
 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA 

 

DODATOK č. 3 

ktorým sa mení 

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM 

pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu 

študijných a učebných odborov 

27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV 

Schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
dňa 15. januára 2013 pod číslom 2013-762/1872:18-925 s účinnosťou 

od 1. septembra 2013 začínajúc prvým ročníkom. 

SCHVÁLILO 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky dňa .................. pod číslom ........................ s účinnosťou 

od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republi-



12.5  Účelové kurzy/učivo  

Charakteristika účelových kurzov/učiva  

Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov odborného vzdelávania a prípravy môžu byť 
účelové kurzy, ktoré predstavujú integrujúcu zložku vedomostí, zručností a postojov. 
V nadväznosti na získané poznatky v oblasti teoretického a praktického vzdelávania 
účelové učivo poskytuje žiakom doplňujúce a rozširujúce, upevňovacie a overovacie 
vedomosti, zručnosti a kompetencie potrebné na uplatnenie sa v praxi v danom od-
bore.  

Kurzy zvárania v učebnom odbore operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych 
automatov 

Prehĺbenie odbornej prípravy je možné formou špeciálnych účelových kurzov, ktorých 
príprava je organizovaná počas odborného výcviku ako je základný kurz zvárania 
elektrickým oblúkom obalenou elektródou Z – E1 (bez predohrevu), Z – E2 (s predo-
hrevom),  Z – E3 (nerez); elektrickým oblúkom taviacim sa drôtom v ochrannej atmo-
sfére CO2 Z – M1 (bez predohrevu), Z – M2 (s predohrevom). 

ZVÁRANIE 

Absolvovanie kurzu zvárania umožní rozšíriť odborný profil absolventa v učebnom odbore 
operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov, ktorý je zameraný na 
nastavovaní sklárskych automatov, prevádzke, údržbe a opravách strojov a zariadení. 
O prijatie do kurzu sa môžu uchádzať len zdraví žiaci vo veku 18 rokov. 

Výkonové štandardy 
Absolvent má: 
- dodržiavať platné technické predpisy (zákony, vyhlášky, smernice, nariadenia, pokyny)                 

a technické normy pri práci so zváracími zariadeniami,  
- zvoliť vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky pri zváraní, 
- posúdiť bezpečnosť technických zariadení, zásady poskytovania ochrany osôb pri práci, zásady 

prvej pomoci, bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracovisko, používania značenia, 
symbolov a signálov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, činnosť a postupy inšpekcie práce, 

- obsluhovať správne konštrukciu zváracích zariadení a pomôcok, 
- dodržiavať zásady používania a údržby zváracích zariadení, 
- dodržiavať platné predpisy pri práci so zváracími zariadeniami, 
- dodržiavať zásady ochrany osôb pri zváraní, 
- zvoliť si a dodržiavať správnu technológiu zvárania v daných podmienkach, 
- poskytnúť prvú pomoc. 

Obsahové štandardy 

Zákony, vyhlášky, smernice, nariadenia  

Žiaci prihlásení do kurzu zvárania získajú prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch. 
Poznanie príslušných zákonov, smerníc a nariadení súvisiacich so zváraním je podmienkou pre 
úspešné absolvovanie kurzu.  

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  

Pre dodržanie zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci vo výcviku je dôležité 
dodržiavanie osobitných technických noriem. Žiaci si osvoja všetky bezpečnostné a ochranné 
opatrenia a používajú ochranné oblečenie a ďalšie ochranné prostriedky. Poznajú príčiny úrazov a 
spôsoby prevencie, činnosť a postupy inšpekcie. Prvá pomoc.  

Zváranie a údržba zváracích zariadení  

Žiaci sa naučia zásadám a postupom zvárania, postupom údržby zváracích zariadení, získajú 
zručnosti vo zváraní, údržbe zariadení a hodnotení výsledkov práce. V rámci zváračského kurzu 



absolvent má: 

- dodržiavať platné technické predpisy (zákony, vyhlášky, smernice, nariadenia, pokyny) a technické 
normy,  

- zvoliť vhodné zásady starostlivosti o pracovníkov, najčastejšie príčiny pracovných úrazov, havárií a 
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so zváracími zariadeniami,  

- posúdiť bezpečnosť technických zariadení, zásady poskytovania ochrany osôb pri práci, zásady 
prvej pomoci, bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na pracovisko, používania značenia, 
symbolov a signálov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, činnosť a postupy inšpekcie práce,  

- popísať rozdelenie, popis, konštrukciu zváracích zariadení a pomôcok, činnosť a zásady údržby 
zváracích zariadení,  

- vykonať technológiu zvárania v rôznych podmienkach.   

 


