
Záznam z rozporového konania  

s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky 

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

Dátum:  24. november 2014 

Miesto: RZ OZPŠaV Crocus, Kežmarské Žľaby, 059 60 Tatranská Lomnica 

Prítomní: JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Martin Hlinka, Ing. Alena Janatová, 

Ing. Marian Galan  

Zásadné pripomienky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: 

1. § 12 ods. 1, 2, 3, 5 a 6  

Žiadame, aby kompetenciou overovania spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať 

praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania bol poverený príslušný ústredný 

orgánov štátnej správy ako koordinátor odborného vzdelávania a prípravu pre trh práce, 

ktorý bude overenie spôsobilosti zamestnávateľov zabezpečovať v spolupráci s príslušnou 

stavovskou a profesijnou organizáciou a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania 

a prípravy. Základným predpokladom pre zavedenie duálneho vzdelávania do systému 

OVP by malo byť vykonávanie praktického vyučovania prevažne priamo na pracoviskách 

zamestnávateľa, s ktorým bude mať žiak podpísanú učebnú zmluvu. Preto by bolo 

vhodné, aby Ministerstvo hospodárstva SR pri jeho zavádzaní aktívne participovalo. 

V súlade s uvedeným žiadame upraviť: 

§ 12 ods. (1), (2), (3), (5) a (6), 

§ 13 ods. (1), 

§ 14 ods.(1), (2), (3), (4), (7), (8), (9) písm. g), 

§ 15 ods. (1), (3),  

§ 16 ods. (1) písm. b)  

§ 22 ods. (2), (9)  

Odôvodnenie:  

V Slovenskej republike neexistuje partner zastupujúci zamestnávateľov na celoštátnej 

úrovni. Členstvo zamestnávateľov v jednotlivých komorách, zamestnávateľských zväzoch 

a združeniach je v súčasnosti pomerne nízke, nie je dostatočne reprezentatívne. 

Upozorňujeme aj na skutočnosť, že pre skupiny odborov 31 Textil a odevníctvo, 68 

Právne vedy, 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, 75 Pedagogické vedy, 

76 Učiteľstvo a 92 Bezpečnostné služby, v platnej vyhláške č. 282/2009 Z. z. o stredných 

školách, nie je určená vecná pôsobnosť stavovskej organizácie alebo profesijnej 

organizácie.  

Ministerstvo hospodárstva SR a ostatné rezorty zabezpečovali v oblasti svojej pôsobnosti 

obdobnú úlohu pri zaraďovaní nových študijných a učebných odborov do siete až do 

obdobia, kedy im bola táto kompetencia odobratá. Uvedená kompetencia spočívala 

v kontrole pripravenosti školy na vyučovanie nového odboru, v kontrole materiálno-

technického zabezpečenia školy, ako aj preverovania personálneho zabezpečenia školy. 

Odobratím tejto kompetencie nastalo hromadné zaraďovanie odborov do siete bez 



náležitej kontroly, čo malo za následok situáciu, kedy školy začali svojich žiakov 

pripravovať aj bez potreby materiálneho a personálneho zabezpečenia s následkom 

zníženia kvality odborného vzdelávania a prípravy žiakov. 

Záver:  

Pripomienka neakceptovaná. Rozpor trvá 

2. § 12 ods. 4  

Žiadame zrušiť poplatok za overenie spôsobilosti a opakované overenie spôsobilosti 

zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.  

Odôvodnenie:  

Zdôvodnenie:  

Je v záujme celej našej spoločnosti, aby zamestnávatelia vstupovali do systému duálneho 

vzdelávania, ktorý môže výrazne prispieť k príprave absolventov škôl podľa požiadaviek 

zamestnávateľov a zabezpečiť ich uplatniteľnosť po ukončení štúdia. Poplatok, ktorého 

maximálna výška nie je pevne stanovená, by mohol na zamestnávateľov pôsobiť 

demotivačne. 

Záver:  

Pripomienka akceptovaná. 

V Kežmarských Žľaboch dňa 24. novembra 2014 

Zapísala: PhDr. Anna Jurkovičová, PhD. 

Podpísané za: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR: Ing. Marian Galan v. r. 

Ministerstvo hospodárstva SR: Ing. Martin Hlinka v. r.  


