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Geodeti projektujú a organizujú práce pri budovaní geodetických sietí, pri topografickom mapovaní, 

organizujú prácu pri výkone štátnej správy katastra nehnuteľností, pri prieskume právnych listín 

vzťahujúcich sa k nehnuteľnostiam a ich zápise do katastra nehnuteľností. Vymeriavajú a vytyčujú 

nové stavby, kontrolujú presnosť konštrukcií, zameriavajú stavby, vyhotovujú meračské náčrty, 

geometrické plány. Pracujú buď v teréne alebo v kanceláriách, v geodetických a kartografických 

ústavoch a inštitúciách.  

Vo všeobecnosti sa vyžaduje fyzická zdatnosť a obratnosť, dobrý zrak a sluch.  

 

Zdravotný stav uchádzačov o štúdium a vhodnosť štúdia posudzuje všeobecný lekár pre deti a 
dorast.  
 

Telesné postihnutie 
 Výkon stavebných povolaní nadväzujúcich na študijný odbor GEODÉZIA, KARTOGRAFIA  

A KATASTER je  spojený s fyzicky náročnou prácou v sťažených podmienkach, preto  je vhodný len 

pre zdravých, fyzicky zdatných uchádzačov so zdravým srdcovo-cievnym systémom, odolných voči 

chorobám z prechladnutia. V dôsledku zvýšeného rizika pri práci sú potrebné dobré zmyslové orgány, 

neprípustné sú záchvatové stavy.  

Práca geodetov v kanceláriách, ústavoch je fyzicky nenáročná, môžu ju vykonávať aj osoby s 

narušenou pohyblivosťou dolných končatín, musia byť však manuálne zruční.  



Vhodnosť vzdelávania v odbore v špecifických prípadoch posudzuje lekár a príslušné školské 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia 

a narušenia. 

 

Mentálne postihnutie  
 Študijný odbor GEODÉZIA, KARTOGRAFIA  A KATASTER nie je vhodný pre žiakov s mentálnym 

postihnutím. 

 Poruchy zraku  
V dôsledku zvýšeného rizika pri práci v stavebnej výrobe, v teréne, nie je študijný odbor GEODÉZIA, 

KARTOGRAFIA  A KATASTER vhodný pre uchádzačov s vážnymi poruchami zraku, slabšie poruchy 

zraku korigované okuliarmi sú prípustné.  

Vhodnosť vzdelávania v odbore v špecifických prípadoch posudzuje lekár a príslušné školské 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia a 

narušenia. 

  

Poruchy sluchu 
 Študijný odbor GEODÉZIA, KARTOGRAFIA  A KATASTER nie je  vhodný pre uchádzačov s vážnym 

sluchovým postihnutím, menej závažné poruchy korigované kompenzačnými pomôckami sa 

pripúšťajú len pre výkon prác v bytoch, dielňach, či kanceláriách (u geodetov).  

Vhodnosť vzdelávania v odbore v špecifických prípadoch posudzuje lekár a príslušné školské 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v závislosti od druhu a stupňa postihnutia 

a narušenia. 

 

Žiaci so špecifickými vývojovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, 

dysortografia) 
Počet žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia je veľmi vysoký, sú v škole evidovaní, 

preto treba venovať tejto problematike primeranú pozornosť. Ide o žiakov významne ohrozených 

školskou neúspešnosťou a ďalšími rizikami vzniku sociálno-patologických javov, nakoľko toto 

postihnutie je skryté. Problémy v správaní, ktoré sa občas vyskytujú u týchto žiakov, možno zvyčajne 

zvládnuť bežnými výchovnými a poradenskými postupmi. Vo všeobecnosti ide o žiakov s priemerným 

nadaním (vyskytujú sa aj nadpriemerní jedinci) – intelektové prekážky v ďalšom vzdelávaní na 

stredných školách teda nie sú.  

Je veľmi dôležité, aby boli pedagógovia dobre informovaní o možnostiach a prekážkach vo vzdelávaní 

žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia, o individuálnych predpokladoch a potrebách 

konkrétnych žiakov.  

Na základe posúdenia výsledkov aktualizovaných odborných vyšetrení a s ohľadom na reálne 

perspektívy a prognózu postihnutia, dosiahnutú úroveň zručností, schopností a vedomostí sa žiak 

s postihnutím alebo narušením môže prihlásiť do zvoleného študijného odboru. 

Nevyhnutné je rešpektovanie kontraindikácie daného postihnutia alebo narušenia k požiadavkám 

daných študijných odborov. 



Sú zohľadňovaní v prijímacom konaní na strednú školu. Je však potrebné predtým ako sa žiak hlási 

do určitého študijného odboru, navštíviť školu a poradiť sa s pedagógmi o konkrétnych požiadavkách 

štúdia i praxe. 

Pre každého žiaka s špecifickými poruchami učenia je zostavený individuálny vzdelávací program, kde 

sú uvedené  metodické prístupy k jednotlivým žiakom, nemajú však špeciálne upravené tematické 

plány, ani nie sú oslobodení zo žiadnych predmetov, lebo sú schopní náplň jednotlivých predmetov 

zvládnuť. 

U týchto žiakov učitelia volia vhodné metódy, formy vyučovania a hodnotenia (individuálne tempo, 

náhrada dlhých textov testami, špeciálne formy skúšania a pod.), aby vyhoveli individuálnym potrebám 

žiakov podľa doporučenia pedagogicko- psychologických poradní a niektorých prípadoch aj 

kompenzačné pomôcky (počítače - korektúra textu, farebné čítanie, grafické počítačové programy 

a iné). 

Výchovná poradkyňa, ktorá absolvovala špeciálne školenie, poskytuje učiteľom a žiakom so 

špecifickými potrebami konzultačné hodiny, doporučuje metodické prístupy, vypracováva individuálny 

plán vyučovania, spolupracuje s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie 

v Žiline a na pedagogických poradách pravidelne informuje ostatných vyučujúcich. 

Individuálny plán vyučovania zostavuje i pre žiakov s postihnutím, stanoví im špecifické podmienky 

štúdia. Na tvorbe tohto plánu sa podieľajú aj ostatní vyučujúci a špeciálne centrá pre postihnutých. 

Rodičia alebo zákonní zástupcovia žiakov so zdravotným postihnutím alebo narušením spolupracujú 

počas štúdia s triednym učiteľom a ostatnými vyučujúcimi. Dôležitá je tiež spolupráca s výchovným 

poradcom školy, príslušným špeciálnym pedagógom a psychológom.  

Úspešná integrácia týchto žiakov na stredných školách, získanie odbornej kvalifikácie, je 

predpokladom a podmienkou ich úspešnej integrácie do života, na trhu práce. Je výhodné, ak proces 

integrácie týchto žiakov medzi bežnú populáciu začne už v základnej škole, na ktorej by sa mali žiaci 

naučiť systém nápravných postupov, kompenzačných postupov a pomôcok; rešpektovanie týchto 

postupov, pravidiel, ich tvorivá aplikácia na ďalšie úlohy, s ktorými sa žiak, stretá mu napomôžu 

zvládnuť aj úlohy, odborné učivo na strednej škole. 

 
Integrácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 
Tento vzdelávací program je otvorený pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Sú to žiaci, 

ktorí spĺňajú nasledujúce kritériá: 

 žiak pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je 

najviac vo výške životného minima, 

 aspoň jeden zákonný zástupca žiaka je dlhodobo nezamestnaný, 

 najvyššie ukončené vzdelanie rodičov je základné, alebo aspoň jeden z rodičov nemá 

ukončené základné vzdelanie, 

 neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny, 

 vyučovací jazyk je iný, než jazyk, ktorým hovorí dieťa doma. 

Špecifické vzdelávacie potreby žiakov s nižšou sociálnou úrovňou sa premietajú do obsahu 

vzdelávacieho programu, metód a foriem vyučovania a spôsobu hodnotenia žiakov. Významnú úlohu 



zohráva ekonomická situácia rodiny a cekého regiónu. To kladie nároky na motiváciu a výchovu 

žiakov, na vytváranie pozitívnej klímy v škole a znižovanie predčasných odchodov žiakov zo školy. 

V spolupráci školy s územnou samosprávou a ÚPSVaR možno získať pre žiakov príspevok na školské 

pomôcky, na cestovné, ubytovanie, stravovanie 

Pre úspešné vzdelávanie budú  vytvorené tieto podmienky: 

 zisťovanie sociálneho prostredia (výchovná poradkyňa v spolupráci s triednymi učiteľmi),  

 možnosť doučovania sa (v jazykoch,odborných predmetoch, matematike ), 

 vo výchove klásť  dôraz na tolerantnú a bezkonfliktnú komunikáciu, 

 možnosť vypracovať  individuálny  vzdelávací  plán, ktorý bude vychádzať z dobrého poznania 

rodinného prostredia a využívať vyučovacie postupy vhodné pre rozmanité učebné štýly 

žiakov, 

 podpora mimotriednych aktivít (záujmové krúžky, šport, umenie), 

 dôraz klásť na význam cielenej prevencie pred vznikom sociálno – patologických javov 

(agresivita, kriminalita, drogové závislosti),  

 spolupráca so psychológom, sociálnymi pracovníkmi, 

 spolupráca s orgánmi štátnej správy, strediskami sociálnej pomoci, 

 Integrácia musí zahŕňať ich aktivizáciu, motiváciu, pestovanie pozitívneho vzťahu k práci, 

povolaniu, osvojenie pracovných návykov, rozvoj profesijných záujmov.  

 

Výchovná poradkyňa týmto žiakom zo sociálne slabších rodín poskytuje informácie o možnosti získať 

stredoškolské sociálne štipendium a koordinuje jeho vyplácanie v spolupráci s Ústavom informácií 

a prognóz školstva a MŠ SR. 

 

Integrácia a vzdelávanie nadaných žiakov 
Škola vytvára v súlade so svojim profilom aj podmienky pre rozvoj nadaných žiakov.  

Výchova a vzdelávanie mimoriadne nadaných žiakov sa považuje vo všeobecnosti za veľmi efektívne 

a žiaduce, a to tak zo spoločenského, individuálneho ľudského hľadiska, ale aj z hľadiska 

ekonomického, návratnosti investovaného času a finančných prostriedkov. Týchto žiakov je potrebné 

podchytiť a individuálne s nimi pracovať.  

Medzi mimoriadne nadaných žiakov nepatria len žiaci s mimoriadnymi schopnosťami umeleckými 

alebo pohybovými, ale aj žiaci, ktorí preukazujú mimoriadne vysokú úroveň výkonov vo všetkých, 

alebo len v určitých oblastiach vzdelávania, či určitých činnostiach, prejavujú v týchto činnostiach 

vysokú motiváciu, sú cieľavedomí a kreatívni.  

Na druhej strane môžu mať veľa problémov pri zvládaní vzdelávania a v sociálnych vzťahoch. 

Zatiaľ čo v činnostiach, pre ktoré sú mimoriadne nadaní , lebo o ktoré majú vysoký záujem, dosahujú 

vynikajúce výsledky, môžu v iných vzdelávacích oblastiach dosahovať priemerné alebo slabé 

výsledky. Príčinou môže byť to, že sa nevedia efektívne učiť, podceňujú precvičovanie a opakovanie 

učiva alebo riešenie jednoduchých úloh, preferujú vlastné tempo a frontálny spôsob učenia ich 

spomaľuje a demotivuje. Mimoriadne nadaní žiaci sa prejavujú ako výrazné osobnosti, čo však tiež má 



svoje negatíva, hlavne v sociálnej komunikačnej oblasti. Môžu mať problémy v sebahodnotení, sú 

citliví na kritiku a hodnotenie druhými, ťažko nadväzujú vzťahy s druhými ľuďmi. 

Nie vždy sú títo žiaci prijímaní svojím okolím pozitívne, a to nielen spolužiakmi, ale aj učiteľmi. 

Konflikty s učiteľmi môžu vznikať nielen preto, že žiak niektoré predmety nepovažuje za významné, 

ale aj preto, že svojimi vedomosťami a schopnosťami a neustálym záujmom o obsah učiva prevyšuje 

učiteľa alebo narúša vyučovanie. Problémy v komunikácií so spolužiakmi môžu prerásť v šikanovanie 

nadaného žiaka, alebo naopak, prispôsobenie sa skupinovým normám a zníženie výkonnosti 

a ďalšieho rozvoja žiaka. 

Preto je veľmi dôležité zistiť, v čom žiak vyniká, ale aj aké má nedostatky a problémy a prispôsobiť 

tomu svoju prácu s ním. Rovnako je dôležité, aby škola poznala vývoj žiaka už na základnej škole, 

doterajšiu pedagogicko-psychologickú prácu s ním, jeho anamnézu, vrátane rodinnej anamnézy. 

Významná je spolupráca všetkých učiteľov, ktorí mimoriadne nadaného žiaka učia, tiež spolupráca 

s rodičmi žiaka, so psychológom, výchovným poradcom, špeciálnym pedagógom, prípadne 

spolupráca so špecializovanými odbornými pracoviskami (poradňou, výskumným pracoviskom, 

vysokou školou). 

Pre mimoriadne nadaných žiakov sme pripravili tieto úpravy: 

 žiaci budú integrovaní do bežných tried ( nebudeme zriaďovať osobitné triedy, nepokladáme to 

za dobrý výchovný moment), 

 v prípade mimoriadnych podmienok a situácii je možné pripraviť individuálne učebné plány 

a vzdelávací program,  

 pre výnimočne športovo nadaných žiakov sa vypracuje individuálny plán štúdia s vymedzením 

konzultačných hodín, 

 pri  vyučovaní  týchto žiakov sa budú využívať nadštandardné vyučovacie metódy a postupy, 

budú zapájaní do problémového a projektového vyučovania, umožní sa im práca na vlastných 

projektoch (samoštúdium, dištančné e- vzdelávanie), 

 podľa potreby budú navštevovať výchovnú poradkyňu a v mimoriadnych prípadoch budú 

navštevovať špecializované odborné pracoviská ( za podmienok výskytu istých anomálii v ich 

správaní), 

 škola bude intenzívne spolupracovať najmä s rodičmi tak, že bude organizovať pravidelné 

neformálne stretnutia učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, žiakov, rodičov a prípadne aj 

zamestnávateľov, počas ktorého budú žiaci prezentovať svoje názory a požiadavky, aby sa 

mohli operatívne riešiť, 

 škola môže umožniť žiakom aj aktívnu spluprácu so Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity, 

 všetci žiaci bez výnimky (aj bežní žiaci) budú dodržiavať školský poriadok. 

V  individuálnych plánoch sa môžu zaviesť aj špeciálne predmety štúdia, prípadne kombinácia 

viacerých obsahov predmetov. 

S mimoriadne nadanými žiakmi pracujú vyučujúci jednotlivých predmetov vo svojom voľnom čase, 

pripravujú ich na súťaže, reprezentáciu školy (Matematický Klokan, jazykové súťaže, stredoškolská 

odborná činnosť, športové  súťaže a súťaže, ktoré vyhlasujú stavebné firmy – Velux, Cencros, 

PROMA,...) a to nielen  na regionálnej,  ale aj na krajskej a celoštátnej úrovni. 


