
Záznam z rozporového konania  

s Konferenciou biskupov Slovenska 

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: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Mgr. Jana Brázdilová, Ing. Marian Galan  

Zásadné pripomienky Konferencie biskupov Slovenska: 

1. Pred § 48 Zrušovacie ustanovenia bol doplnený samostatný paragraf Záverečné 

ustanovenia s jednoznačne uvedením paragrafov, ktorých ustanovenia platia len pre 

systém duálneho vzdelávania resp. upresnenie v názvoch jednotlivých paragrafov, alebo 

v samostatnom článku. 

Odôvodnenie: 

Systém duálneho vzdelávania by mal byť rozpracovaný tak, aby bolo jednoznačne jasné 

či Čl. I § 12 až § 23 a § 45 platia len pre systém duálneho vzdelávania. 

Záver:  

Pripomienka akceptovaná. Predkladateľovi vysvetlené fungovanie systému duálneho 

vzdelávania. 

2. K Čl. I § 32 ods.(2) – Navrhujeme v tomto § 32 ods. (2) v treťom riadku text „vo svojej 

územnej pôsobnosti nahradiť novým textom takto „vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti”.  

Odôvodnenie: 

Samosprávne kraje, ako zriaďovatelia stredných odborných škôl, by nemali mať právo 

koordinovať odborné vzdelávanie a určovať počet tried prvého ročníka v dennej forme 

štúdia v členení na jednotlivé odbory aj neštátnych škôl, myslíme, že tu ide o konflikt  

záujmov. Tieto kompetencie by malo mať ministerstvo školstva. Natíska sa otázka, prečo 

zákon o odbornom vzdelávaní a príprave... rieši počty prvých tried gymnázií? 

Záver:  

Pripomienka neakceptovaná. Rozpor trvá. 

3. K Čl. I. §32 ods. (5) - Navrhujem rozšíriť výnimku na všetky bilingválne triedy.  

Odôvodnenie: 

V zmysle §12 ods. 7 Zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov môžu 

vznikať triedy s bilingválnym vzdelávaním buď na základe dohody s iným štátom alebo aj 

bez uzavretia tejto dohody. Prečo sa určovanie počtu prvých tried nevzťahuje iba na 

bilingválne triedy v zmysle medzištátnej dohody? 



Záver:  

Pripomienka neakceptovaná. Rozpor trvá. 

4. K Čl. X. Zákon č. 596/2003 Z. z. bod. 7 § 9 ods. 8 písm. o) 

navrhujeme zmeniť text „vo svojej územnej pôsobnosti nahradiť novým textom takto „ vo 

svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ”.  

Odôvodnenie: 

Doteraz zriaďovatelia cirkevných škôl svoje kompetencie úspešne zvládajú. Bolo by 

spravodlivé, aby aj týmto zriaďovateľom bolo umožnené určovať počty tried prvého 

ročníka  

stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti - s prihliadnutím na analýzy 

a prognózy vo vývoji trhu práce na území, v ktorom sa škola nachádza.  

 

Záver: 

Pripomienka neakceptovaná. Rozpor trvá. 

Podpísané za: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

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

Konferenciu biskupov Slovenska: Ing. Mgr. Jana Brázdilová v. r.  


