
Záznam z rozporového konania  

s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 

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

Dátum:  26. november 2014 

Miesto: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, Bratislava 

Prítomní: PhDr. Jarmila Kukukmberg, JUDr. Martina Pastýriková, Mgr. Csilla Krnáčová, JUDr. 

Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Marian Galan  

Zásadné pripomienky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR: 

1. K čl. I § 12  

Žiadame ustanoviť, akým spôsobom a za akých podmienok budú stavovské organizácie 

a profesijné organizácie zostavovať zoznam odborne spôsobilých osôb, z ktorých budú 

vymenúvať členov Komisií pre overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické 

vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania a zároveň žiadame, aby do týchto komisií boli 

nominovaní aj zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy ako koordinátori odborného 

vzdelávania a prípravy pre trh práce.  

Túto pripomienku považujeme za zásadnú 

Odôvodnenie:  

V § 12 ods. 5 sa ustanovuje, kto sa považuje za odborne spôsobilú osobu, v § 12 ods. 3 je 

ustanovené, že stavovské organizácie a profesijné organizácie vedú zoznam odborne spôsobilých 

osôb, z ktorého vymenúvajú členov komisie, ale nie je ustanovené, či každý, kto splní podmienky 

podľa § 12 ods. 5 a prejaví záujem byť v zozname, bude do zoznamu zaradený alebo sa bude 

zaradenie do zoznamu ešte posudzovať a ako. Ústredný orgán štátnej správy je tvorcom 

odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, v ktorej 

navrhuje trendy vývoja na základe poznatkov z praxe a odvetvových analýz a zároveň je garantom 

odborného vzdelávania ako predmetu verejného záujmu, preto zástupcovia ústredných orgánov 

štátnej správy by mali byť nominovaní do týchto komisií. 

Záver:  

Pripomienka čiastočne akceptovaná. Požiadavka bude realizovaná prostredníctvom § 12 ods. 6 

návrhu zákona, nie len prostredníctvom Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu ale 

aj jej poradných orgánov. Zoznam odborne spôsobilých osôb bude verejne prístupný. 

 

V Bratislave dňa 26. novembra 2014 

Zapísal: Ing. František Priesol 

 

Podpísané za: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

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

Ministerstvo dopravy, výstavby 

a regionálneho rozvoja SR: JUDr. Martina Pastýriková v. r.  


