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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 3764 Q logistika a manažment v cestnej preprave (vyššie odborné štúdium) 

2. Preklad názvu vysvedčenia/osvedčenia 2  
 

   

Field of study 3764 Q road transport logistics and management (higher professional studies) (en) 

3. Charakteristika zručností a kompetencií 

 

Typický držiteľ vysvedčenia/osvedčenia je spôsobilý: 

- samostatne a tvorivo pracovať,  

- riešiť problémy: plánovať, určiť a posúdiť postup činnosti, rozhodovať – vybrať z viacerých možností,  

- určiť priority, vedieť monitorovať, sledovať a korigovať smer postupu,  

- plánovať, organizovať, realizovať a vyhodnocovať konkrétne postupy práce, tvoriť projekty, 

- byť schopný aj v časovej tiesni, skúmať problémy rôznych dopravných a prepravných situácií a kritických 
momentov, rozoznať priority pridelených úloh, racionálne organizovať pracovný čas vlastný aj pracovného tímu, 

- komunikovať v cudzom jazyku, viesť odbornú komunikáciu v cudzom jazyku,  

- definovať a vysvetliť základné ekonomické pojmy, zákonitosti a ovládať ich súvislosti, definovať pravidlá 
podnikania a uviesť právne normy  a príslušné právne predpisy v sektore,  

- definovať podstatu manažmentu a jeho jednotlivé pojmy, definovať a vysvetliť základné manažérske funkcie, 

- vypracovať marketingovú koncepciu a marketingový plán v konkrétnej oblasti, 

- vykonávať účtovné operácie v jednoduchom i podvojnom účtovníctve na konkrétnom pracovisku, 

- efektívne využívať aktívne a pasívne logistické prvky, vytvoriť matematické modely logistických procesov, 

- ovládať v základných črtách členenie konštrukčných uzlov a jednotlivých konštrukčných častí, príslušných 
technických zariadení, vrátane podmienok ich bezpečného prevádzkovania a základov údržby, poznať 
podmienky prevádzkovania príslušných dopravných prostriedkov a ovládať bezpečnostné, protipožiarne a ďalšie 
súvisiace pracovnoprávne predpisy, 

- poznať druhy, vlastnosti a možnosti využitia mechanizačných zariadení v závislosti na druhu prepravovaného 
tovaru, použiť vhodné metódy a technológiu diagnostiky opráv a údržby dopravných prostriedkov, strojov 
a zariadení,  

- vedieť zabezpečiť vhodný výber a začlenenie mechanizačných zariadení do technologického procesu, ktoré sa 
používajú v opravárstve, skladovom hospodárstve a pri nakladaní a vykladaní dopravných prostriedkov, 

- poznať  logistické prvky a logistické procesy, 

- ovládať problematiku dopravnej a prepravnej sústavy a hospodárskej geografie vybraných štátov, 

- triediť, spracúvať a hodnotiť súbory informácií s využitím najmodernejších informačných technológií, pri práci s 
počítačom a využívať zodpovedajúce programové softwarové vybavenie, 

- pracovať s odbornou literatúrou a ďalšími informačnými zdrojmi a využívať ich vo svojej práci, 

- ďalej sa vzdelávať a rozširovať si poznanie v svojom odbore, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných 
odboroch,  

- aplikovať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce, protipožiarnej ochrany a ekologické 
aspekty. 
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4. Okruh povolaní, ktoré je držiteľ vysvedčenia/osvedčenia oprávnený vykonávať 3 

 

Absolvent sa uplatní v pracovnom zaradení na pozícii kvalifikovaného pracovníka strednej, prípadne vyššej 

riadiacej úrovne v oblasti dopravy, prepravy a logistiky, v zasielateľských organizáciách a v rôznych 

podnikateľských subjektoch. 
 

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  

Vyššie odborné vzdelanie  

SKKR/EKR 5 

ISCED 554 

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 

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 trojročného vzdelávacieho programu  príslušného  učebného odboru, ktorý sa  ukončuje    

záverečnou skúškou. 

7. Doplňujúce informácie 

   Europass – Dodatok k vysvedčeniu/osvedčeniu je platný spolu s vysvedčením o maturitnej skúške vydaným 

príslušnou strednou školou (názov a adresa školy uvedené na vysvedčení). Viac informácií o vzdelávacom systéme 

možno nájsť na www.minedu.sk/data/files/7421.jpg, ďalšie podrobnosti o organizácii školstva na www.minedu.sk, o 

vzdelávacích programoch na www.siov.sk a na internetovej stránke príslušnej školy. 

 

Vstupné požiadavky 1 

- úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 354 

- úplné stredné všeobecné vzdelanie ISCED 344 

- 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/ 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://www.minedu.sk/
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   Národné stredisko Europass 

Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Bellova 54/a, 

837 63 Bratislava 

europass@siov.sk  

www.europass.sk  
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