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1 V pôvodnom jazyku.  |  2 Ak je to vhodné. Tento preklad nie je právne záväzný.  |   3 Ak je to vhodné. 

Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu poskytuje doplňujúce informácie k vysvedčeniu/osvedčeniu a ako taký nemá žiadnu právnu záväznosť. Jeho 
formát vychádza z rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/646 z 18. apríla 2018 o spoločnom rámci na poskytovanie lepších 
služieb v oblasti zručností a kvalifikácií (Europass) a o zrušení rozhodnutia č. 2241/2004/ES.  

Na účely dokumentu vydaného v Slovenskej republike sa vysvedčením rozumie aj doklad v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 326/2008 Z. z. o druhoch a 
náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia.  
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1. Názov vysvedčenia/osvedčenia 1  
 

 

Študijný odbor 3447 K grafik digitálnych médií 

2. Preklad názvu vysvedčenia/osvedčenia 2  
 

   

Digital Media Graphic Designer (en) 

3. Charakteristika zručností a kompetencií 

 

Typický držiteľ vysvedčenia/osvedčenia je spôsobilý: 

-  pripraviť plán práce a stanoviť postup prác tvorby digitálneho média na základe parametrov zadanej 
zákazky,  

-  vybrať a pripraviť potrebné náradie, stroje a zariadenia, materiál a pomôcky potrebné pre konkrétny 
technologický proces a hospodárne ich využívať, 

-  aplikovať poznatky informatiky, aplikovanej výpočtovej techniky a grafického dizajnu pri grafickom návrhu 
digitálneho média, 

-  ovládať postupy grafickej prípravy podkladov a ovládať postupy výroby digitálnych médií, 

-  využívať aplikačné programy na spracovanie textu, obrázkov, sekvencií a programy na publikovanie textov 
a obrázkov, 

-  využívať dátové úložiská, cloud systémy dostupné na pracovisku,  

-  vytvoriť statickú fotografiu, fotografiu predmetov ateliérovým fotením, fotografiu architektúry, reportážnu 
fotografiu, makro fotografiu, 

-  tvoriť prototypy vzhľadu a funkčnosti digitálnej aplikácie, responzívneho  adaptívneho grafického layoutu 
webovej stránky v jednotnom grafickom štýle aj pre jednotlivé časti webovej stránky, 

-  vytvoriť dynamickú komplexnú webovú stránku s využitím najnovších technológií v súlade s medzinárodne 
prijatými štandardmi, 

-  aplikovať SEO získavanie spätných odkazov na publikované digitálne médiá, účelne propagovať digitálne 
médiá s použitím internetového marketingu, 

-  navrhnúť a spracovať kompletnú grafickú identitu spoločnosti, 

-  vytvoriť pôvodný vektorový obrázok, 

-  pracovať s digitálnou kamerou, tvoriť a editovať video sekvencie a exportovať dáta do príslušných formátov, 

-  vyhotoviť e-publikáciu s navigáciou, 

-  dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci a hygieny práce, 

-  dodržiavať zásady ochrany životného prostredia. 

4. Okruh povolaní, ktoré je držiteľ vysvedčenia/osvedčenia oprávnený vykonávať 3 

 

Absolvent sa uplatní v povolaniach v oblasti výroby digitálnych médií publikovaných najmä na internete. Uplatní sa 

aj v reklamných agentúrach a grafických štúdiách pri zhotovení multimediálnych produktov, webdizajnu a pod.  

Príklady možných pracovných pozícií: grafik digitálnych médií, front end vývojár digitálnych médií, grafik pre 

digitálne médiá, grafik-dizajnér webových aplikácií, grafik a animátor 2D/3D grafiky, grafik online dizajnér, digital 
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graphic designer. 
 

5.  Oficiálny rámec vysvedčenia/osvedčenia 

 

Inštitúcia, ktorá vydala vysvedčenie/osvedčenie Orgán, ktorý akreditoval vzdelávací program (resp. 
uznal vysvedčenie/osvedčenie) 

 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

Stromová 1 

813 30 Bratislava 

Tel.: +421 2/59 374 111 

www.minedu.sk  

Stupeň dosiahnutého vzdelania v národnom alebo   
európskom systéme 1  

Úplné stredné odborné vzdelanie  

SKKR/EKR: 4 

ISCED 354   

Hodnotiaca stupnica/požiadavky na úspešné ukončenie 
vzdelávania  

   1 – výborný 
   2 – chválitebný 
   3 – dobrý 
   4 – dostatočný 
   5 – nedostatočný 

Prístup k vzdelávaniu vedúcemu k ďalšiemu stupňu 
vzdelania 1 

Vysokoškolské I. stupňa ISCED 655, 645, 665   

Vysokoškolské II. stupňa ISCED 766, 767   

Medzinárodné dohody o uznávaní kvalifikácií 1 

     Právny predpis 

   Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 

61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení  neskorších 

predpisov.  

6. Oficiálne uznané spôsoby získania vysvedčenia/osvedčenia 

 

Úspešné absolvovanie štvorročného vzdelávacieho programu  príslušného  študijného odboru, ktorý sa  ukončuje    

maturitnou skúškou. 

7. Doplňujúce informácie 

   Úspešným ukončením vzdelávacieho programu príslušného študijného odboru  žiaci získavajú maturitné   

vysvedčenie aj výučný list.  

 

Vstupné požiadavky 1 

-nižšie stredné vzdelanie ISCED 244 

-splnenie podmienok prijímacieho konania  

   Viac informácií (vrátane informácie o národnom systéme kvalifikácií) 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - študijné a učebné odbory 

https://www.minedu.sk/18673-sk/studijne-a-ucebne-odbory-sauo/ 

   Národné stredisko Europass 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Bellova 54/a, 

837 63 Bratislava 

europass@siov.sk  

www.europass.sk  
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