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N A R I A D E N I E  V L Á D Y
Slovenskej republiky

z 13. marca 2002,

ktorým sa ustanovujú podrobnosti označovania elektrických chladničiek
a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre domácnos� energetickým štítkom

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 9 ods. 3
a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zá-
kona č. 436/2001 Z. z. (ïalej len „zákon“) a pod¾a § 2
ods. 1 písm. h) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa
ustanovujú podmienky vydávania aproximačných na-
riadení vlády Slovenskej republiky nariaïuje:

§ 1

(1) Týmto nariadením sa transponujú do právneho
poriadku Slovenskej republiky príslušné smernice Eu-
rópskych spoločenstiev.1)

(2) Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) energetickým štítkom štandardná informačná ta-

bu¾ka, ktorá sa vz�ahuje na elektrickú chladničku
alebo elektrickú mrazničku a ich kombinácie (ïalej
len „chladiace zariadenie“),

b) doplnkovou informáciou každá ïalšia informácia
týkajúca sa činnosti chladiaceho zariadenia, ktorá
sa vz�ahuje na jeho hodnotenie, jeho spotrebu ener-
gie alebo na iné podstatné zdroje.

§ 2

Do skupiny určených výrobkov chladiace zariadenie
pod¾a § 9 ods. 1 zákona patria všetky chladiace zaria-
denia s napájaním zo siete okrem chladiacich zariade-
ní, ktoré môžu využíva� aj iné zdroje energie.

§ 3

(1) Výrobca chladiaceho zariadenia alebo jeho splno-
mocnenec vykoná posúdenie zhody pod¾a § 12 ods. 3
písm. a) zákona.

(2) Dokumentácia musí zabezpeči� presnos� infor-
mácie uvedenej na energetickom štítku a v energetic-
kom opise chladiaceho zariadenia a obsahuje
a) názov chladiaceho zariadenia, obchodné meno

a adresu výrobcu,

b) všeobecný opis chladiaceho zariadenia postačujúci
na to, aby ju bolo možné jednoznačne identifikova�,

c) informácie, a ak sú potrebné, aj príslušné nákresy
hlavných konštrukčných znakov daného modelu,
a najmä častí, ktoré rozhodujúcim spôsobom
ovplyvňujú spotrebu energie,

d) protokoly z príslušných skúšok a meraní uskutoč-
nených pod¾a technických noriem,

e) návod na obsluhu,
f) všeobecnú charakteristiku chladiaceho zariadenia,
g) výsledky uskutočnených konštrukčných výpočtov,

ak sú dôležité,
h) skúšobné protokoly vrátane tých, ktoré realizovali

autorizované osoby,
i) hodnoty, ak sú odvodené od hodnôt vz�ahujúcich

sa na podobné modely.

§ 4

(1) Informácia, ktorá sa predkladá do pozornosti
spotrebite¾a pomocou energetického štítku a energe-
tického opisu chladiaceho zariadenia určeného na
predaj, prenájom, predaj na splátky alebo predvádza-
nie konečnému používate¾ovi, obsahuje informáciu
týkajúcu sa spotreby elektrickej energie, iných foriem
energie a iných podstatných zdrojov a doplnkovú in-
formáciu.

(2) Informácia týkajúca sa hluku sa zis�uje tam, kde
je aplikovate¾ná pod¾a osobitného predpisu.2)

(3) Energetický štítok je špecifikovaný v prílohe č. 1.
Umiestňuje sa na vonkajšej strane, na prednej alebo
vrchnej časti chladiaceho zariadenia, a to tak, aby bol
zrete¾ne vidite¾ný a čitate¾ný.

(4) Obsah a formát energetického opisu chladiaceho
zariadenia je špecifikovaný v prílohe č. 2.

(5) Ak sa chladiace zariadenie ponúka na predaj,
prenájom alebo predaj na splátky prostredníctvom
poštovej služby, katalógu alebo iným spôsobom, z kto-
rého vyplýva, že zákazník nemá záujem o predvedenie
výrobku, je potrebné prija� opatrenie, aby dostal infor-
máciu uvedenú na energetickom štítku alebo v ener-

1) Smernica Komisie č. 94/2/ES z 21. januára 1994 týkajúca sa energetického štítkovania elektrických chladničiek a elektrických mrazni-
čiek a ich kombinácií pre použitie v domácnosti.
Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informáciách o spotrebe energie
a ïalších zdrojov domácich spotrebičov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 177/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o označovaní hluku na spotrebičoch pre
domácnos�.
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getickom opise chladiaceho zariadenia ešte pred jeho
nákupom. Táto informácia zahŕňa všetky údaje pod¾a
prílohy č. 3.

§ 5

(1) Chladiace zariadenia sa členia do kategórií usta-
novených v prílohe č. 4.

(2) Trieda energetickej hospodárnosti chladiaceho
zariadenia je špecifikovaná v prílohe č. 5.

(3) Zoznam transponovaných smerníc je uvedený
v prílohe č. 6.

§ 6

Toto nariadenie nadobúda účinnos� 1. mája 2002.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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ENERGETICKÝ ŠTÍTOK

Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 199/2002 Z. z.
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Údaje na energetickom štítku

I. Názov a ochranná značka výrobcu.

II. Identifikačný kód chladiaceho zariadenia.

III. Trieda energetickej hospodárnosti pod¾a prílohy č. 5. Trieda je uvedená vo výške príslušnej šípky.

IV. Ekologická značka EÚ (kvietok), ak bola chladiacemu zariadeniu udelená.

V. Spotreba energie uvedená pod¾a metód merania uvedených v slovenskej technickej norme,3) ale vyjadrená
v kWh  za rok (t. j. 24 hodín × 365).

VI. Súčet čistého skladovacieho objemu všetkých oddielov bez hviezdičky (t. j. ktoré fungujú pri teplote > —6 oC).

VII. Súčet čistého skladovacieho objemu všetkých oddielov skladovania mrazených potravín klasifikovaných
najmenej jednou hviezdičkou (t. j. ktoré fungujú pri teplote ≤ —6 oC).

VIII. Počet hviezdičiek oddielu skladovania mrazených potravín. Ak je uvedený oddiel  bez hviezdičky, táto rubrika
zostane prázdna.

IX. Hladina hluku sa meria pod¾a osobitného predpisu.2)

3) STN EN 153.
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Tlač
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Použité farby

CMYB — tyrkysová, fialová, žltá, čierna.
Príklad použitia farieb:
07X0: 0 % tyrkysová, 70 % fialová, 100 % žltá, 0 % čierna.
Šípky: 
— A: X0X0,
— B: 70X0,
— C: 30X0,
— D: 00X0,
— E: 03X0,
— F: 07X0,
— G: 0XX0.

Farba rámčeka X070.

Celý text je čierny. Podklad je biely.
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ENERGETICKÝ OPIS CHLADIACEHO ZARIADENIA

Poradie údajov v energetickom opise chladiaceho zariadenia:

1. Názov a obchodná značka výrobcu.

2. Identifikačná značka modelu.

3. Typ chladiaceho zariadenia klasifikovaného takto:

Kategória Názov na energetickom štítku

1 Chladnička bez oddielu s nízkou teplotou

2 Chladnička s oddielom na čerstvé potraviny

3 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou bez označenia hviezdičkou

4 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou označeným jednou hviezdičkou (*)

5 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou označeným dvoma hviezdičkami (**)

6 Chladnička s priestorom s nízkou teplotou označeným troma hviezdičkami (***)

7 Chladnička/mraznička

8 Skriňová mraznička

9 Truhlicová mraznička

4. Trieda energetickej hospodárnosti modelu definovaná v prílohe č. 5 pomocou stupnice od A (viac úsporná) po
G (menej úsporná). Ak je táto informácia uvedená v tabu¾ke, môže by� vyjadrená aj inou formou za
predpokladu, že je jasné, že stupnica je od A (viac úsporná) po G (menej úsporná).

5. Ak sú informácie uvedené vo forme tabu¾ky a ak model získal ekologickú značku EÚ, možno túto informáciu
zaradi� do tabu¾ky energetického opisu chladiaceho zariadenia v rubrike označenej ako „Ekologická značka
EÚ“ kópiou ekologickej značky EÚ (kvietok). Toto usporiadanie nemá žiaden vplyv na plnenie požiadaviek na
udelenie ekologickej značky.

6. Spotreba energie vypočítaná pod¾a slovenskej technickej normy,3) ale vyjadrená v kWh/rok (t. j. 24 hodín × 365),
definovaná ako „spotreba energie“, vypočítaná na základe výsledku získaného zo skúšok pod¾a príslušnej
technickej normy za 24 hodín. Reálna spotreba závisí od podmienok používania a umiestnenia zariadenia.

7. Úžitkový objem oddielu skladovania čerstvých potravín (5 oC); vynecha� rubriky pre kategórie 8 a 9. Pre
kategórie 2 a 10 treba uvies� úžitkový objem každého oddielu.

8. Úžitkový objem skladovacieho oddielu zmrazovania potravín; zruší sa rubrika pre kategórie 1, 2 a 3. Pre
kategóriu 3 treba uvies� úžitkový objem „oddielu na ¾ad“. Pre kategórie 2 a 10 treba uvies� úžitkový objem
každého oddielu.

9. Príslušný počet hviezdičiek pre oddiel uloženia mrazených potravín.

10. Poznámka „ventilovaný chlad“ môže by� pripojená.

11. „Skúška oteplenia Zh“ sa definuje ako „čas zvyšovania teploty“, ak je práca chladiaceho systému prerušená.

12. Zmrazovací výkon v kg/24 h.

13. Klimatické podmienky; táto rubrika môže by� zrušená, ak má zariadenie triedu „mierna“.

14. Hlučnos� nameraná pod¾a osobitných predpisov.

Pre zariadenie obsahujúce viac ako jeden oddiel na čerstvé potraviny a jeden oddiel na mrazené potraviny môžu
by� pripojené dodatočné riadky k bodom 7 až 13 pre informácie týkajúce sa prídavných oddielov. V tomto prípade
označenie oddielov a poradia (spôsobu), v akom sú uvedené, sú vždy rovnaké. Ak menovitá teplota oddielu
nekorešponduje so systémom klasifikácie hviezdičkou alebo pri normálnej teplote skladovacieho priestoru čer-
stvých potravín (5 oC), treba spresni� túto teplotu.

Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 199/2002 Z. z.

Strana 2012 Zbierka zákonov č. 199/2002 Čiastka 85



Tieto údaje môžu by� tiež vo forme tabu¾ky, ktorá obsahuje informácie pre viac modelov jedného výrobcu a údaj
v rovnakom poradí ako energetický opis chladiaceho zariadenia.

Ak energetický opis chladiaceho zariadenia obsahuje farebnú alebo čiernobielu kópiu energetického štítku, treba
doplni� len chýbajúce informácie, ktoré má obsahova�.

Čiastka 85 Zbierka zákonov č. 199/2002 Strana 2013



ZÁSIELKOVÝ PREDAJ A INÉ TYPY PREDAJA NA DIA¼KU

Podklady na zásielkový predaj a iné typy predaja na dia¾ku pod¾a § 3 ods. 5 musia obsahova� tieto informácie
v určenom poradí:

1. Trieda chladiaceho zariadenia pod¾a jeho energetickej hospodárnosti (príloha č. 2 bod 4)

2. Spotreba energie (príloha č. 2 bod 6)

3. Úžitkový objem oddielu skladovania (príloha č. 2 bod 7)

4. Úžitkový objem oddielu zmrazovania (príloha č. 2 bod 8)

5. Počet hviezdičiek (príloha č. 2 bod 9)

6. Hlučnos� (príloha č. 2 bod 14)

Ak sa v týchto údajoch uvádzajú aj ïalšie údaje energetických charakteristík chladiaceho zariadenia, potom
musia by� uvedené vo forme definovanej v prílohe č. 2 a musia by� začlenené do tohto zoznamu v poradí určenom
v prílohe č. 2.

Ve¾kos� a typ písma tlače musí zabezpečova� ich čitate¾nos�.

Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 199/2002 Z. z.
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KATEGÓRIE CHLADIACICH ZARIADENÍ

Chladiace zariadenia sa členia do týchto kategórií:

1. Chladničky pre domácnos� bez oddielu s nízkou teplotou.

2. Chladničky pre domácnos� s oddielmi s 5 oC alebo 10 oC.

3. Chladničky pre domácnos� s oddielmi s nízkou teplotou bez hviezdičky.

4. Chladničky pre domácnos� s oddielmi s nízkou teplotou s jednou hviezdičkou (*).

5. Chladničky pre domácnos� s oddielmi s nízkou teplotou s dvoma hviezdičkami (**).

6. Chladničky pre domácnos� s oddielmi s nízkou teplotou s troma hviezdičkami (***).

7. Chladničky kombinované s mrazničkou pre domácnos� s oddielmi s nízkou teplotou (****).

8. Skriňové mrazničky pre domácnos�.

9. Truhlicové mrazničky pre domácnos�.

10. Chladničky a mrazničky pre domácnos� s viac ako dvoma dverami alebo iné spotrebiče, ktoré nepatria do
žiadnej z uvedených kategórií.

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 199/2002 Z. z.
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TRIEDY ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI

Trieda energetickej hospodárnosti sa určí pod¾a tabu¾ky č. 1. 

Tabu¾ka č. 1

Index energetickej hospodárnosti Trieda energetickej hospodárnosti

I <  55 A

55 ≤  I <  75 B

75 ≤  Ι <  90 C

90 ≤  Ι <  100 D

100 ≤  Ι < 110 E

110 ≤  Ι <  125 F

125 ≤  Ι G

Kde: — „index  energetickej  hospodárnosti“  vyjadrený  v  % = podiel ročnej spotreby energie pod¾a prílohy č. 1 bodu V
           a štandardnej ročnej spotreby energie,

        — „štandardná ročná spotreba energie“ = Mx upravený objem + N vyjadrené v kWh/rok,

        — „upravený objem“ = objem chladiaceho oddielu + Ωx objem mraziaceho oddielu, vyjadrený v litroch.

Hodnoty M, N a Ω sú uvedené v tabu¾ke č. 2.

Tabu¾ka č. 2

Kategória chladiaceho zariadenia Ω M N

  1.  Chladnička bez oddielu s nízkou teplotou — 0,233 245

  2.  Chladnička s oddielom na chladenie 0,751) 0,233 245

  3.  Chladnička bez hviezdičky 1,25 0,233 245

  4.  Chladnička * 1,55 0,643 191

  5.  Chladnička ** 1,85 0,450 245

  6.  Chladnička *** 2,15 0,657 235

  7.  Chladnička/mraznička * (***) 3) 0,777 303

  8.  Skriňová mraznička 2,152) 0,472 286

  9.  Truhlicová mraznička 2,152) 0,446 181

10.  Viacdverové alebo iné 3) 4) 4)

POZNÁMKY:
1) Pre chladničky s oddielom na ochladenie „upravený objem“ = objem oddielu na čerstvé potraviny + Ωx objem oddielu

na ochladenie (10 oC), vyjadrený v litroch.
2) Pre zariadenia s „ventilovaným chladom”; táto hodnota sa uvádza na 2,58 aplikovaním predbežného (dočasného)

faktora 1,2. To dovo¾uje uvažova� o prípadnej neprispôsobilosti metódy merania, ktorá naznačuje neprítomnos� tvorby
¾adu v týchto zariadeniach. V praxi tvorba ¾adu zvyšuje spotrebu „konvenčných” zariadení.

Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 199/2002 Z. z.

Strana 2016 Zbierka zákonov č. 199/2002 Čiastka 85



3) Úžitkový upravený objem (VA) sa pre všetky oddiely vypočíta pod¾a vzorca:

VA  =  ∑ 
(25 — Tc)

20
 × Vc × Fc,

     kde  Tc  je menovitá teplota každého oddielu (oC),
             Vc  je jeho úžitkový objem (l),
             Fc  je faktor = 1,2 pre oddiely s „ventilovaným chladom“ a 1 pre iné oddiely.

4) Pre tieto zariadenia sú hodnoty M a N hodnoty stanovené teplotou a počtom hviezdičiek oddielu, ktorého teplota je
najnižšia, ako to ukazuje tabu¾ka:

Teplota
najchladnejšieho

oddielu
Príslušná kategória M A

> —6 oC 1/2/3 Chladnička bez oddielu s nízkou teplotou/chladnička bez
hviezdičky/chladnička s oddielmi na ochladenie

0,233 245

≤ —6 oC     * 4 Chladnička (*) 0,643 191

≤ —12 oC   ** 5 Chladnička (**) 0,450 245

≤ —18 oC   *** 6 Chladnička (***) 0,657 235

≤ —18 oC   *(***)
s kapacitou mrazu

7 Chladnička/mraznička *(***)
0,777 303
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Príloha č. 6
k nariadeniu vlády č. 199/2002 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Týmto nariadením sa úplne transponuje nasledujúca smernica:

1. Smernica  Komisie č. 94/2/ES z 21. januára 1994 týkajúca sa energetického štítkovania elektrických chladni-
čiek  a elektrických mrazničiek a ich kombinácií pre použitie v domácnosti.

Týmto nariadením sa čiastočne transponuje nasledujúca smernica:

2. Smernica Rady č. 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o označovaní štítkom výrobkov a štandardných informá-
ciách o spotrebe energie a ïalších zdrojov domácich spotrebičov.

3. Preklad týchto smerníc je v Centrálnej prekladate¾skej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu
vlády Slovenskej republiky.
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V Y H L Á Š K A
Ministerstva školstva Slovenskej republiky

zo 17. apríla 2002,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky
č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov

v znení neskorších predpisov

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po doho-
de s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny
Slovenskej republiky pod¾a § 51 ods. 3 zákona
č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl
(školský zákon) a pod¾a § 6 ods. 4 písm. b) zákona
Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve v znení záko-
na č. 6/1998 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republi-
ky č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôso-
bilosti pedagogických pracovníkov v znení vyhlášky
Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 14/1998
Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej re-
publiky č. 379/2000 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou
a pripájajú sa tieto slová: „u majstrov odbornej výcho-
vy aj v bakalárskom študijnom programe.“.

2. V § 4 ods. 3 druhá veta znie:
„U učite¾a je súčas�ou odbornej a pedagogickej spôso-
bilosti aj vyučovanie jeho aprobačných predmetov ale-
bo predmetov jeho študijného odboru v rozsahu naj-
menej jednej polovice týždennej vyučovacej činnosti
zníženej o jednu hodinu.“.

3. V § 6 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto
slová: „a absolvovali I. kvalifikačnú skúšku alebo im
bola uznaná náhrada I. kvalifikačnej skúšky pod¾a § 9
ods. 1.“.

4. V § 7 ods. 1 a 2 sa za slovo „problémov“ vkladajú
slová „výchovy a“.

5. V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto
slová: „alebo získanie akademického titulu Mgr. v ne-
učite¾ských študijných odboroch a absolvovanie dopl-
ňujúceho pedagogického štúdia nadväzujúceho na
študijný odbor,“.

6. V § 9 ods. 2 sa za slovo „praxe“ vkladajú tieto
slová: „a po absolvovaní I. kvalifikačnej skúšky alebo
po uznaní náhrady I. kvalifikačnej skúšky pod¾a odse-
ku 1“.

7. V § 10 ods. 4 sa slová „v rozsahu jednej polovice
týždennej miery vyučovacej povinnosti zníženej o jed-

nu hodinu“ nahrádzajú slovami „v rozsahu najmenej
jednej polovice týždennej vyučovacej činnosti zníženej
o jednu hodinu“.

 8. V § 10 sa vypúš�ajú odseky 5 a 6.

 Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 5.

 9. Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:

„§ 10a

(1) Za pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa pod-
mienky odbornej spôsobilosti, sa považuje aj pedago-
gický zamestnanec, ktorý ku dňu nadobudnutia účin-
nosti tejto vyhlášky neabsolvoval doplňujúce
pedagogické štúdium pod¾a § 2 ods. 4, ak začne dopl-
ňujúce štúdium do troch rokov od nadobudnutia účin-
nosti tejto vyhlášky a ukončí ho najneskôr do 31. de-
cembra 2007.

(2) Za pedagogického zamestnanca, ktorý spĺňa pod-
mienky odbornej spôsobilosti, sa považuje aj pedago-
gický zamestnanec špeciálnej školy alebo špeciálneho
výchovného zariadenia, ktorý ku dňu nadobudnutia
účinnosti tejto vyhlášky neabsolvoval rozširujúce štú-
dium špeciálnej pedagogiky pod¾a § 2 ods. 5, ak začne
rozširujúce štúdium do piatich rokov od nadobudnu-
tia účinnosti tejto vyhlášky a ukončí ho najneskôr do
31. decembra 2010.

(3) Na posúdenie odbornej a pedagogickej spôsobi-
losti sa ustanovenia odsekov 1 a 2 uplatnia prvýkrát
za mesiac apríl 2002.“.

10. V Prílohe časti I. UČITELIA MATERSKÝCH
ŠKÔL sa čas� Úplné stredné odborné vzdelanie do-
pĺňa bodom 14, ktorý znie:
„14. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické

štúdium predškolskej pedagogiky“.

11. V Prílohe časti II. UČITELIA 1. — 4. ROČNÍKA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY sa čas� Vzdelanie uznané ako
vysokoškolské vzdelanie dopĺňa bodom 12, ktorý
znie:
„12. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova

a výtvarná výchova absolvovanie štúdia na Pedago-
gickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
v študijnom odbore učite¾stvo odborných predme-
tov v špecializáciách hudobná výchova alebo vý-
tvarná výchova“.
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12. V Prílohe časti III. UČITELIA VŠEOBECNO-
VZDELÁVACÍCH PREDMETOV 5. — 9. ROČNÍKA ZÁ-
KLADNEJ ŠKOLY časti Vzdelanie uznané ako vyso-
koškolské vzdelanie sa za bod 23 vkladá nový bod
24, ktorý znie:
„24. len na vyučovanie predmetov hudobná výchova

a výtvarná výchova absolvovanie štúdia na Pedago-
gickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
v študijnom odbore učite¾stvo odborných predme-
tov v špecializáciách hudobná výchova alebo výtvar-
ná výchova“.

Doterajšie body 24 až 29 sa označujú ako body 25
až 30.

13. V Prílohe časti V. UČITELIA VŠEOBECNO-
VZDELÁVACÍCH PREDMETOV NA STREDNÝCH
ŠKOLÁCH časti Vysokoškolské vzdelanie bod 4 znie:
„4. na vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov

v cudzom jazyku na bilingválnych stredných ško-
lách požadované vysokoškolské vzdelanie prísluš-
ného študijného odboru a štátna jazyková skúška
na pedagogickej fakulte alebo na filozofickej fakulte,
alebo na katedre jazykov príslušnej vysokej školy
alebo odborná alebo všeobecná štátna jazyková
skúška na štátnej jazykovej škole alebo na jazykovej
škole vykonaná do 1. septembra 2005“.

14. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH
PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti
A. TECHNICKÉ PREDMETY časti Vysokoškolské
vzdelanie bod 5 znie:
„5. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom ja-

zyku na bilingválnych stredných školách požadova-
né vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného
odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna
jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na
filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov prí-
slušnej vysokej školy alebo odborná štátna jazyková
skúška na štátnej jazykovej škole vykonaná do
1. septembra 2005”.

15. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH
PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti
B. PO¼NOHOSPODÁRSKE A LESNÍCKE PREDMETY
časti Vysokoškolské vzdelanie bod 4 znie:
„4. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom ja-

zyku na bilingválnych stredných školách požadova-
né vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného
odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna
jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na
filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov prí-
slušnej vysokej školy alebo odborná štátna jazyková
skúška na štátnej jazykovej škole vykonaná do
1. septembra 2005“.

16. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH
PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti
C. VETERINÁRNE PREDMETY časti Vysokoškolské
vzdelanie body 1 a 2 znejú:
„1. študijný odbor veterinárne vedy a doplňujúce peda-

gogické štúdium alebo študijný odbor zootechnika
a doplňujúce pedagogické štúdium

2. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom ja-
zyku na bilingválnych stredných školách požadova-

né vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného
odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna
jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na
filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov prí-
slušnej vysokej školy alebo odborná štátna jazyková
skúška na štátnej jazykovej škole vykonaná do
1. septembra 2005“.

17. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH
PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti
D. FARMACEUTICKÉ PREDMETY časti Vysokoškol-
ské vzdelanie bod 2 znie:
„2. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom ja-

zyku na bilingválnych stredných školách požadova-
né vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného
odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna
jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na
filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov prí-
slušnej vysokej školy alebo odborná štátna jazyko-
vá skúška na štátnej jazykovej škole vykonaná do
1. septembra 2005“.

18. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH
PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti
E. ZDRAVOTNÍCKE PREDMETY časti Vysokoškolské
vzdelanie bod 6 znie:
„6. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom ja-

zyku na bilingválnych stredných školách požadova-
né vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného
odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna
jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na
filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov prí-
slušnej vysokej školy alebo odborná štátna jazyko-
vá skúška na štátnej jazykovej škole vykonaná do
1. septembra 2005“.

19. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH
PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti
F. EKONOMICKÉ PREDMETY časti Vysokoškolské
vzdelanie bod 3 znie:
„3. na vyučovanie odborných predmetov v cudzom ja-

zyku na bilingválnych stredných školách požadova-
né vysokoškolské vzdelanie príslušného študijného
odboru, doplňujúce pedagogické štúdium a štátna
jazyková skúška na pedagogickej fakulte alebo na
filozofickej fakulte, alebo na katedre jazykov prí-
slušnej vysokej školy alebo odborná štátna jazyko-
vá skúška na štátnej jazykovej škole vykonaná do
1. septembra 2005“.

20. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH
PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti
F. EKONOMICKÉ PREDMETY časti Vzdelanie uzna-
né ako vysokoškolské vzdelanie bod 7 znie:
„7. na vyučovanie predmetu tovaroznalectvo aj vysoko-

školské vzdelanie — študijný odbor vnútorný alebo
zahraničný obchod a doplňujúce pedagogické štú-
dium alebo študijný odbor učite¾stvo všeobecno-
vzdelávacích predmetov s aprobačným predmetom
chémia, alebo vysokoškolské vzdelanie technického
smeru — odbory potravinárskej chémie a doplňujú-
ce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzde-
lanie príslušných študijných odborov a doplňujúce
pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdela-
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nie po¾nohospodárskeho smeru — odbory technoló-
gia spracovania po¾nohospodárskych produktov,
biotechnológia, zootechnika a doplňujúce pedago-
gické štúdium“.

21. V Prílohe časti VI. UČITELIA ODBORNÝCH
PREDMETOV NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH časti
H. OSTATNÉ PREDMETY časti Vysokoškolské vzde-
lanie body 4 a 5 znejú:
„4. na vyučovanie odborných predmetov základy bota-

niky, kvetinárstvo a ovocinárstvo v odborných uči-
lištiach aj vysokoškolské vzdelanie — študijný odbor
učite¾stvo všeobecnovzdelávacích predmetov pre
6. — 9. ročník alebo pre stredné školy s aprobačným
predmetom prírodopis alebo biológia, alebo základy
po¾nohospodárskej výroby alebo vysokoškolské
vzdelanie po¾nohospodárskeho smeru — odbory zá-
hradníctvo, všeobecné po¾nohospodárstvo, ochra-
na rastlín, fytotechnika a doplňujúce pedagogické
štúdium

 5. na vyučovanie predmetu technológia prípravy po-
krmov a prevádzková prax (s výnimkou stredných
zdravotníckych škôl) vysokoškolské vzdelanie —
študijný odbor veterinárne lekárstvo — hygiena po-
travín alebo vysokoškolské vzdelanie ekonomické-
ho smeru — študijný odbor ekonomika služieb a ces-
tovného ruchu, alebo vysokoškolské vzdelanie
technického smeru — odbory potravinárskej chémie
a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysoko-

školské vzdelanie — študijný odbor učite¾stvo vše-
obecnovzdelávacích predmetov s aprobačným
predmetom špecifická príprava dievčat, alebo vyso-
koškolské vzdelanie po¾nohospodárskeho smeru —
študijné odbory výživa ¾udí, technológia potravín,
biotechnológia, technológia spracovania po¾nohos-
podárskych produktov a doplňujúce pedagogické
štúdium“.

22. V Prílohe časti X. VYCHOVÁVATELIA ŠKÔL
A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ časti ŠKOLSKÉ KLUBY
DETÍ sa čas� Úplné stredné odborné vzdelanie dopĺ-
ňa bodom 11, ktorý znie:
„11. úplné stredné vzdelanie a dvojročné pomaturitné

kvalifikačné štúdium na strednej pedagogickej ško-
le“.

23. V Prílohe časti XII. VYCHOVÁVATELIA V ZA-
RIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB sa na konci
pripája táto veta:

„Poznámka: V detskom domove rodinného typu,
v ktorom pôsobia manželia — vychovávatelia sa poža-
dované vzdelanie vz�ahuje len na jedného z manže-
lov.“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnos� dňom vyhlásenia.

Milan Ftáčnik v. r.
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