. 7. 2022 k zlúčeniu viacerých organizácií zriadených 
ministerstvom školstva do jednej organizácie s názvom Národný inštitút vzdelávania a mládeže. Zlúčené 
budú tieto organizácie: Štátny pedagogický ústav (ďalej len „ŠPÚ“), IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže 
(ďalej len „IUVENTA“), Národný ústav certifikovaných meraní (ďalej len „NÚCEM“). 
 
Odporúčanie 
 
• priebežne sledovať metodické usmernenia a informatívne materiály v oblasti základného vzdelávania 
vypracované podľa aktuálneho právneho stavu. 
 
Zdroje informácií a podporné materiály 
 

• Zákony – konsolidované znenie 
• Zmeny v novele zákona č 245/2008 Z. z. od 1. 1. 2022 v oblasti základného vzdelávania 
• Zmeny v novele zákona č. 596/2003 Z. z. od 1. 1. 2022 v oblasti základného vzdelávania 
• Vyhlášky 
• Nariadenia vlády č. 460/2021 Z. z., č. 32/2022 Z. z. 
• Rezortné predpisy 
• Zlúčenie Slovenskej pedagogickej knižnice s Metodicko-pedagogickým centrom 


