KVALIFIKÁCIA získaná úspešným absolvovaním
akreditovaného vzdelávacieho programu „elektrotechnické minimum“
A - Celoživotné vzdelávanie
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o celoživotnom vzdelávaní“): celoživotné vzdelávanie ako základný princíp
výchovy a vzdelávania uplatňovaný vo vzdelávacej sústave Slovenskej republiky tvorí
a) školské vzdelávanie a
b) ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní
Podľa § 2 ods. 3 zákona o celoživotnom vzdelávaní: ďalším vzdelávaním je vzdelávanie vo vzdelávacích
inštitúciách ďalšieho vzdelávania nadväzujúce na školské vzdelávanie.
Ďalšie vzdelávanie umožňuje: doplniť, obnoviť, rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v
školskom vzdelávaní.

B – Stupne vzdelania
Stupne vzdelania je možné získať len v školskom vzdelávaní úspešným absolvovaním príslušného
vzdelávacieho programu.
Podľa § 5 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: - podľa vzdelávacích programov sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, ktoré
poskytuje stupeň vzdelania.
Podľa § 16 školského zákona: -úspešným absolvovaním príslušného vzdelávacieho programu alebo jeho
ucelenej časti môže dieťa alebo žiak získať niektorý zo stupňov vzdelania.
Tak ako je to uvedené v § 2 ods. 1 písm. b) zákona o celoživotnom vzdelávaní, ďalšie vzdelávanie
nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní a je ním možno doplniť, obnoviť,
rozšíriť alebo prehĺbiť si kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní.
Výber niektorých stredoškolských stupňov vzdelania, ktoré môže osoba získať v rámci školského vzdelávania
(podľa § 16 školského zákona):
SO - stredné odborné vzdelanie (sekundárne):
dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške a dokladom o získanej
kvalifikácii je výučný list,
USV - úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) - gymnázium:
dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške a nezískava žiadnu kvalifikáciu
USO - úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne):
dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedčenie o maturitnej skúške
a v študijných odboroch, v ktorých sa praktické vyučovanie vykonáva formou odborného výcviku podľa
osobitného predpisu, je dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list

C – Požiadavky na stupeň vzdelania účastníkov akreditovaných vzdelávacích programov
„elektrotechnické minimum“
PODMIENKOU pre prijatie osoby do akreditovaného vzdelávacieho programu "Elektrotechnické
minimum" (vzdelávanie podľa potvrdenia o akreditácii POA: 3344/2013/87/1 a POA: 3344/2018/53/1
v spoločnosti MARKAB spol. s r. o., Žilina) bolo a je, aby príslušná osoba už mala niektorý z nasledovných
stupňov vzdelania získaný v školskom vzdelávaní:
SO - stredné odborné vzdelanie (sekundárne) technického zamerania alebo
USV - úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne) – gymnázium alebo
USO - úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne).
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D - Posudzovanie kvalifikácie absolventov akreditovaného vzdelávacieho programu
ELEKTROTECHNICKÉ MINIMUM
S otázkami, ktoré sa týkajú celoživotného vzdelávania ( školské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie
nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní) je potrebné obracať sa len na MŠVVaŠ
SR, ktoré jediné môže posúdiť akou formou vzdelávania vyplývajúcej z platnej legislatívy sa dá získať určitý
stupeň vzdelania a určitá kvalifikácia – žiadna iná inštitúcia, ani inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou,
nemôže nahrádzať stanoviská a usmernenia, ktoré patria do kompetencii MŠVVaŠ SR.
Skratky v texte:
OCV – Odbor celoživotného vzdelávania - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
SKKR - Slovenský kvalifikačný rámec - schválený vládou SR v novembri 2017 - dostupnosť na adrese:
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=27027

Podľa stanoviska OCV MŠVVaŠ SR
(Dátum:2018-09-07 07:19 – adresované na e-mail konateľa spoločnosti MARKAB s.r.o., Žilina),
absolventi akreditovaného vzdelávacieho programu "Elektrotechnické minimum" získavajú takúto
kvalifikáciu:
1. Ak osoba v školskom vzdelávaní získala stupeň vzdelania SO (vyučený) technického
neelektrotechnického učebného odboru a úspešne absolvovala akreditovaný vzdelávací program
„elektrotechnické minimum“ v rozsahu najmenej 400 hodín zameraný na technické zariadenia elektrické:
- tento absolvent vzdelávacieho programu „elektrotechnické minimum“, podľa stanoviska OCV MŠVVaŠ
SR, získa kvalifikáciu na rovnakej úrovni SKKR ako poskytuje školské vzdelávanie v SO v odbore
elektrotechnika
2. Ak osoba v školskom vzdelávaní získala stupeň vzdelania USO (maturita) neelektrotechnického
študijného odboru a absolvovala akreditovaný vzdelávací program „elektrotechnické minimum“ v rozsahu
najmenej 400 hodín zameraný na technické zariadenia elektrické:
- tento absolvent vzdelávacieho programu „elektrotechnické minimum“, podľa stanoviska OCV MŠVVaŠ
SR, získa kvalifikáciu na rovnakej úrovni SKKR ako poskytuje školské vzdelávanie v USO v odbore
elektrotechnika
3. Ak osoba v školskom vzdelávaní získala stupeň vzdelania USV (gymnázium - maturita)
neelektrotechnického študijného odboru a absolvovala akreditovaný vzdelávací program Elektrotechnické
minimum v rozsahu najmenej 400 hodín zameraný na technické zariadenia elektrické:
- tento absolvent vzdelávacieho programu „elektrotechnické minimum“, podľa stanoviska OCV MŠVVaŠ
SR, získa kvalifikáciu na rovnakej úrovni SKKR ako poskytuje školské vzdelávanie v USO v odbore
elektrotechnika

E – Záver
Každý absolvent akreditovaného vzdelávacieho programu „elektrotechnické minimum“
uskutočňovaného v spoločnosti MARKAB s r. o. , Žilina, na základe potvrdení o akreditácii (POA):
POA: 3344/2013/87/1 a POA: 3344/2018/53/1 má stupeň vzdelania SO alebo USV alebo USO získaný
v školskom vzdelávaní a kvalifikáciu, získanú v akreditovanom vzdelávacom programe
„elektrotechnické minimum“, na rovnakej úrovni SKKR ako poskytuje školské vzdelávanie v SO
alebo v USO v odbore elektrotechnika.

V Žiline, 17.9.2018
Podľa školského zákona, zákona o celoživotnom vzdelávaní a e-mailu zo dňa 7.9.2018 z OCV MŠVVaŠ SR
zostavil: Ing. Viliam Kopecký, PhD. – odborný garant, akreditovaný vzdelávací program „elektrotechnické
minimum“ – číslo POA:3344/2018/53/1
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