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I. Skratky pre vzdelávacie programy: 

 

Štátny vzdelávací program – ŠVP 

Školský vzdelávací program – ŠkVP 

 

II. Skratky pre vzdelávacie oblasti: 

 

Jazyk a komunikácia – JAK 

Matematika a práca s informáciami – MPI 

Človek a príroda – ČLP 

Človek a spoločnosť – ČLS 

Človek a hodnoty – ČLH 

Umenie a kultúra – UMK 

Zdravie a pohyb – ZDP 

 

III. Skratky predmetov: 

 

Správanie - SPR 

Slovenský jazyk a literatúra - SJL 

Nemecký jazyk - NEJ 

Anglický jazyk - ANJ 

Ruský jazyk - RUJ 

Matematika – MAT 

Informatická výchova - INV 

Informatika – INF 

Prírodoveda - PRI 

Vlastiveda - VLA 

Etická výchova - ETV 

Náboženská výchova – NAV 

Technika - TECH 

Pracovné vyučovanie - PRV 

Hudobná výchova – HUV 

Výchova umením - VYU 

Výtvarná výchova - VYV 

Telesná výchova - TEV 

Telesná a športová výchova – TSV 

Fyzika – FYZ 

Chémia – CHEM 

Biológia - BIO 

Dejepis - DEJ 

Geografia – GEO 



Občianska náuka - OBN 

Občianska výchova – OBV 

Svet práce - SVP 

 

IV. Ak škola v procese tvorby vzdelávacieho programu vytvorí nový vyučovací predmet, určí 

skratku predmetu: 

 

1. Ak názov predmetu je jednoslovný, postupujte nasledovne: 

Skratku vytvorte na základe prvých troch písmen nasledujúcich za sebou. Skratka 

musí obsahovať len tri písmená, nie viac ako tri a menej ako tri písmená abecedy 

v súčte. 

Napríklad: Matematika – MAT, Informatika – INF 

2. Ak názov predmetu je dvojslovný, postupujte nasledovne: 

Skratku vytvorte na základe prvých dvoch písmen prvého slova z názvu vyučovacieho 

predmetu a prvého písmena druhého slova z názvu vyučovacieho predmetu. Skratka 

musí obsahovať len tri písmená, nie viac ako tri a menej ako tri písmená v súčte. 

Napríklad: Nemecký jazyk: NEJ, Anglický jazyk – ANJ, Občianska výchova – OBV, 

Etická výchova – ETV 

3. Ak názov predmetu je trojslovný, postupujte nasledovne: 

Skratku vytvorte na základe začiatočných písmen každého slova z názvu 

vyučovacieho predmetu. Súčet písmen skratky predmetu nesmie presiahnuť súčet tri. 

Napríklad: Slovenský jazyk a literatúra – SJL, Telesná a športová výchova – TSV 

4. V prípade, že obsah vyučovacej hodiny poskytuje cvičenie k primárnemu predmetu, 

použite rozlišovací znak „c“ (alebo iný rozlišovací znak, číslo a pod.; Aplikovaná 

matematika ako predmet (APM) sa vyučuje aj ako Aplikovaná matematika – cvičenie 

= APMc). 
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