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2  Úvodné identifikačné údaje 
 
Názov a adresa školy Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12,  

075 01 Trebišov 
Názov školského vzdelávacieho programu Mechanik  natavovač 
Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II  
Kód a názov študijného odboru 2411 K Mechanik nastavovač 
Špecifické zameranie odboru 2411 K Mechanik nastavovač pre CNC stroje (počítačom riadené stroje)  
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 4 roky 
Forma štúdia  denná 
Vyučovací jazyk slovenský  
Druh školy  Stredná odborná škola  
Dátum schválenia ŠkVP  
Miesto vydania  Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, Trebišov 
Platnosť ŠkVP 1. september 2020 začínajúc prvým ročníkom 
 
 

 

 

 

 

 

 

Kontakty pre komunikáciu so školou: 
 

Titul, meno, priezvisko Pracovná pozícia Telefón Iné 
Mgr. Miroslav Tóth Riaditeľ školy +421 56 668 13 10 toth@dsakadenmien.sk 
PaedDr. Ingrid 
Hvozdovičová 

Zástupca riaditeľa pre teoretické 
vzdelávanie +421 56 668 13 10 hvozdovicova@sostv.sk 

PhDr. Ingrid Pokrivňáková Zástupca riaditeľa pre praktické 
vzdelávanie +421 56 668 13 10 pokrivnakova@sostv.sk 

Mgr. Miroslava Mešková Asistentka riaditeľa +421 56 668 13 10 skola@sostv.sk 
 

 

 

 

 

 

 
Zriaďovateľ školy:  
Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.,  
so sídlom Školská 136/5, Brezno 977 01, Slovenská republika,  
IČO: 47 342 242,  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,  
odd. Sa, vložka č. 1073/S 
 
 
 
 
 
 
 
Riaditeľ školy:  
Mgr. Miroslav Tóth 
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Názov a adresa školy Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 12, 075 01 

Trebišov 
Názov školského vzdelávacieho 
programu 

Mechanik nastavovač 

Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 
Kód a názov študijného odboru 2411 K Mechanik nastavovač 
Špecifické zameranie odboru 2411 K Mechanik nastavovač pre CNC stroje (počítačom riadené stroje) 
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 4 roky 
Forma štúdia  denná 
 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 

 
Platnosť ŠkVP 

Dátum  

Revidovanie ŠkVP 

Dátum  

Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  
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3  Zdôvodnenie vybraného študijného odboru  
 
Kód a názov študijného odboru: 2411 K - Mechanik natavovač  
Špecifické zameranie oštudijného odboru: 2411 K -  Mechanik natavovač pre CNC stroje 
 
Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium: Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací 

predpis o prijímacom konaní na stredné školy. 

Spôsob ukončenia štúdia:  Maturitná skúška 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Výučný list  

Poskytnutý stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti 

technika konštrukčného, technologického, montážneho a 

prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie 

v odborných útvaroch 

 
3.1 Zdôvodnenie partnerskej spoločnosti pre duálne vzdelávanie 
 

Spoločnosť Magna PT s. r. o. (www.emis.com)                                                          
 
Náš závod v Kechneci, cca 20km južne od Košíc, bol 14 rokov spoločným podnikom GETRAG a Ford of Europe. 
Od roku 2019 patrí pod kanadskú spoločnosť pôsobiacu v oblasti automobilového priemyslu Magna 
International. V rámci produktovej skupiny Magna Powertrain ponúkame jedno zo svetovo najväčších portfólií 
manuálnych, dvojspojkových a hybridných prevodovkových systémov pre osobné autá a ľahké úžitkové vozidlá. 
Exponenciálny technický vývoj, ktorý sa priamo premieta do inovácií  technológickcýh strojov a zariadení, 
vyžaduje flexibilných zamestnancov vo výrobe, ktorí sa budú vedieť prispôsobiť novým zmenám. Automobilový 
priemysel má dynamický priebeh životného cyklu výrobkov, ktorý momentálne prechádza zásadnou zmenou 
vývojové smeru k elektromobilite, čo vyvolalo aj produktovú zmenu v našej spoločnosti. Uvedené skutočnosti nás 
podnietili k hľadaniu nových typov zamestancov, ktorí už nebudú úzko profilovo nastavený, ale naopak budú mať 
širšiu profesionálnu profilovú orientáciu, s dôrazom na inovatívne technológie, s implementáciou počítačom 
riadených strojov a zariadení (CNC stroje) vo výrobe. Po konzultácií s odborníkmi z priemyselnej praxe 
a univerzit, sme sa zamerali na absolventov stredných odborných škôl, a to konkrétne pre študijný odbor 2411 K 
– Mechanik nastavovač pre CNC stroje. 
 V strojárskej technológie s využitím CNC strojov, požadujeme zručnosti a vedomosti absolventov, ktoré sú 
z týchto technických oblastí : 

- čítanie technickej dokumentácie, 
- obsluha a servis CNC strojov,  
- príprava CNC programov,  
- tepelné  a chemické spracovanie  materiálov strojových súčiastok,  
- montáž a demontáž strojových zostáv a skupín, 
- spracovanie technologických postupov a montážnych návodov, 
- príprava 3D modelov (digitálne dvojča) v TPV pomocou CAD/CAM systémov, 
- používanie  MRP sytému vo výrobe, 
- riadenie kvality vo výrobe v zmysle EN ISO 9001:2000,  
- organizácia na pracovisku v zmysle metódy 5S.  
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Analýzou uvedených vedomostí a zručností, ktoré nám v súčasnosti ponúkajú rôzne stredné odborné školy, sme 
sa rozhodli pre spoluprácu so školou DSA v Trebišove, a formu vzdelávania sme vybrali - duálne vzdelávanie. 
Spoločnosť DSA má dobré referencie pri príprave študentov na stredných odborných školách v Nitre, Trnave 
a Trebišove. DSA Nitra pripravuje aj študentov v nami plánovanom odbore 2411 K Mechanik nastavovač,  preto 
sme si mohli overiť úroveň vzdelávania priamo na škole. DSA Trebišov sa aktívne poddielala na príprave 
zamestnancov, v systéme rekvalifikačných kurzov, ktoré organizoval KSK,  a z tohto dôvodu bola škola technický 
a personálne doplnená, podľa našich požiadaviek. Naša spoločnosť má počítačom riadené stroje nasadené na 
prevádzke výroby (CNC sústruhy, CNC frézovačky, CNC brúsky), prevádzke finálnych povrchov 
(superfinišovacie stroje a ševingovacie stroje), prevádzke tepelného spracovania materiálov (kaliace vákuová 
linka), prevádzke  montáže (montážne linky), prevádzke kontroly a diagnostiky ( 3D diagnostické prístroje, 
automatizovaná kontrolná linka montážnych zostáv).   
  
ZHRNUTIE: 
 
Po vzájomných odborných konzultáciách so zástupcami zriaďovateľa školy DSA, a odborníkmi strednej školy 
DSA v Trebišove sme si vybrali: 

-  4 ročné technické odborné  štúdium v odbore 2411 K Mechanik nastavovač, 
- formu štúdia – duálne vzdelávanie v technickom odbore 2411 K , 
- špecifické zameranie vybraného odboru 2411 K  je oblasť CNC strojov, 
- ukončenie 4 ročného štúdia – maturitná skúška a výučný list, 
- obsah a forma praktického vyučovania, ktorá bude realizovaná  po 1. ročníku štúdia v odbore 2411 K, je 

navrhnutá v súlade s požiadavkami zamestnávateľa,   
- partneri sa dohodli na podmienkach vypracovania zmluvy o duálnom vzdelávaním medzi Magna PT s.r.o. 

a DSA v Trebišove. 
 

  
3.2 Zdôvodnenie  spoločnosti DSA                                                                                                   
 
Spoločnosť DSA (www.dsakademien.sk) - Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. patrí do portfólia 
nemeckého Europäische Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft  (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v 
Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 36 škôl a vzdelávacích centier. 
Desaťročia skúseností s duálnym a odborným vzdelávaním v praxi a partnerská sieť po celom svete z nás robia 
kompetentného a kredibilného partnera aj pre Váš región. 
Našimi prioritami pre študentov sú najmä: 
• Kvalitné jazykové vyučovanie v anglickom a nemeckom jazyku. 
• Vychovávať a viesť študentov k samostatnosti, logickému mysleniu a vzťahu k technike a inováciám. 
• Kvalitné odborné vzdelávanie s prvkami duálneho vzdelávania. 
 
Spoločnosť DSA má s vybraným odborom 2411 K dobré skúsenosti z dôvodu, že  tento odbor má zaradený 
v systéme vzdelávania na strednej odbornej škole DSA v Nitre.  
DSA má v Trebišove súkromnú školu podnikového typu, ktorá má  3 odbory, v 4 ročnom štúdiu s maturitou : 
• Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo – 7649 M, 
• Biotechnológia a farmakológia – 2840 M, 
• Technik vodár vodohospodár – 3667 K. 
 
Na základe záverov z konzultácií so spoločnosťou Magna PT s. r. o., sa spoločnosť DSA rozhodla zriadiť v DSA 
v Trebišove, 4. odbor -  2411 K Mechanik nastavovač so špecifikáciou na CNC stroje.  
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3.3  Zdôvodnenie  Súkromnej strednej odbornej školy  DSA  v Trebišove     
 
Stredná odborná škola v Trebišove je súkromnou školou podnikového typu, ktorá v súčasnosti zabezpečuje 
stredoškolské odborné vzdelanie s maturitou v 3 študijných odboroch.  
Naša škola v rámci DSA zabezpečovala pre úrady prác v Košickom samosprávnom kraji rekvalifikačné 
vzdelávacie kurzy – Pripravený na prácu, v odborných zameraniach: CNC operátor, Mechanik strojný zámočník 
a Automatizácia  systémov riadenia v strojárstve. Uvedená činnosť umožnila našej škole s podporou zriaďovateľa 
DSA, technicky vybaviť odborné laboratória s PC technikou  a dielne pre praktickú výučbu ručného a strojového 
obrábania kovov s CNC strojmi  a univerzálnymi strojmi tak, že v súčasnosti môžeme plne technicky zabezpečiť 
výučbu v odbore 2411 K. DSA v Trebišove aj po personálnej stránke získala odborníkov s dlhoročnou praxou  
v danom odbore, ktorí pôsobili v Slovenských a zahraničných spoločnostiach,  aj s pôsobením na Technickej 
univerzite v Košiciach.  
Na základe uvedených skutočností, Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove, spĺňa technické 
a personálne požiadavky, pre otvorenie nového študijného odboru 2411 K Mechanik nastavovač so špecifickým 
zameraním na CNC stroje. 

3.4 Zdôvodnenie mesta Trebišov (www.trebisov.sk)                                                                     
 
Mesto Trebišov, má vážny záujem o technický maturitný študijný odbor 2411 K Mechanik nastavovač pre CNC 
stroje. Zriadenie uvedeného technického odboru na škole DSA v Trebišove prinesie vyváženie ponuky 
stredoškolského vzdelávania, ktoré končia maturitou, a to hlavne  medzi gymnáziami a strednými odbornými 
školami v meste Trebišov. 
DSA v Trebišove ponúka v súčasnosti jeden študijný technický odbor s maturitou  - 3667 Technik vodár 
a vodohospodár, a druhý odbor 2411 K Mechanik nastavovač, bude požadovaným vyvážením v systéme 
stredoškolského vzdelávania.  
Dôležitým faktorom pre podporu uvedeného študijného odboru, je aj  jeho špecifické zameranie na CNC stroje. 
Týmto sa vytvára základný  potenciál, pre implementáciu nových technológií vo výrobných prevádzkach 
spoločnosti, ktoré pôsobia v meste Trebišov a aj v okrese Trebišov. 
Mesto Trebišov, má dobrú spoluprácu s uvedenou školou a vyslovuje spokojnosť s jej výsledkami práce na poli 
stredoškolského odborného vzdelávania. 
Navrhnutá forma duálneho vzdelávania, zodpovedá požiadavkám zamestnávateľov, ktorý pôsobia v Trebišove 
a v jeho okolí. 

3.5.  Zdôvodnenie regiónu: Košický samosprávny kraj (web.vucke.sk)                                          
 
Košický samosprávny kraj, podporuje zriadenie nového technického  študijného odboru 2411 K Mechanik 
nastavovač so špecifikáciou pre CNC stroje na strednej škole DSA v Trebišove. Pre mesto Trebišov vznikne nová 
ponuka  stredoškolského štúdia v technickom smere s maturitou.  Absolventi tohto štúdia, doplnia chýbajúce kádre 
v strojárskom priemysle mesta Trebišov,  okresu Trebišov a Košického samosprávneho kraja. Súkromná stredná 
odborná škola DSA v Trebišove má dlhodobú tradíciu v poskytovaní kvalitného stredoškolského odborného 
vzdelávania, a to je základný predpoklad pre úspešné otvorenie a zabezpečenie nového študijného odboru 2411 K. 
Košický samosprávny kraj, podporuje vybranú formu štúdia – duálne vzdelávanie, lebo plne zodpovedá 
požiadavkám zamestnávateľov v Košickom samosprávnom kraji, ktoré korešpondujú s požiadavkami AZPD - 
Asociácie priemyselných zväzov a dopravy na Slovensku. 
 
Poznímka: Plné znenie texu jednotlivých zdôvodnení, je uvedené v  prílohách tohto (ŠkVP)  dokumentu.  
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4  Profil absolventa štúdia                                                        
Názov a adresa školy Súkromná stredná odborná škola DSA, Komenského 

12, 075 01 Trebiov 
Názov školského vzdelávacieho programu Mechanik nastavovač 
Kód a názov ŠVP 24 strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II 
Kód a názov študijného odboru 2411 K Mechanik nastavovač 
Špecifické zameranie odboru 2411 K Mechanik nastavovač pre CNC stroje  
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 
Dĺžka štúdia 4 roky 
Forma štúdia  denná 
 
 
Zameranie podľa profesijného profilu: Absolvent odboru má znalosti z oblasti procesných stavov vybraných 
strojov a technických zariadení používaných v technologických procesov priemyselnej výroby (automobilovej 
výroby, všeobecnej strojárskej výroby, potravinárskej výroby, výroby elektrickej energie, výrobe zdravotnej 
techniky, výrobe dopravných a manipulačných  zariadení, zbrojárskej výroby, atď.). Absolvent odboru získava 
znalosti ako pripraviť predmetné stroje a zariadenia do technologickej  alebo funkčnej prevádzky. Podľa 
požiadaviek ich vie zoradiť mechanicky, alebo programovo nastaviť (nahrať alebo pripraviť  CNC program), 
upnúť polotovar (polovýrobok) do upínacieho prípravku stroja a pripraviť nástrojový systém pre výrobu. 
Absolvent odboru sa preukazuje znalosťami z výrobných - technologických procesov, kde sú nasadené predmetné  
(používané) výrobné stroje a zariadenia, o ktorých získal  znalosti štúdiom . Pozná a vie prakticky použiť výrobné 
náradie potrebné pre zabezpečenie požadovanej výroby pri dodržiavaní všetkých opatrení  BOZP. 
 
Mechanik Nastavovač - znalosti, zručnosti a kľúčové kompetencie, rozdeľujeme do nasledovných procesov: 
[1] Proces prípravy strojov a technických zariadení pred spustením do prevádzky. (Technická príprava strojov 
a zariadení).  
[2] Proces nastavenia strojov a technických  zariadením pred spustením v technologickom - výrobnom procese. 
(Technologické – prevádzkové nastavenie). 
[3] Proces kontroly a servisu (údržby) stroja a technických zariadení v prevádzkovom stave. 
[4] Proces vytvárania a formovania osobnosti absolventa štúdia. (Personálna a kariérna príprava študenta) 
 
Výber kľúčových kompetencií pre študijný odbor 2411 K Mechanik nastavovač. 
 
Technická príprava strojov a zariadení pred spustením do prevádzky: 
Absolvent má vedieť: 
- základnú konštrukciu strojov a technických zariadení určených pre vybranú strojársku výrobu, 
- pripraviť stroj alebo technické zariadenie podľa požiadaviek  do prevádzkového stavu podľa technológie  
              výroby, pre ktorú je stroj alebo zariadenie určené, 
- ovládať činnosti pre pripojenie stroja alebo technického zariadenia k procesným médiám a  elektrickej   
              energii tak, aby boli prevádzky-schopné, 
- vykonať požadované činnosti spojené so spustením stroja alebo technického zariadenia do skúšobnej –  
              testovacej prevádzky, 
- vyplniť preberací protokol pri preberaní alebo odovzdávaní stroja alebo technického zariadenia do  
              prevádzky,  
- poznať a splniť požiadavky BOZP pre prevádzku vybraných strojov a technických zariadení. 
 
Technologické a prevádzkové nastavenie stroja a zariadenia: 
- vedieť čítať so 100% porozumením technickú dokumentáciu,  
- prakticky ovládať základy ručného opracovania kovov, 
- prakticky ovládať  technologické operácie – podľa požiadaviek študijného odboru 2411 K, 
- vedieť prakticky zoradiť stroj alebo zariadenie pre danú technologickú operáciu,  
- vedieť pripraviť nástrojový systém, a zabezpečiť správny spôsob upínania obrobku, 
- prakticky pomocou CAD systému vytvoriť 3D model výrobku, následne vie pre tento 3D model výrobku  
              pomocou CAM alebo CNC systému vytvoriť simulačný program pre CNC stroj, 
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- používať digitálne dáta a IIoT („Industrial Internet of Things“) v praxi, 
- pomocou aditívnej technológie vytvoriť 3D model budúceho výrobku a vie ho reverzne aplikovať do  
              technickej prípravy výroby cez CAD/CAM systém, 
- aplikovať  metódu 5S, pre organizáciu a čistotu na pracovisku v praxi, 
- poznať základy systému riadenia kvality v spoločnosti a realizovať opatrenia pre ich dodržiavanie. 
 
Proces kontroly a servisu (údržby) stroja a technických zariadení v prevádzkovom stave: 
- používať vybrané metódy merania a k tomu určené meradlá, podľa požiadaviek z technologického  
              postupu, 
- spracovať protokol o meraní podľa odpovedajúcich ON, PN a  STN noriem, 
- poznať spôsoby (metódy)  verifikácie prevádzkových stavov stroja alebo technického zariadenia podľa  
              vybraných prevádzkových parametrov, 
- definovať, kedy je stroj alebo zariadenie v stave, kedy nespĺňa požadované prevádzkové parametre, 
- prakticky používať informačné technológie pre diagnostiku strojov. 
 
Proces vytvárania a formovania osobnosti absolventa štúdia: 
- poznať svoju osobnosť (silné a slabé) stránky, 
- používať zásady pozitívnej komunikácie v pracovnom tíme, poznať jednotlivé kompetencie  
              v hierarchickej štruktúre spoločnosti, 
- používať zásady kritického myslenia pri svojej práci,  
- vedieť riešiť vzniknuté problémy a konflikty na pracovisku so zameraním na  spoločný pracovný cieľ  
              tímu, 
- mať znalosti pre získanie pozície lídra tímu,  
- mať všeobecné kompetencie podľa požiadaviek ŠVP. 

5   Požiadavky pre uchádzača štúdia                             
 
Študijný odbor 2411 K Mechanik nastavovač.  Prijímacie konanie sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
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, zákonom č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, 
§29 a 31 zákona č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v 
súlade s Usmernením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky k prijímaciemu konaniu 
na stredné školy pre daný  školský rok. 
 
Predpoklady prijatia na vzdelávanie / § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / 
(1) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, 
ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.  
(2) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý 
uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:  
a) nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý 
stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku 
ôsmeho ročníka a na konci prvého polroku deviateho ročníka horší ako 2,75,  
b) splnil podmienky prijímacieho konania,  
c) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a nemá priemerný prospech z povinných vyučovacích 
predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích 
predmetov s výchovným zameraním, na konci druhého polroku deviateho ročníka horší ako 2,75.  
(3) Do prvého ročníka nadstavbového štúdia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal stredné odborné vzdelanie 
podľa § 16 ods. 4 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.  
(4) Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.  
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Prihlášky na vzdelávanie  / § 63 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / 
(1) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive 
podľa vzoru, ktorý je schválený a zverejnený ministerstvom školstva na dve stredné školy alebo na dva odbory 
vzdelávania tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v 
odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku 
podľa § 66 ods. 7.  
(2) Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú 
žiak navštevuje, do 20. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych 
schopností, zručností alebo nadania; do 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania. Na prihláške uvedie termín 
prijímacej skúšky. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu  
a) do 28. februára na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností 
alebo nadania,  
b) do 20. apríla na ostatné odbory vzdelávania.  
(3) Uchádzač, ktorý nie je žiakom základnej školy, podáva prihlášku priamo na strednú školu v termíne podľa 
odseku 2. Jeho prospech uvedený v prihláške potvrdzuje základná škola, ktorú navštevoval. Ak to nie je možné, k 
prihláške pripojí svoje vysvedčenia zo základnej školy alebo ich úradne osvedčené kópie.  
(4) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti 
študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania.  
(5) Na prihláške na vzdelávanie sa vyžadujú tieto osobné údaje:  
a) meno a priezvisko, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, 
výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka na základnej škole,  
b) meno a priezvisko, adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov.  
(6) Uchádzač môže k prihláške pripojiť doklad o úspešnej účasti v predmetovej olympiáde alebo v súťaži, ktorá 
súvisí s odborom alebo štúdiom, o ktoré sa uchádza.  
 
Požiadavky pre uchádzača štúdia sú uvedené na web stránke školy: Súkromná stredná odborná škola DSA 
v Trebišove: www.dsatv.sk   -  Hlavná stránka - Uchádzač - Denné štúdium -  Mechanik nastavovač – Kritéria. 
 
Zdravotná spôsobilosť uchádzača štúdia – požadovaná v zmysle odporúčaní materiálu ŠVP a pravidiel BOZP. 
  
Do študijného odboru 2411 K Mechanik nastavovač môžu byť prijatí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť 
na prihláške potvrdil všeobecný lekár. Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške vyjadrenie 
všeobecného lekára (psychológa) o schopnosti študovať (vykonávať praktickú výučbu na výkonových strojoch) 
zvolený odbor výchovy a vzdelávania“. Tento zápis má byť uvedený v tzv. „Zápisníku BOZP“, ktorý má študent 
zavedený na škole. Uvedený zápis, bude braný v úvahu aj pri duálnej forme vzdelávania, t. j. pri realizácií 
praktického vyučovania v certifikovaných partnerských spoločnostiach. 
 
Požiadavky na očakávane znalosti a zručnosti  študenta pre zaradenie do praktickej výučby v škole a neskoršej 
praxe v partnerskej spoločnosti v odbore 2411 K: 

- plnohodnotne čítať technickú dokumentáciu, 
- akceptovať pokyny manažérov na rôznej pozícií pre spoločný cieľ spoločnosti, 
- schopnosť akceptovať zásady tímovej práce, s akceptáciou svojej pozície, 
- maximálne koncentrovane sa sústrediť na vytváranie CNC programov podľa predloženej technickej 

dokumentácie,  a s tím spojenie zadávanie parametrov do stroja, 
- precízne vytvárať 3D modely v systéme CAD/CAM podľa technickej dokumentácie, naučených 

algoritmov a postupov, 
- koncentrovane  pracovať vo výrobnej prevádzke, zvládať viacero psychomotorických  a senzorických 

funkcií pri obsluhe strojov a zariadení,  
- pozorná a dôsledná  obsluha CNC strojov po čas 7 (8) hodinovej pracovnej zmeny,  
- zvládať záťažové stavy pri pracovnom výkone, a to napríklad, v prípade požiadavky na  nadčasovú prácu, 
- zodpovedne pracovať s výkonovými strojmi (strojmi, ktoré vykonávajú v technologickom procese   

priamočiare a rotačné pohyby) v rôznom rozsahu otáčok  a posunových rýchlostí, týmto predchádzať 
možným havarijným stavom, 
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- rýchlo a zodpovedne sa rozhodovať, v prípade nábehu stroja do havarijného stavu podľa bezpečnostného 
systému ALARM 1 a ALARM 2, 

- zabezpečovať a vykonávať  priebežnú diagnostiku strojov so zameraním na predikciu možných krízových 
stavov vo výrobe, 

- 100% dodržiavať pravidlá BOZP vo výrobnej prevádzke. 
 
Zhrnutie základných požiadaviek, na zdravotnú spôsobilosť budúceho študenta odboru 2411 K: 
 

1. Základná pozornosť pri čítaní a prenosu technických informácií, z jedného formátu dokumentu 
do druhého formátu, napríklad: Prenos informácií z printového  výrobného  výkresu do 
digitálneho formátu 3D modelu v CAD/CAM systému. Dôslednosť a pozornosť pri vytváraní 
NC Sekvencií pri vytváraní  programu CNC stroja. 

2. Preukázať sa potenciálnymi  schopnosťami, pre rozvoj svojich znalostí a zručností  v oblasti: 
kognitívnej – afektívnej a psychomotorickej.  

3. Zvládnuť  pracovné podmienky vo výrobnej prevádzke bez straty koncentrácie na pracovný 
výkon. 

4. Práca v tíme s akceptáciou svojej pozície, s príslušným  rešpektom voči nadriadeným 
a kolegom. 

6   Spracovanie učebného plánu                                           
 
Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 2411 K 
mechanik nastavovač vychádzajú z cieľov stanovených v Zákone 245/2008 Z.z. výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a v Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu štvorročných študijných odborov 24 strojárstvo a ostatná 
kovospracúvacia výroba II.  
Všeobecným poslaním školy je vzdelávanie a výchova mladej generácie. Jej základnými úlohami v zmysle 
poslania je jednak odovzdávať vedomosti a pripravovať žiakov na povolanie a získanie ich prvej kvalifikácie, 
rovnako ako formovať u mladých ľudí ich postoje, hodnotový systém, viesť ich k dodržiavaniu etických a 
ľudských princípov. Naša škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s 
ponukou rôznorodej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 
Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích 
schopností, tvorivosti, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálnemu 
správaniu, etike, sebaregulácii ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj. 
 
6.1 Špecifické vzdelávacie ciele pre jednotlivé ročníky štúdia 
 

Študijný 
rok 

Teoretické odborné štúdium Praktické štúdium 

1. Spracovať technickú dokumentáciu 
jednoduchej súčiastky. 
Spracovať výrobný postup výroby 
jednoduchej súčiastky na univerzálnom 
stroji. 
Vytvoriť jednoduchý 3D model súčiastky 
s výkresom v CAD systéme. 
Poznať jednotlivé druhy technických  
materiálov, ich vlastnosti a použitie. 
Poznať jednotlivé skúšky vlastností  
materiálov. 
Vedieť spôsoby výroby strojových súčiastok 
a poznať jednotlivé  strojárské technologie  
zmeny rozmerov a tvarov. 

Vytvoriť 3D model dielu z papiera pomocou 
vystrihnutia a lepenia. 
Ručným opracovaním vyrobiť súčiastku podľa 
zadania. 
Vyrobiť model súčiastky pomocou zariadenia 
UNIMAT (sústruh, frézky) 
Vyrobiť súčiastku sústružením na UNI sústruhu. 
Vyrobiť súčiastku frézovaním na UNI frézke. 
Vypracovať merací protokol k vyrobenej 
súčiastke. 
Zmontovať zostavu súčiastok, podľa zadaného 
montážného návodu. 
Aplikovať základy metódy 5S na pracovisku. 
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Poznať základné časti strojov 
rozoberateľných a nerozoberateľných 
spojov. 
Vedieť základy technickej machaniky 
v praxi. 
Vedieť základy metrológie, merať posuvným 
meradlom a mikrometrom. 

 

2. Spracovať komplexnú technickú  
dokumentáciu pre výrobu súčiastky. 
Spracovať 3D simuláciu výroby súčiastky 
pomocou CAM sytému. 
Vedieť v systéme CNC vytvoriť jednoduchý 
program pre výrobu súčiastky. 
Poznať dynamické deje  v mechanike tuhých 
telies. 
Poznať základy konštrukcie a použitia 
výrobných strojov. 
Poznať základy diagnostiky strojov. 
Poznať základy kritického myslenia pri 
riešení zadaných úloh. 
Vedieť základné spôsoby pozitívnej 
komunikácie v riešiteľskom tíme. 

Zvládnuť základy cvičnej práce na vybraných 
prevádzkach v partnerskej spoločnosti Magna 
PT s.r.o. 
Spracovať projekt v CAD/CAM systéme podľa 
zadania ( návrh 3D modelu + spracovanie 3D 
simulácie výroby). 
Spracovať záverečný projekt z praktického 
vyučovania. 
Spracovať výrobný program pre zariadenie 
UNIMAT – sústruh a frézka. 
Poznať základy systému manžmentu kvality 
v praxi. 
Vedieť v praxi dodržať zásady metódy 5S na 
pracovisku. 

3. Poznať jednotlivé druhy mechanizmov, a ich 
použitie v strojárskej praxi. 
Vedieť použiť analýzu dynamických dejov v 
mechanike poddajných telies.  
Vedieť základy analýzy a syntézy  
procesných stavov výrobných strojov.  
Poznať použitie výrobných strojov podľa 
použitého stupňa automatizácie  a  podľa 
počtu vyrobených kusov. 
Poznať pokročilé spôsoby diagnostiky 
výrobných strojov. 
Vedieť plánovať, pripraviť a realizovať 
servis výrobných strojov. 
Poznať praktické použitie aditívnej 
technológie v strojárskej praxi 
Vedieť pokročilé programovanie CNC 
strojov. 
Poznať základné úlohy v projektových 
tímoch. Základy mäkkých zručností 
v tímovej komunikácií. 

Zvládnuť základy produktívnej práce na 
vybraných prevádzkach v partnerskej 
spoločnosti Magna PT s.r.o. 
Spracovať projekt v CAD/CAM systéme podľa 
zadania ( návrh 3D modelu + spracovanie 3D 
simulácie výroby, alebo vytvorenie jednoduchej 
zostavy súčiastok v CAD systéme).  
Spracovať program v CNC systéme pre výrobu 
súčiastky na CNC sústruhu a CNC frézke. 
Spracovať záverečný projekt z praktického 
vyučovania. 
Vedieť spracovať merací protokol alebo záznam 
o kontrole, v systéme riadenia kvality podľa ISO 
EN 9001:2000 
Vytvoriť 3D model strojovej súčiastky pomocou 
aditívnej technológie. 
Prakticky prezentovať riešenie názorovej 
nezhody v projektovom tíme, pomocou mäkkých 
zručností. 
Vedieť praktický prezentovať svoj názor na 
riešenie zadanej úlohy. 

4. Poznať jednotlivé spôsoby nekonvenčnej 
výroby v praxi (vodný prúd, laser, plazma). 
Vedieť pokročilé programovanie CNC 
strojov. 
Poznať použitie augmentnej reality v servise 
a údržbe strojov. 
Poznať senzorické systémy ako prvky UI pri 
automatizácii výroby. 
Poznať použitie informačných systémov 
v podniku (ERP, MRP, BPM, PLM,... .). 
Poznať jednotlivé systémy na riadenie kvality 
v podniku (6 Sigma, KAYZEN, ... .). 

Spracovať projekt v CAD/CAM systéme podľa 
zadania. 
Vytvoriť fyzický 3D model strojovej súčiastky 
ako výstupu z CAD systému, pomocou aditívnej 
technológie. 
Realizovať produktívnú prácu na vybranej 
prevádzke v partnerskej spoločnosti Magna PT 
s.r.o. 
Spracovať záverečný projekt ako výsledok 
produktívnej práci na vybranej prevádzke. 
Spracovať záznam o reklamácií vo forme 8D 
reportu. 
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Poznať spôsoby organizácie výroby 
v podniku so zameraním na rast produktivity.  
Vedieť riešenie reklamácií a škody vo 
výrobnom podniku (8D Report, Záznam 
o škode, škodová komisia, reklamčné 
konanie). 
Poznať spôsoby automatizácie výroby 
pomocou prvkov UI a robotických systémov. 
 
 

Prezentovať vedenie operatívnej porady na 
pracovisku. 
 

 
6.2 Spôsoby verifikácie dosiahnutých znalostí a zručností v štúdiu. 
 

Štúd. 
rok 

Prezentácia vedomostí 
z odborných predmetov 

Prezentácia zručností 
z praktického vyučovania 

Záverečné práce 
(témy) 

1. Prečítať a vysvetliť  technickú 
dokumentáciu (výkres, 
technologický postup alebo 
montážny návod), tak aby boli 
jasné požadované činnosti 
k technologickej operácii. 

1.Vyrobiť jednoduchý diel 
podľa zadania na ručné 
opracovanie kovu. 
2.Vyrobiť jednoduchý diel 
s použitím technologických 
operácií sústruženie, vŕtanie 
alebo frézovanie. 

Vypracovať jednoduchý 
výrobný výkres dielca 
s technologickým 
postupom výroby. 

2. Prezentácia odborných znalostí, 
ktoré by  sme použili pri riešení 
zadanej praktickej úlohy. Forma 
projektu. Školská hodnotiaca 
komisia. V tomto projekte študent 
prezentuje aj svoje digitálne 
zručnosti vo forme vytvorenia 3D 
modelov súčiastok. 
Prezentovať spôsoby správnej 
komunikácie na pracovisku. 

Prezentácia riešenia praktickej 
úlohy, ktorú sme riešili počas 
praktického vyučovania. 
Miešaná hodnotiaca komisia 
škola a zástupcovia partnerskej 
spoločnosti. 
Praktická prezentácia metódy 
5S.  

Prezentácia  - o svojich 
dosiahnutých znalostiach z 
praktického vyučovania, 
čo ma zaujalo, čo ma 
inšpirovalo  počas štúdia. 
Hodnotenie výsledkov 
cvičnej práce na 
praktickom vyučovaní. 

3. Prezentácia odborných znalostí, 
ktoré by  sme použili pri riešení 
zadanej praktickej úlohy. Forma 
prezentácie je projekt (môže byť aj 
tímový). Školská hodnotiaca 
komisia. 
Prezentácia kritického myslenia 
pri rešení zadanej úlohy. 

Prezentácia riešenia praktickej 
úlohy, ktorú sme riešili počas 
praktického vyučovania. Pri 
prezentácii použiť výstupy 
z CAD/CAM a CNC systémov. 
Miešaná hodnotiaca komisia 
škola a zástupcovia partnerskej 
spoločnosti. 
Prezentácia znalostí zo 
systémov CAD/CAM vo forme 
fyzického modelu vytvoreného 
aditívnou technológiou. 
 

Prezentácia návrhu – čo by 
som zlepšil (inovoval) 
v partnerskej spoločnosti. 
Hodnotenie výsledkov 
produktívnej práce na 
praktickom vyučovaní. 
Záverečné práca v CNC 
systéme – program výroby 
vybranej súsčiastky. 

4. Prezentácia odborných znalostí, 
ktoré sme dosiahli počas svojho 
štúdia v danom študijnom odbore 
pred maturitnou komisiou. 
Prezentácia spôsobu riadenia 
pracovného tímu pomocou 
mäkkých zručností. 

Prezentácia praktických 
výstupov - projekt, ktoré sme 
dosiahli na praktickom 
vyučovaní vo svojom študijnom 
odbore pred maturitnou 
komisiou. 

Prezentácia záverečnej 
ročníkovej práce 
k maturite. 

 
 
Spracovanie učebného plánu  a nasledovné spracovanie učebných osnov odborných predmetov zodpovedá 
požiadavkám partnerskej spoločnosti Magna PT s. r. o., a požiadavkám študijného odboru 2411 K Mechanik 
nastavovač v systéme duálneho vzdelávania.  
Požiadavky  partnerskej spoločnosti boli uvedené v kapitole 3.1 Zdôvodnenie partnerskej spoločnosti pre duálne 
vzdelávanie – spoločnosť Magna PT s. r. o. 
Učebný plán je spracovaný pre všeobecne vzdelávacie predmety, odborné predmety a praktickú výučbu.  
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Praktická výučba je  rozdelená na 3 úrovne. 

5. Úroveň sa realizuje v 1. ročníku štúdia v škole DSA, cieľom tejto úrovne je získanie základných 
zručností a vedomostí v ručnom opracovaní kovov a strojovom opracovaní kovov na 
univerzálnych strojoch. Súčasťou praktickej výučby je aj získanie odborných teoretických 
vedomostí z oblasti technickej dokumentácie, metrológie - merania, náuky o materiáloch, 
montáže a demontáže, strojníctva a technológie výroby. 

6. Úroveň sa realizuje po ukončení 1. ročníka štúdia v odbore v partnerskej spoločnosti Magna PT 
s. r. o., Táto úroveň má dve etapy 1. etapa, ktorá sa realizuje v 2. ročníku so zameraním na cvičnú 
prácu v jednotlivých prevádzkach spoločnosti. 2. etapa., ktorá sa realizuje v 3. ročníka štúdia 
v odbore so zameraním na produktívnu prácu v jednotlivých prevádzkach spoločnosti. 

7. Úroveň sa realizuje po ukončení 3. ročníku štúdia v odbore, kde študenti pracujú na vybranej 
prevádzke – produktívna práca s cieľom vypracovania záverečného projektu k maturite. 

 
 
Grafické znázornenie 
 

Úroveň/Ročník Etapa/Miesto realizácie 
1./1 1. Realizuje sa v škole DSA.  
2./2 1. Cvičná práca v partnerskej spoločnosti. 2. Produktívna práca v partnerskej 

spoločnosti. 
2./3 1. Produktívna práca v partnerskej spoločnosti. 
3./4 1. Produktívna práca so záverečným projektom v  partnerskej spoločnosti. 

 
Poznámka 
 
Učebný plán a učebné osnovy jednotlivých odborných predmetov sú spracované v súlade s požiadavkami stratégie 
Priemysel 4.0  a požiadavkám  MŠSR pre zvýšenie úrovne digitálnych zručností absolventov stredných odborných 
škôl. 
 
Učebný plán s platnosťou od 1.9.2020 od prvého ročníka 
 

 
 

Cieľové zložky vzdelania 

Počet týždenných 
vyučovacích 

hodín vo vzdeláva- com 
programe1 
za štúdium 

 
Minimálny 

celkový počet 
hodín 

za štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 42 1344 
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 76 2432 
Disponibilné hodiny 14 448 
SPOLU 132 4224 

 
 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a vyučovacích 
predmetov 

Počet týždenných vyučovacích hodín za celé štúdium 

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 42 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 
a literatúra a) cudzí jazyk b) 

24 
12 
12 

 
1 Minimálny počet týždenných hodín je 33 (rozpätie 33 – 35 hodín) 
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Človek a hodnoty etická výchova/náboženská výchova c) 
2 

Človek a spoločnosť 
občianska náuka dejepis 
geografia 

 
2 

Človek a príroda 
fyzika 2 

Matematika a práca s informáciami 
matematika d) 
informatika e) 

8 
6 
2 

Zdravie a pohyb 
telesná a športová výchova f) 4 

 
 
ODBORNÉ VZDELÁVANIE 

76 

Teoretické 
vyučovanie 

Praktické 
vyučovanie Spolu 

20 56 76 

Teoretické predmety     20 8 g) 28 

odborný výcvik - 48 48 

Disponibilné hodiny h) 14 

SPOLU 132 
  
 

7  Spracovanie učebných osnov odboru 2411 K Mechanik 
nasatvovač. 

                        
Všeobecné požiadavky 
 
Príprava v školskom vzdelávacom programe Mechanik nastavovač v študijnom odbore 2411 K Mechanik 
nastavovač zahŕňa: všeobecné  teoretické, odborné teoretické a praktické vyučovanie. Výučba je organizovaná 
v dvoch vzdelávacích úrovniach, ktoré odpovedajú duálnej forme vzdelávania: všeobecná - teoretická odborná 
výučba, a  praktické vyučovanie.  
Odborné všeobecné vyučovanie je organizované v priestoroch školy.  Všeobecná zložka vzdelávania vychádza 
z požiadaviek (podľa ŠVP) na 4. ročný maturitný technický smer vzdelania. 
Výučba cudzích jazykov je organizovaná v dvoch úrovniach: 1. úroveň je zameraná na všeobecnú komunikáciu 
a 2. úroveň je zameraná na technickú komunikáciu v rámci študijného odboru.  
V odbornom teoretickom  vzdelávaní, ktoré je realizované na škole, je príprava zameraná na získanie a osvojenie 
si znalostí z oblastí, ktoré si študent verifikuje v praktickom vyučovaní : 

- technických materiálov používaných v odbore,   
- vypracovanie a čítanie technickej dokumentácie, 
- teórie obrábania a montáže, 
- stavba a konštrukcia strojov, 
- návrh digitálnych modelov v CAD/CAM systéme, 
- príprava a realizácia CNC programov 
- servis a údržba strojov a zariadení,  
- diagnostika strojov a zariadení, 
- obsluha automatizovaných pracovísk, práca s PLC systémami, 
- servis pneumatických a hydraulických rozvodov pre procesné média. 
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Praktické vyučovanie je rozdelené na 2 úrovne a to:  

1. 1. úroveň, je v 1. roku štúdia realizovaná  v škole, a to  v dielňach a laboratóriách pre praktickú výučbu. 
2. 2. úroveň, od 2. roku štúdia až po 4. rok štúdia, v certifikovaných partnerských spoločnostiach. 

 
7.1 Základné rozdelenie predmetov pre spracovanie učebných osnov. 

 

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Týždenný počet vyučovacích hodín 
1 2 3 4 Spolu 

TEORETICKÉ VYUČOVANIE 21 16 16 16,5   
Všeobecno vzdelávacie programy 15,5 11,5 8,5 9,5 45 
Slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12 
Cudzí jazyk 3 3 3 4 13 
Etická výchova/Náboženská výchova 1 1     2 
Občianska náuka 1 1    1 
Dejepis         0 
Fyzika 3 1     4 
Matematika 1,5 1,5 1,5 1,5 6 
Informatika 2       2 
Telesná a športová výchova 1 1 1 1 4 
Odborné predmety 5,5 4,5 7,5 7 24,5 
ekonomika       1 1 
Technické kreslenie 2 1     3 
Technológia 1   1   2 
Programovanie CNC strojov   2 2 2 6 
Strojníctvo 1   1,5   2,5 
Strojárska technológia 1,5       1,5 
Grafické systémy   1,5 2 2 5,5 
Mechanika           
Špecifické technológie a techniky     1 2 3 
PRAKTICKÉ VYUČOVANIE 12 17 17 17 63 
Odborný výcvik 15 17 17 17 66 
SPOLU 33 33 33 33,5 132,5 
Voliteľné predmety           
Nemčina v praxi 1 1 1 1 4 
Konverzácia v cudzom jazyku       0,5  

 
 
Poznámka 
Detailné spracovanie učebných osnov pre jednotlivé predmety štúdia, sú spracované v rozšírenej verzi ŠkVP pre 
študijný odbor 2411 K Mechanik nastavovač, ktorý slúži pre odbor školstva Samosprávného kraja Košice, 
jeho oddelenia školskej inšpekcie pre stredné odborné vzdelávanie v kraji. 
 

7.2  Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
 

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého edukačného procesu a ostatných školských 
aktivít. Je to systematické zhromažďovanie a kritická analýza informácií o procesoch na škole podľa určitých 
kritérií, s cieľom ďalšieho plánovania a rozhodovania. Je to proces objektívneho vyhodnocovania (porovnávania, 
vysvetľovania) údajov charakterizujúcich kvalitu školy v jej jednotlivých oblastiach. S hodnotením úzko súvisí 
sebahodnotenie. Účelom hodnotenia je zlepšenie kvality školy. 
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Do vnútorného hodnotenia školy je zapojená celá školská komunita – vedenie školy, pedagogický zbor, školská 
rada, rodičia, žiacka rada, žiaci, zriaďovateľ, potencionálni zamestnávatelia a ďalší sociálni partneri. 
Nástroje hodnotenia: 

- Dotazníky pre učiteľov, rodičov, žiakov, či ďalších partnerov školy. 
- Testy zisťujúce vedomosti a zručnosti žiakov. 
- Hospitácie – vedenia školy, vzájomné, predsedov PK. 
- Pozorovanie prevádzky školy. 
- Rozhovor. 

Analýza písomných materiálov a portfólií: 
      – správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, školská dokumentácia  
      – triedne knihy, katalógy, časovo-tematické plány, prípravy učiteľov na výučbu, písomnosti žiakov, 
      – správy Štátnej školskej inšpekcie, správy o vykonaných kontrolách, správy od zástupcov 
         riaditeľa školy, predsedov PK, záznamy o úrazoch, 
      – záznamy z jednania pedagogickej rady, vedenia školy, pracovných stretnutí, porád, 
      – hodnotenie prospechu a správania žiakov, výsledky žiakov na súťažiach, olympiáda, 
         prezentáciách, prehliadkach, predstaveniach. 
• Vzájomné hodnotenie učiteľov – na základe vzájomných hospitácií a otvorených hodín, 
• Hodnotenie učiteľov žiakmi, 
• SWOT analáza, 
• Hodnotenie školy zriaďovateľom, 
• Porovnanie s inými školami, 
• Sledovanie profesijného rastu zamestnancov, 
• Prezentácia školy v médiách. 
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7.3 Témy a pod témy  pre spracovanie učebných osnov: 

Technická 
dokumentácia 

Technické 
materiály 

Výrobná technológia Strojníctvo 

Strojové súčasti 

Výrobné stroje a 
zariadenia 

Kontrola 
a meranie 

Automatizácia Osobnostný profil  

Technická 
dokumentácia 

Základy 
zobrazovania 
dielcov v 2D 

Predpisovanie 
rozmerov na 

výkrese 

Normalizované 
materiály 

a polotovary 

Nenormalizované 
polotovary  - 
polovýrobky 

Ručné opracovanie 
kovov 

Rozvoj manuálnej 
zručnosti 

Rozoberateľné spoje 

 

Základné 
konštrukcie strojov 

a zariadení 

Dynamické modely 
strojov 

Základy merania, 

metódy merania, 

Meracie protokoly 

Základy 
automatizácie 

Prvky UI 

Senzorické systémy 

Riadiace systémy, 
PLC systémy, 

 

 

 

Seba poznávanie 

Kritické myslenie, 

Riešenie 
a zvládanie 
problémov - 
konfliktov 

Pozitívny prístup, 
pozitívna 
motivácia  

Tímová práca, 
projektové 
myslenie 

Podnikateľské 
prístup, orientácia 

na potreby 
zákazníka 

Predpisovanie 
presnosti 

a tolerancii na 
výkrese, 

Predpisovanie 
drsnosti povrchov 

 

Deštruktívne a 
nedeštrukčné 

skúšky materiálov 

Základné technologické 
operácie 

Sústruženie, vŕtanie, 
frézovanie delenie 

materiálov 

Nerozoberateľné spoje  

 

Univerzálne 
stroje, jedno -
účelové stroje 

Stavebnicová 
konštrukcia strojov 

Meracie prístroje 
a ich použitie.  

Kontaktne, 
bezkontaktné 
prístroje na 

meranie 

Automatizované 
pracoviská s robotom 

Automatizované 
linky: montážne 

zváracie  baliace,... 

Čítanie technických 
výkresov a 

dokumentácií 

Kompozitné 
materiály 

Inteligentné 
materiály 

Dokončovacie 
technologické operácie 

 

Mechanizmy používané 
v konštrukcii strojov 

CNC stroje a viac - 
vretenové automaty 

Procesné a 
prevádzkové stavy 

strojov 

Diagnostika 
strojov 

Digitálny podnik 

Smart Factory, IOT, 
Digitálne dvojča, 

CLAUD,... 

CAD – 3D 
zobrazovanie dielov 

CAM/CNC – 
simulácia NC dráh 

Vlastnosti 
materiálov 
z pohľadu 

strojárskej výroby  

Nekonvenčné 
technologické operácie 

Pneumatické 
a hydraulické 
mechanizmy 

Tvárniace stroje 
(povlakovacie 
stroje, kaliace 

linky, iné špeciálne 
stroje 

Reklamácie (8D 
Report) dokument. 

Informačné systémy 
v podniku (ERP, 
MRP,BPM,...) 

Industriálna 
platforma IIOT 

CAD- 3D Printer 
tlač 

Aditívne 
technológie 

Aditívne 
technológie 

(3D Metal/ 
kompozit tlač 
polovýrobkov) 

Bez uhlíková výroba 

Nízkoenergetická 
výroba 

Súčasti strojov 
s implementáciou 

prvkov UI. 

Mechatronika 

Údržba strojov, 
servis strojov 

Augmentná realita 
v praxi, 

Systém riadenia 
kvality EN ISO 

9000:2018 

Organizácia výroby – 
nové formy  

Stratégia -Priemysel 
4.0 

 
 
Nové témy na spracovanie do učebných osnov .

17 
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Tabuľka vzťahu kľúčových kompetencií k obsahu vzdelávania 
 

Prehľad kľúčových kompetencií 
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Prehľad názov predmetov  
Povinné všeobecnovzdelávacie 
predmety 

 

Slovenský jazyk a literatúra J J J 
Cudzí jazyk J J J 
Etická/náboženská  výchova J J J 
Dejepis J J J 
Občianska náuka J J J 
Fyzika J J J 
Matematika J J J 
Informatika J J J 
Telesná a športová výchova J J J 
Voliteľné všeobecnovzdelávacie 
predmety  
Konverzácia v cudzom jazyku J J J 
Cvičenia z matematiky J J J 
Cvičenia z fyziky J J J 
Právna náuka J J J 
Odborná terminológia v cudzom 
jazyku   J J J 

Povinné odborné predmety  
Aplikovaná ekonómia J J J 
Strojárska technológia J J J 
Strojníctvo J J J 
Technické kreslenie  J J J 
Technológia J J J 
Programovanie CNC strojov J J J 
Základy elektrotechniky J J J 
Voliteľné odborné predmety  
Technická mechanika  J J J 
Stroje a zariadenia J J J 
Technické meranie  J J J 
Praktická príprava  
Počítačová grafika  J J J 
Odborný výcvik  J J J 
Účelové kurzy   
Kurz pohybových aktivít v prírode J J J 
Kurz na ochranu života a zdravia J J J 
Zváranie J J J 
Maturitná skúška    

 
Kľúčové kompetencie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných postupoch, metódach 
a formách práce, pri organizovaní rôznych slávnostných alebo výnimočných príležitostí, akcií alebo  aktivít, mali 
by podporovať a rozvíjať aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie žiaka. Výchovné a vzdelávacie stratégie (ďalej len 
„VVS“) nie sú formulované ako ciele, konkrétne metódy, postupy, pokyny alebo predpokladané výsledky žiakov, 
ale predstavujú spoločný postup, prostredníctvom ktorého by učitelia doviedli žiakov k vytváraniu alebo ďalšiemu 
rozvoju kľúčových kompetencií.  
VVS sú v našom školskom vzdelávacom programe stanovené pre každý vyučovací predmet a pre vybrané kľúčové 
kompetencie tak, ako to ukazuje tabuľka. Táto stratégia bola odsúhlasená všetkými predmetovými komisiami na 
škole.  
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8  Spôsob ukončenia štúdia                                                       
 
Úspešným absolvovaní školského vzdelávacieho programu, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, 
môže žiak získať: 
Úplné stredné odborné vzdelanie, ak úspešne ukončil posledný ročník štvorročného vzdelávacieho programu 
odboru vzdelávania v strednej odbornej škole, ktorý sa ukončuje maturitnou skúškou.  Cieľom maturitnej skúšky 
je overenie vedomostí, zručností a kompetencií žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových 
požiadaviek, ktoré sú zároveň vzdelávacími štandardmi tohto štátneho vzdelávacieho programu.  Maturitná skúška 
sa skladá z internej a externej časti. Externá časť maturitnej skúšky sa koná cez písomný test. Interná časť 
maturitnej skúšky sa koná formou písomnou, ústnou, praktickou, predvedením komplexnej úlohy, obhajoby 
komplexnej odbornej práce alebo projektu,  popr. úspešnej súťažnej práce, realizácie a obhajoby experimentu 
alebo kombináciou rôznych foriem. Odborná zložka maturitnej skúšky sa členína teoretickú a praktickú časť. V 
nadstavbovom štúdiu sa zohľadňuje nadväznosť na príslušný učebný odbor. Maturitná skúška sa koná v riadnom 
alebo mimoriadnom skúšobnom období v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Maturitnú skúšku 
žiak koná pred predmetovou maturitnou komisiou. 
Úplné stredné odborné vzdelanie môžu žiaci získať aj úspešným vykonaním maturitnej skúšky po úspešnom 
ukončení posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej škole vo forme 
pomaturitného štúdia. Kvalifikačné pomaturitné štúdium, v ktorom žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom 
odbore vzdelávania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku, sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky, 
ktorá nebola súčasťou predtým vykonanej maturitnej skúšky. 
Klasifikácia žiaka na maturitnej skúške je vyjadrená stupňom prospechu alebo percentom úspešnosti. Žiak úspešne 
zložil maturitnú skúšku, ak úspešne zložil maturitnú skúšku zo všetkých predmetov maturitnej skúšky. Dokladom 
o získanom vzdelaní a zároveň o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške. V študijných odboroch, 
v ktorých žiaci absolvujú najmenej 1 400 vyučovacíchhodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej 1 200 
vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik alebo odborná prax, je dokladom o získanej kvalifikácii výučný list. 
 

8.1 ZHRNUTIE INFORMÁCIÍ K ŠTUDIJNÉMU ODBORU 2411 K 

Základné údaje o štúdiu 

Kód a názov študijného odboru:   2411 K Mechanik nastavovač 

 
Dĺžka štúdia: 4  roky 
Forma štúdia: Denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na 
štúdium: 

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom 
konaní na stredné školy 
 

Spôsob ukončenia štúdia:  Maturitná skúška 
Doklad o dosiahnutom vzdelaní Vysvedčenie o maturitnej skúške 

Výučný list  
Poskytnutý stupeň vzdelania2) Úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3A 
Možnosti pracovného uplatnenia 
absolventa: 

Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a 
prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako 
špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim 
zameraním 

Nadväzná odborná príprava (ďalšie 
vzdelávanie): 
 

Možnosti ďalšieho vysokoškolského bakalárskeho alebo inžinierskeho 
vzdelávania v príbuzných odboroch, pomaturitné špecializačné vzdelávanie 
 

 
2 Podľa klasifikácie ISCED 
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Celková charakteristika absolventa 
 

Absolvent štvorročného študijného odboru 2411 K Mechanik nastavovač po ukončení štúdia úspešne vykonanou 
maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania podľa klasifikácie 
ISCED 3A.  
Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný uplatniť sa na rôznych postoch strojárskej 
výroby, pre ktoré je potrebné úplné stredné odborné vzdelanie. Po ukončení prípravy je schopný pracovať  na 
konvenčných strojoch s rozličným stupňom automatizácie, pri obsluhe, nastavovaní CNC strojov. Je pripravený 
zostavovať riadiace programy pre CNC stroje. Pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže 
pružne reagovať na meniace sa podmienky.  
Absolvent je schopný vykonávať práce úzko súvisiace s riadením a organizovaním výrobných činností, technickej 
prípravy výroby, odbytu výrobkov a nákupu tovarov, skladového hospodárstva a marketingovej analýzy trhu. Pri 
všetkých činnostiach je schopný efektívne využívať výpočtovú techniku a progresívne informačné technológie.  
Vzhľadom na dobrú znalosť fyzikálnej podstaty technologického procesu sa môže flexibilne prispôsobiť meniacim 
sa podmienkam trhu. Svojim tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity, 
ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. 
Po nadobudnutí potrebnej praxe môže vykonávať aj samostatnú podnikateľskú činnosť.  
Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti 
a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Je schopný 
pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať 
o vývoj poznatkov v oblasti strojárstva, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v súlade s právnymi normami 
spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný používať racionálne metódy práce, 
uplatňovať moderné metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. 
Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí 
vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné  vysokoškolské 
štúdium. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR ale aj 
v rámci EÚ. 
Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa 
o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme. 
Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomosti 
 

9   Ďalšie vzdelávanie                                                              
 
Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov školy (napr. inovačné vzdelávanie). 
Zákon 138/2019 od septembra 2019 priniesol "nový" systém vzdelávania učiteľov respektíve pedagogických 
a odborných zamestnancov, ďalej len PZ a OZ.  V § 55 tohto zákona sa uvádza ako cieľ inovačného vzdelávania: 
"prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti PZ/OZ alebo 
uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo výchove a vzdelávaní." 
 
Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na 
výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v 
príslušnej kategórii odborného zamestnanca alebo uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe vo 
výchove a vzdelávaní. 
 
Poskytovateľom inovačného vzdelávania je: 
• vysoká škola, 
• organizácia zriadená ministerstvom školstva, 
• organizácia zriadená iným ústredným orgánom štátnej správy na plnenie úloh v oblasti  
             profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, 
• katolícke pedagogické a katechetické centrum, 
• škola, školské zariadenie a zariadenie sociálnej pomoci, 
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• zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať  
             praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, 
• iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie. 
 
Inovačné vzdelávanie sa organizuje ako jednoduchý program inovačného vzdelávania poskytovaný v rozsahu 
najmenej 50 hodín. 
 
Inovačné vzdelávanie sa organizuje na základe a v rozsahu oprávnenia, ktoré vydáva ministerstvo školstva. 
Odborným garantom inovačného vzdelávania je zamestnanec poskytovateľa, ktorý je odborník z praxe s 
najmenej: 
a)  vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa a najmenej piatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania 
týka, alebo 
b)  úplným stredným odborným vzdelaním a najmenej desiatimi rokmi praxe v oblasti, ktorej sa obsah vzdelávania 
týka. 
Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred trojčlennou komisiou, ktorú vymenúva 
štatutárny orgán poskytovateľa. 
 
Súkromná stredná odborná škola DSA v Trebišove – ponúka pre študentov odboru 2411 K vzdelávacie kurzy, 
počas ich štúdia na škole, ktoré sú zamerané: 

- rozvoj jazykových schopností v priemyselnej praxi – Nemecký jazyk, 
- rozvoj manažérskych zručností v oblasti projektového riadenia, 
- schopnosť samostatne podnikať a predkladať nové inovatívne projekty, 
- rozvoj pozitívneho vzťahu k prírode – environmentálne  technológie – uhlíková neutralita. 

 

10    Základné informácie o škole a  partnerskej spoločnosti 

Spoločnosť DSA (www.dsakademien.sk)                                                                                      
 
Spoločnosť Deutsch – Slowakische Akademien, a.s. patrí do portfólia nemeckého Europäische Bildungswerk 
für Beruf und Gesellschaft  (EBG) so sídlom v Magdeburgu, ktorý v Spolkovej republike Nemecko prevádzkuje 
36 škôl a vzdelávacích centier. 
Desaťročia skúseností s duálnym a odborným vzdelávaním v praxi a partnerská sieť po celom svete z nás robia 
kompetentného a kredibilného partnera aj pre Váš región. 
Jedným z benefitov pre našich študentov je možnosť získať už počas štúdia perspektívu a presnú predstavu 
o povolaní, na ktoré sa pripravujú. Našim cieľom je naučiť študentov uvažovať samostatne a logicky, a orientovať 
sa v živote tak, aby mohli využiť kvalitnú jazykovú prípravu a získané vedomosti a zručnosti pri úspešnom 
prechode do pracovného života alebo pri pokračovaní v ďalšom štúdiu. 
Stredné odborné školy DSA na Slovensku: 
Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA,        Súkromná stredná odborná škola DSA 
                (www.dsakademien.sk/nitra/)                                            (www.dsakademien.sk/trnava/)   
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Súkromná stredná odborná škola  DSA  v Trebišove (www. dsatv.sk)  
 

 
Koncepcia školy vychádza z histórie a súčasnosti tejto školy 
s prihliadnutím na prebiehajúce spoločensko-ekonomické 
zmeny a potreby regiónu, v ktorom sa škola nachádza so 
zreteľom na požiadavky osobnosti absolventa strednej odbornej 
školy.  
 
 
 
 

V SSOŠ DSA študuje v súčasnosti 321 žiakov v 14 triedach. Škola ponúka dennú formu štúdia v týchto študijných 
odboroch:  

- 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,  
- 2840 M biotechnológia a farmakológia, 
- 3667 K technik vodár vodohospodár, 
- 7649 N učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo v tomto  študijnom odbore pomaturitného kvalifikačného 

štúdia, ktorý navštevuje 80 žiakov: 
 
Obsah vzdelávania a prípravy je založený na širokom základe a pozostáva zo všeobecno-vzdelávacích, odborných 
predmetov a praxe. Absolventi 4. ročných študijných odborov získavajú úplné stredné odborné vzdelanie. 
Nastupujú na pracovný  trh alebo pokračujú v štúdiu na vysokých školách.Na škole pracuje stabilizovaný 
pedagogický zbor, ktorý tvorí riaditeľ, dvaja zástupcovia, výchovná poradkyňa, 37 učiteľov,  2 majstri,  na dohodu 
12 učitelia praxe a 3 vychovávatelia ŠI. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. 
Škola má vytvorené aj pozície koordinátorov: koordinátora drogovej prevencie, koordinátora environmentálnej 
výchovy, koordinátora školy podporujúcej zdravie a predmanželskej výchovy a koordinátora prosociálnej 
výchovy a ochrany duševného zdravia, koordinátora žiackej školskej rady, koordinátora čitateľskej gramotnosti. 
Žiaci pri svojom ďalšom profesionálnom smerovaní, problémoch pri učení, vzťahových problémoch so 
spolužiakmi či učiteľmi môžu využívať služby a pomoc výchovnej a kariérnej poradkyne.  
Naši pedagogickí zamestnanci, svojou odbornosťou, skúsenosťami, schopnosťami a osobitným prístupom k 
svojim žiakom sú zárukou kvality výchovno - vzdelávacieho pôsobenia na žiakov. 
 

 
 

 
Naši študenti v odborných laborátoriach a dielňach. 
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Partnerská spoločnosť 

Kanadská  spoločnosť - Magna Powertrain (www.magna.com)          
 

 
 
Slovenská spoločnosť Magna PT s. r. o. (www.emis.com) - Náš závod v Kechneci, cca 20km južne od Košíc, 
bol 14 rokov spoločným podnikom GETRAG a Ford of Europe. Od roku 2019 patrí pod kanadskú spoločnosť 
pôsobiacu v oblasti automobilového priemyslu Magna International. V rámci produktovej skupiny Magna 
Powertrain ponúkame jedno zo svetovo najväčších portfólií manuálnych, dvojspojkových a hybridných 
prevodovkových systémov pre osobné autá a ľahké úžitkové vozidlá. 
Odborná prax bude realizovaná vo vývojovo – výrobných priestoroch spoločnosti MAGNA. Študenti budú počas 
praxe sa stretávať na pracovných mítingoch s pracovníkmi vývoja, kontroly a prípravy výroby, kde budú mať 
možnosť získavať vedomosti z prípravy a tvorby nových inovácií výrobkov v spoločnosti. Súčasne vo výrobných 
priestoroch spoločnosti, s podporou profesionálov- inštruktorov budú získavať vedomosti z realizácie výroby, 
montáže a kontroly nových výrobkov spoločnosti. Študenti počas praxe v spoločnosti MAGNA, budú pracovať s 
modernými počítačom podporovanými technológiami a CA systémami. Uvedený spôsob štúdia je základom pre 
duálne vzdelávanie, na DSA Trebišov, kde cieľom uvedeného štúdia, sú kvalitne pripravení absolventi z hľadiska 
teórie a praxe. 
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