Prílohy
Príloha 1
Zoznam centier odborného vzdelávania a prípravy v rezorte
Skupina
odborov
36
36
36
36
36
36
36
37
63/64
63/64
63/64
63/64
63/64
63/64
63/64
63/64
63/64

Názov COVP
COVP pre stavebníctvo
COVP pre stavebníctvo
COVP pre stavebníctvo
COVP pre stavebníctvo
COVP pre stavebníctvo
COVP pre stavebníctvo
COVP pre stavebníctvo
COVP pre dopravu, pošty a telekomunikácie
COVP pre gastronómiu, hotelierstvo, obchod a služby
COVP pre gastronómiu, hotelierstvo a turizmus
COVP pre služby a gastronómiu
COVP pre služby a gastronómiu
COVP pre hotelierstvo a služby
COVP pre hotelierstvo a služby
COVP pre cestovný ruch, hotelové služby a obchod
COVP pre hotelierstvo, obchod a služby
COVP pre obchod, cestovný ruch a služby

Názov, adresa školy, ktorá pôsobí ako COVP
SOŠ stavebná Emila Belluša, Staničná 4, Trenčín
SOŠ stavebná, Tulipánová 2, Žilina
SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice
SOŠ, Ivanská cesta 21, Bratislava
SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra
SOŠT, Volgogradská 1, Prešov
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica
Dopravná akadémia, Školská 66, Trenčín
Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov
Hotelová akadémia Otta Brucknera, Mudr. Alexandra 29, Kežmarok
Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovsky Mikuláš
Hotelová akadémia, Hlinská 31, Žilina
SOŠ hotel. služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, Lučenec
SOŠ hotel. služieb a obchodu, Jabloňová 1351, Zvolen
SOŠ hotel. služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
SOŠ obch. a služieb, Školská 4, Michalovce
SSOŠ, Dukelská 33, Giraltovce

Príloha 2
Prehľad študijných a učebných odborov v rámci skupín odborov vzdelávania 36, 37, 63 a 64 v školskom roku
2017/2018
Kód
Názov odboru
odboru
36 - Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Kód
Názov odboru
odboru
3795K00 klientsky manažér pošty

3650M00
3650M01
3650M10
3650M05
3650N01

staviteľstvo
staviteľstvo - pozemné staviteľstvo
staviteľstvo - stavebný manažment
staviteľstvo - požiarna ochrana
staviteľstvo – pozemné staviteľstvo

3650N10

staviteľstvo – stavebný manažment

3656K00
3658K00
3659L00
3661H00
3663H00
3667K00
3668H00
3673H00

operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalačných zariadení
stavebníctvo
murár
tesár
technik vodár vodohospodár (exp.)
montér suchých stavieb
kachliar

3675H00

maliar

3678H00
3678G01
3680H00
3684H00
3686F00

inštalatér
inštalatér – vodovodné zariadenia
podlahár
strechár
stavebná výroba

poštová prevádzka
dopravná prevádzka
dopravná prevádzka - cestná a mestská doprava
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
komerčný pracovník v doprave
komerčný pracovník v doprave – dopravná
5759K07
logistika
3760M00 prevádzka a ekonomika dopravy
3760N00 prevádzka a ekonomika dopravy
3762H00 železničiar
3764Q00 logistika a manažment v cestnej preprave
3765M00 technika a prevádzka dopravy
3767M00 dopravná akadémia
3776K01 mechanik lietadiel - mechanika
3776K02 mechanik lietadiel - avionika
technik informačných a telekomunikačných
3778K00
technológií
63 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
6354M01 služby a súkromné podnikanie-hotelierstvo
6355M00 služby v cestovnom ruchu
6314N00 cestovný ruch
6314Q00 cestovný ruch

3686G00

stavebná výroba

6318Q00 manažment hotelov a cestovných kancelárií

3686G03
3686G04
3686G06

3686G11
3688H00
3692M00
3692N00

stavebná výroba – murárske práce
stavebná výroba – stavebné práce
stavebná výroba – stavebné zámočníctvo
stavebná výroba – maliarske a natieračské
práce
stavebná výroba – stavebné stolárstvo
kominár
geodézia, kartografia a kataster
geodézia, kartografia a kataster

3693K00

technik energetických zariadení budov

3697G 00

stavebná výroba – stavebné práce (exp.)

6323K00 hotelová akadémia
6323N00 hotelová akadémia
6324M00 manažment regionálneho cestovného ruchu
informačné technológie a informačné služby
6336M00
v cestovnom ruchu (exp.)
64 - Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
6468F00 pomocník v kuchyni (exp.)
6489H00 hostinský, hostinská
6421L00 spoločné stravovanie
pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu
6432K00
(exp.)
6444H00 čašník, servírka
6444K00 čašník, servírka

3686G10

37 - Doprava, pošty a telekomunikácie
elektrotechnika v doprave a
3739M00
telekomunikáciách
elektrotechnika v doprave a
3739N00
telekomunikáciách
3792K00 poštový manipulant

3756L00
3757L00
3757L01
3758K00
3759K00

6445H00 kuchár
6445K00 kuchár

Príloha 3
Označenie stupňa vzdelania pre odbory v skupinách odborov vzdelávania 36, 37, 63 a 64
Písm.

Dosiahnuté vzdelanie

F

nižšie stredné odborné vzdelanie
dvojročné vzdelávacie programy stredných odborných škôl (bývalé učilištia), odbory so
zvlášť upravenými učebnými plánmi

G

nižšie stredné odborné vzdelanie s výučným listom
žiaci odborných učilíšť s mentálnym postihnutím, ktorí získali odborné vzdelanie s
výučným listom

H

stredné odborné vzdelanie bez maturity s výučným listom
stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním stredoškolských nematuritných
vzdelávacích programov, pri ktorých žiaci získajú výučný list

K

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou a výučným listom
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov
ukončených maturitou, pri ktorých žiaci získajú aj výučný list

L

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu – nadstavbové
štúdium
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov
ukončených maturitou pre absolventov učebných odborov

M

úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou bez výučného listu
úplné stredné odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov
ukončených maturitou s výnimkou programov uvedených v bode K

N

post sekundárne vzdelanie – pomaturitné
pomaturitné kvalifikačné štúdium, pomaturitné inovačné štúdium,
pomaturitné zdokonaľovacie štúdium

Q

vyššie odborné vzdelanie – absolventský diplom
vyššie odborné vzdelanie dosiahnuté absolvovaním vzdelávacích programov ukončených
absolventskou skúškou,
pomaturitné štúdium špecializačné

