
Záznam z rozporového konania  

s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky 

k Návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

Dátum:  27. november 2014 

Miesto: Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/a, Bratislava 

Prítomní: Mgr. Roman Conorto, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Marian Galan  

Zásadné pripomienky Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR: 

1. overovanie spôsobilosti zamestnávateľa  

Nesúhlasíme so zavedením overovania spôsobilosti zamestnávateľa pre výkon 

praktického vyučovania (mimo duálneho vzdelávania ).   

Odôvodnenie:  

Už teraz je problém získať zamestnávateľa na výkon odborného výcviku a odbornej 

praxe. Keď sa zavedú prísnejšie pravidlá pre zamestnávateľov, navyše s povinnosťou 

zaplatiť za overenie spôsobilosti poskytovať PV, väčšina zamestnávateľov stratí záujem 

poskytnúť školám možnosť PV. Posudzovať spôsobilosť zamestnávateľa odporúčame 

ponechať len pri duálnom systéme.  

Záver:  

Pripomienka akceptovaná. 

2. § 175 ods. 4 ZP  

U zamestnávateľa, kde je zvýšené nebezpečenstvo úrazu (§ 175 ods.4 ZP), t. j. aj 

železničné podniky, bude takmer nemožné vyhovieť požiadavkám normatívom 

materiálno-technického a priestorového zabezpečenia viď. § 9 ods.1 písm. c uvedeného 

zákona. 

Odôvodnenie:  

Je teda odbor vhodný pre SDV pre klasické 3, 4 ročné štúdium. Asi skôr až pre 

nadväzujúce štúdium, pre žiakov starších ako 18 rokov.  

Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

3. § 11 ods. 2 

Obdobne navrhujeme v § 11 ods. 2 navýšiť % celkového počtu hodín praktického 

vyučovania v školskej dielni zo 40% na 60%, u zamestnávateľov kde je zvýšené 

nebezpečenstvo úrazu (§ 175 ods.4 ZP)  

Odôvodnenie:  

Návrh proti zásadám SDV.  



Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

4. daňové úľavy 

Daňové úľavy poskytnúť aj zamestnávateľovi, ktorý poskytuje výkon odborného výcviku 

a odbornej praxe, nielen pre duálne vzdelávanie. 

Odôvodnenie:  

Rozpor so záujmom o rozbeh SDV.  

Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

5. Zapracovať do zákona o DPH oslobodenie od daní pre zamestnávateľa, ktorý poskytuje 

služby alebo tovar škole v súvislosti so vzdelávacím procesom.  

Odôvodnenie:  

Nesystémový krok. Navrhujeme možnosť uplatniť ako daňový výdavok.  

Záver:  

Podnet nie je pripomienkou  podľa legislatívnych pravidiel vlády  

V Bratislave dňa 27. novembra 2014 

Zapísala: PhDr. Anna Jurkovičová, PhD. 

Podpísané za: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR: Ing. Marian Galan v. r.  

Asociáciu zamestnávateľských  

zväzov a združení SR: Mgr. Roman Conorto v. r.  


