
Záznam z rozporového konania  

s EUROPEA SLOVAKIA – združenie vzdelávacích zariadení pre pôdohospodárstvo 

a rozvoj vidieka 

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: Ing. Ľudovít Škrabák, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Marian Galan 

  

Zásadné pripomienky EUROPEA SLOVAKIA – združenie vzdelávacích zariadení pre 

pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka: 

1. Zákonu o odbornom vzdelávaní   

§ 3 typy stredných odborných škôl 

Europea Slovakia pripomienkuje typy stredných odborných škôl v odstavci 2, kedy žiadame pod 

písmenom o) vinársko-ovocinárska akadémia 

Odôvodnenie:  

Pri posledom členení škôl medzi stredné odborné školy s prívlastkom sa dostala aj stredná 

vinársko-ovocinárska škola, čo by bolo vhodnejšie v názlosloví vinársko-ovocinárska akadémia, 

nakoľko sa jedná o jedinú školu tohto typu v Slovenskej republike. 

Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

 

§ 9 odst. 2. al odmena za produktívnu prácu 

Odôvodnenie:  

Odmena sa v plnej miere nedá uplatniť ani v SOP z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov 

Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

 

§ 9 Odst. 3  

Ak sa na odbornom výcviku, odbornej praxi alebo umeleckej praxi na pracovisku zamestnávateľa 

zúčastňujú najviac traja žiaci strednej odbornej školy, príslušnú formu praktického vyučovania 

vykonávajú pod vedením inštruktora 

Odôvodnenie:  

Nejednoznančný výklad, nakoľko v minulosti podľa legislatívy mohol mať inštruktor max. 3 

žiakov. Ide o zmenu oproti súčasnému stavu. Ak je u zamestnávateľa napr. 5 žiakov, PV 

zabezpečujú v súčasnosti inštruktori. Zamestnávateľ, u ktorého je viac ako 3 žiaci, by musel mať 

vždy majstra odbornej výchovy. 

Záver: 

Pripomienka akceptovaná. Upravené znenie pošle MŠVVaŠ SR na odsúhlasenie p. Júliusovi 

Hronovi. 



  

§ 9 Odst. 4  

Ak sa na odbornom výcviku, odbornej praxi alebo umeleckej praxi na pracovisku zamestnávateľa 

zúčastňujú štyria a viacerí žiaci, žiak vykonáva 

a) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,  

b) odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo 

c) umeleckú prax pod vedením učiteľa umeleckej praxe 

Ak je na PV u zamestnávateľa 4 a viac žiakov, PV iba pod vedením majstra odbornej výchovy? 

Zmena oproti súčasnému stavu. Návrh: zmeniť iba na možnosť PV u zamestnávateľa pod vedením 

inštruktora a určiť maximálny počet žiakov na inštruktora rovnaký ako max. počet žiakov na 

majstra odbornej výchovy. 

Záver: 

Pripomienka akceptovaná. Upravené znenie pošle MŠVVaŠ SR na odsúhlasenie p. Júliusovi 

Hronovi. 

 

§ 9 odst. 6  

Pokiaľ má škola právnu subjektivitu, nevidíme dôvod povinnosti poskytnúť rovnopis zmluvy 

zriaďovateľovi. 

Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

 

§ 12 odst. 4 Spôsobilosť:  

Máme obavu, že zamestnávatelia neprejavia ochotu overovania spôsobilosti poskytovať praktické 

vyučovanie za poplatok, hlavne menší zamestnávatelia nebudú ochotní absolvovať pred podpisom 

zmluvy administratívnu tortúru, ktorú ukladá tento paragraf a § 13, najmä v bodoch 2. a 3. To isté 

platí aj o § 14 - overenie spôsobilosti. 

Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

 

§ 26 Žiak v procese praktického vyučovania 

Nie je riešené postavenie žiaka na PV u zamestnávateľa vo vzťahu k náhrade škody, ktorá vznikne 

zamestnávateľovi konaním žiaka alebo žiakovi u zamestnávateľa, vo vzťahu k možným 

pracovným cestám pri výkone PV žiaka formou produktívnej práce mimo pracoviska u 

zamestnávateľa – servis u zákazníka, výkon prác na stavbe, poskytovanie služby na akcii, vo 

vzťahu k stravovaniu žiaka a pod. 

Žiak nie je v pracovnom pomere k zamestnávateľovi a preto by malo byť jeho postavenie vo 

vzťahu k vybraným veciam zo zákonníka práce upravené v zákone o OVP. 

Záver: 

Pripomienka akceptovaná. Upravené znenie pošle MŠVVaŠ SR na odsúhlasenie p. Júliusovi 

Hronovi. 

  



§ 27 Hmotné zabezpečenie žiaka 

§ 28 Finančné zabezpečenie žiaka 

V podmienkach odbornej prípravy žiakov na poľnohospodárske povolanie bude zložité nájsť 

zamestnávateľa, ktorý naplní znenie týchto paragrafov. V § 28 ods. 3. a 4. nie je jasné, kto 

poskytne motivačné štipendium žiakovi (zamestnávateľ, škola). 

Záver: 

Pripomienka akceptovaná. 

 

§33 ods. 4 Stavovská organizácia a profesijná organizácia 

Stavovské organizácie a profesijné organizácie vypracujú jednotné pravidlá o výkone pôsobnosti 

stavovskej organizácie a profesijnej organizácie v systéme duálneho vzdelávania, ktoré vydajú po 

prerokovaní radou vlády.  

Návrh:  

Nahradiť tento text novým textom:  

„Stavovské organizácie a profesijné organizácie vykonávajú činnosti v oblasti odborného 

vzdelávania a prípravy vo verejnom záujme. Stavovské a profesijné organizácie s vecnou 

pôsobnosť k skupinám odborov vzdelávania zriadia najneskôr do 3 mesiacov od účinnosti tohto 

zákona Radu zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu. Činnosť rady zamestnávateľov 

pre OVP sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje rada vlády pre odborné vzdelávanie. Rada 

zamestnávateľov vypracuje jednotné pravidlá pre výkon pôsobnosti stavovskej organizácie a 

profesijnej organizácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a v systéme duálneho 

vzdelávania, ktoré vydá po ich prerokovaní v rade vlády pre OVP. Pravidlá obsahujú aj spôsob 

rozdelenia finančnej dotácie štátu na výkon činností vo verejnom záujme medzi stavovské a 

profesijné organizácie vykonávajúce pôsobnosť v oblasti OVP, ktorý zohľadňuje rozsah vecnej 

pôsobnosti stavovských a profesijných organizácií v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. 

Zásadne nesúhlasíme  

Záver: 

Pripomienka akceptovaná. Upravené znenie pošle MŠVVaŠ SR na odsúhlasenie p. Júliusovi 

Hronovi. 

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. 
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