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 POPIS ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 
 

Cieľom školského vzdelávacieho programu s názvom GEODÉZIA, KARTOGRAFIA A KATASTER je 

vzdelávanie a príprava kvalifikovaných technických odborníkov pre oblasť geodézie a kartografie, 

ktorého dôležitou súčasťou je aj ochrana a tvorba životného prostredia.  

Profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na 

komplexné riešenie technických a výrobných problémov, ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a 

prispôsobenie sa pre prácu v nových výrobných a nevýrobných odvetviach v závislosti od trhu práce, 

pre uplatňovanie nových technológií a rozvoj podnikateľských činností vo výrobnej sfére aj v službách 

na vykonávanie geodetických a kartografických prác v súlade s platnými legislatívnymi normami v 

štátnej aj komerčnej sfére a v katastri nehnuteľností.  

 

Všeobecné vzdelávanie 
Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného 

plánu.   Učivo jazykových predmetov je zamerané na poznatky o systéme jazyka a jeho prostriedkoch. 

Učí v materinskom jazyku rozvíjať myšlienkové postupy žiakov, ich pamäť a schopnosť sústredenia 

sa. Vytvára rozvoj kultivovaného, logicky, štylisticky  a gramaticky správneho prejavu. Vedie žiakov 



k vzťahu k literatúre a plní aj funkciu spoločenského a umeleckého sprostredkovateľa pre vývoj 

mladého človeka. 

V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, 

reprodukciu a interpretáciu odborného prejavu, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách 

spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Cieľom vyučovania cudzieho jazyka  je 

poskytnúť žiakom poznatky o vybratých jazykových prostriedkoch a javoch. Ich hlavnou úlohou je 

vytvárať rečovú schopnosť a aktívne vedieť komunikovať v danom jazyku. Zároveň sa žiak naučí aj 

základnú odbornú terminológiu v konkrétnom odbore v anglickom alebo  nemeckom jazyku.Žiaci sa 

tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského 

správania.  

    Učivo  spoločensko-vedných predmetov  vedie žiakov k humanizácii,  k hodnotovej orientácii 

založenej na ochranu životného prostredia v rámci odboru, na získanie znalostí, ktoré jasne definujú 

environmentálne požiadavky súčasného vývoja v duchu symbiózy a tolerancie s prírodou.  

Žiaci si osvojujú si základy matematiky, fyziky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. 

Cieľom predmetov je vedieť ako ich  použiť aplikačne v rôznych životných situáciách a hlavne 

v odbornej praxi. Potrebu získavania informácií a prácu s nimi v rámci bežného programového 

vybavenia sa žiak naučí vzdelávaním v informačných technológiách. Učivo predmetu informatiky 

pripravuje žiakov k efektívnemu využívaniu digitálnych technológií. 

    Vzdelanie zamerané na zdravie a pohyb má priviesť žiakov  k osvojeniu si teoretických a 

praktických skúseností pre potreby celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. Žiak získa  kompetencie, 

ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, motorický rozvoj,  zdatnosť a zdravie, ktoré 

určujú kvalitu jeho budúceho života. 

    Koncepcia ŠkVP žiaka systematicky vedie a vychováva k rešpektovaniu podmienok na ochranu 

životného prostredia, environmentálnych požiadaviek,  ale aj na oblasť bezpečnosti práce a požiarnej 

ochrany. 

 

Odborné vzdelávanie 
V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na komplexné riešenie technických a výrobných 

problémov, na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu v odvetviach vo výrobnej, ako aj 

nevýrobnej sfére, v službách v stavebníctve a vykonávanie geodetických a kartografických prác. 

V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti z oblasti konkrétnych 

technických prevedení a ich využívania. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na 

formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.  

 Štúdium po odbornej stránke rozvíja a rozširuje schopnosti adaptácie absolventa na meniace sa 

podmienky spoločenskej reality. V priebehu štúdia je kladený dôraz na pozitívny rozvoj osobnosti , 

zdokonaľujú sa komunikačné schopnosti, je motivovaný v zmysle osobného rastu k potrebe ďalšieho 

celoživotného vzdelávania. 

V študijnom odbore geodézia, kartografia a kataster absolventi získajú  základnú terminológiu 

a spôsob kartografických zobrazení  a charakteristiku ich kreslenia. Učivo rešpektuje požiadavky 

praxe zamerané  na znalosť, metódy a aplikačné možnosti počítačovej grafiky a dostupného softvéru 



v oblasti geotechnických prác a tvorby GIS a modelu 3D. Okrem geodetického zameriavania 

a vytyčovania  je výučba zameraná aj na ovládanie metód zberu a spracovania výsledkov diaľkového 

prieskumu Zeme.  

Tento odbor absolventom umožňuje získať odborné vedomosti a zručnosti pre práce na úseku 

katastra nehnuteľností, pre meračské práce v teréne, pre tvorbu a údržbu mapových diel, pre práce 

v investičnej výstavbe ako aj v banskom meračstve. Aplikácia teoretických vedomostí je zabezpečená 

praktickými cvičeniami v rámci predmetov geodetické výpočty, kartografické rysovanie, automatizácia 

zobrazovacích prác i odbornou praxou na pracoviskách katastrálnych úradov ako aj v komerčných 

geodetických firmách. 

Odborné vzdelanie umožňuje absolventom získať vedomosti pre kvalitné vykonávanie geodetických 

a kartografických prác v súlade s platnými legislatívnymi normami v štátnej aj komerčnej sfére.  

 


