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V Y H L Á Š K A
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

z 2. júna 2014,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky podľa § 48 ods. 1 zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších pred-
pisov po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej re-
publiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej re-
publiky ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení vyhlášky
č. 268/2011 Z. z., vyhlášky č. 113/2012 Z. z. a vyhláš-
ky č. 451/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 sa vypúšťajú odseky 1 a 3.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 1 a odseky 4
až 8 sa označujú ako odseky 2 až 6.

2. V § 3 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta a v druhej vete
časť vety za bodkočiarkou znie: „to sa nevzťahuje na
študijný odbor, ktorý nemožno študovať dištančnou
formou štúdia.“.

3. V § 3 ods. 2 prvá veta znie: „Na stredných školách
sa pri vyučovaní povinných predmetov a voliteľných
predmetov triedy delia na dve skupiny a viac skupín
v súlade s rámcovými učebnými plánmi štátnych vzde-
lávacích programov.“.

4. Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý vrátane nadpisu
znie:

„§ 13d

Prechodné ustanovenie k úpravám
účinným od 1. októbra 2014

Žiak strednej odbornej školy, ktorý začal štúdium v štu-
dijnom odbore alebo učebnom odbore podľa predpisov
účinných do 30. septembra 2014, dokončí štúdium v prí-
slušnom študijnom odbore alebo učebnom odbore po-
dľa predpisov účinných do 30. septembra 2014.“.

5. V prílohe č. 3 sa skupina učebných odborov 24
STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝ-
ROBA II dopĺňa novým učebným odborom „technické
služby v autoservise“ s kódom „2498 F“, nadväznosťou
podľa doterajších právnych predpisov „6449 F“, najvyš-
ším počtom žiakov na jedného majstra odbornej výcho-
vy pre 1. ročník „10“ a najvyšším počtom žiakov na jed-
ného majstra odbornej výchovy pre 2. ročník „10“.

6. V prílohe č. 3 sa vypúšťa skupina učebných od-
borov vzdelávania 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA,
OBCHOD A SLUŽBY II vrátane učebného odboru „tech-
nické služby v autoservise“, príslušného kódu, nadväz-
nosti podľa doterajších právnych predpisov a najvyššie-
ho počtu žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

7. V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 24
STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝ-
ROBA II učebnom odbore – zameraní „autoopravár
– elektrikár“ sa pred kód študijného odboru pre absol-
ventov učebných odborov „2675 L 03“ vkladá kód štu-
dijného odboru pre absolventov učebných odborov
„2414 L 04“.

8. V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odbo-
rov 39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY sa za študij-
ný odbor „technické lýceum“ vkladá nový študijný od-
bor „ochrana osôb a majetku pred požiarom“ s kódom
„3964 M“ a poznámkou „2)“.

9. V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odbo-
rov 53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA
STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH sa v štu-
dijnom odbore „asistent výživy“ a študijnom obore „ma-
sér pre zrakovo hendikepovaných“ dopĺňa poznámka
„4)“.

10. V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odbo-
rov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I
sa za študijný odbor „reklamná tvorba“ vkladá nový
študijný odbor a jeho zamerania
„scénické výtvarníctvo“ s kódom „8288 M“,
„scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba“ s kódom
„8288 M 01“ a poznámkami „2), 3)“,
„scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba“
s kódom „8288 M 02“ a poznámkami „2), 3)“,
„scénické výtvarníctvo – štukatérska tvorba“ s kódom
„8288 M 03“ a poznámkami „2), 3)“,
„scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba“ s kódom
„8288 M 04“ a poznámkami „2), 3)“ a
„scénické výtvarníctvo – tvarovanie dreva“ s kódom
„8288 M 05“ a poznámkami „2), 3)“.

11. V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odbo-
rov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I
sa za študijný odbor „keramický dizajn“ vkladá nový
študijný odbor a jeho zamerania
„obrazová a zvuková tvorba“ s kódom „8294 M“,
„obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk strih“ s kó-
dom „8294 M 01“ a poznámkami „2), 3)“,
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„obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia“
s kódom „8294 M 02“ a poznámkami „2), 3)“ a
„obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika“ s kó-
dom „8294 M 03“ a poznámkami „2), 3)“.

12. V prílohe č. 5 oddiele B skupine študijných odbo-
rov 26 ELEKTROTECHNIKA študijnom odbore „mecha-
nik – mechatronik“ sa vypúšťa poznámka „3)“.

13. V prílohe č. 5 oddiele B skupine študijných odbo-
rov 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE sa za
študijný odbor „technik informačných a telekomuni-
kačných technológií“ vkladá nový študijný odbor
„klientsky manažér pošty“ s kódom „3795 K“, nadväz-
nosťou podľa doterajších právnych predpisov „3792 K“,
najvyšším počtom žiakov na jedného majstra odbornej
výchovy pre 1. ročník „10“ a najvyšším počtom žiakov
na jedného majstra odbornej výchovy pre 2. ročník
„10“.

14. V prílohe č. 5 oddiele B skupine študijných odbo-
rov 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE sa vy-
púšťa študijný odbor „poštový manipulant“ vrátane
príslušného kódu, nadväznosti podľa doterajších práv-
nych predpisov, najvyššieho počtu žiakov na jedného
majstra odbornej výchovy a poznámok.

15. V prílohe č. 6 skupine študijných odborov 42 POĽ-
NOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZ-
VOJ VIDIEKA I sa za študijný odbor – zameranie „agro-
podnikanie – hygiena potravín živočíšneho pôvodu“
vkladá nový študijný odbor „lesníctvo a lesnícky ma-
nažment“ s kódom „4220 Q“ a poznámkou „2)“.

16. V prílohe č. 6 skupine študijných odborov 53
ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STRED-
NÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH sa v študijnom

odbore „diplomovaný fyzioterapeut“ a študijnom obore
„diplomovaný optometrista“ dopĺňa poznámka „4)“.

Vysvetlivka k poznámke 4) znie:
„4) Študijný odbor nemožno študovať v externej forme

štúdia.“.

17. V prílohe č. 6 skupine študijných odborov 82
UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za
študijný odbor „ručné výtvarné spracúvanie textílií“
vkladá nový študijný odbor „produktová tvorba“ s kó-
dom „8276 Q“ a poznámkou „1)“.

18. V prílohe č. 8 skupine študijných odborov a učeb-
ných odborov 23 Strojárstvo a ostatná kovospracúva-
cia výroba I a skupine študijných odborov a učebných
odborov 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia vý-
roba II sa za slovom „republiky“ slovo „a“ nahrádza
čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Republi-
kovou úniou zamestnávateľov“.

19. V prílohe č. 8 skupine študijných odborov a učeb-
ných odborov 34 Polygrafia a médiá, skupine študij-
ných odborov a učebných odborov 82 Umenie a ume-
leckoremeselná tvorba I a skupine študijných odborov
a učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná
tvorba II sa na konci pripájajú tieto slová: „a Republiko-
vou úniou zamestnávateľov“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014
okrem čl. I prvého, štvrtého až siedmeho bodu a trinás-
teho až pätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. októbra 2014 a čl. I druhého, deviateho a šestnásteho
bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2015.

Dušan Čaplovič v. r.
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