
Záznam z rozporového konania  

so Zväzom stavebných podnikateľov 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: Ing. Zsolt Lukáč, Ing. Marian Galan  

Zásadné pripomienky Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska: 

1. K § 2, pís. i)   

ZSPS žiada pozmeniť ustanovenie nasledovne: 

„i) systémom duálneho vzdelávania časť systému odborného vzdelávania a prípravy žiaka 

založenom na 

1. zmluvnom vzťahu,  

2. výkone praktického vyučovania žiaka priamo u zamestnávateľa na pracovisku 

praktického vyučovania, alebo na pracovisku praktického vyučovania umiestneného 

v školských priestoroch a 

3. možnom financovaní praktického vyučovania zamestnávateľom“. 

Odôvodnenie:  

a) pracovisko praktického vyučovania nemusí byť nevyhnutne umiestnené 

u zamestnávateľa, môže byť aj v príslušne vybavených školských priestoroch,  

b) povinnosť financovania praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania je 

pre malé a stredné stavebné podniky nereálna. 

Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

2. Návrhu zákona ako celku 

Pôvodné znenie: 

Odôvodnenie:  

Cieľom návrhu zákona je pripraviť novú komplexnú právnu úpravu celej problematiky 

odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách. ZSPS predložené ciele 

návrhu zákona v zásade podporuje, ale je zrejmé, že v návrhu zákona forsírovaný systém 

duálneho vzdelávania nebude možné zodpovedajúcim spôsobom uplatniť v podmienkach 

stavebníctva:  

o v stavebnom sektore neexistujú vlastné pracoviská zamestnávateľov, stavby sú 

majetkom tretích osôb a ich charakter a lokalita sa menia podľa zákaziek, v priebehu roka 



o v stavebnom sektore vzhľadom na charakter práce je nepravdepodobné, že nejaký 

zamestnávateľ bude disponovať učebnými priestormi a ich vybavením 

o systém duálneho vzdelávania je postavený na predstave veľkých firiem, pre stredné 

a menšie sa javí ako nepriechodný (administratívne, organizačné a finančné zaťaženie)  

o systém financovania duálneho vzdelávania (opäť: najmä pre malé a stredné firmy) nie je 

motivujúci, keďže firma si nebude môcť uplatniť odpočítateľné položky z odvodov, ako 

sú odvody zamestnávateľa do sociálnej a zdravotnej poisťovne a nebude ani možnosť 

priamo dotovať zamestnávateľov určenou finančnou čiastkou. 

Záver:  

Pripomienka neakceptovaná. Rozpor trvá. 

3. K § 22 ods. 6 

ZSPS žiada uplatniť nasledovný text tohto ustanovenia: 

„(6) Zamestnávateľ pedagogickému zamestnancovi podľa odseku 5 umožní vstup na 

miesto výkonu praktického vyučovania za účelom koordinácie dodržiavania podmienok 

výchovno-vzdelávacieho procesu žiaka. Pedagogický zamestnanec je povinný oboznámiť 

sa s predpismi zamestnávateľa, ktoré určí zamestnávateľ, a je povinný ich dodržiavať.“ 

Odôvodnenie:  

Systém duálneho vzdelávania je založený na základe spolupráce zmluvných strán. Preto 

nie „povinnosť“ a „dohľad“. Povinnosť zamestnanca školy oboznámiť sa s vnútornými 

predpisy zamestnávateľa zodpovedá ustanoveniam zákonníka práce. 

Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

4. K § 22 ods. 8 

ZSPS žiada uvedené ustanovenie vypustiť bez náhrady. 

Odôvodnenie:  

Znášanie nákladov na pedagogických pracovníkov považujeme za neoprávnené zaťaženie 

zamestnávateľa. 

Záver:  

Pripomienka neakceptovaná. Rozpor trvá. 

5. K § 27, ods. 1, písm. b)  

ZSPS žiada uvedené ustanovenie vypustiť bez náhrady. 

Odôvodnenie:  

Zníženie nákladov pre zamestnávateľov vstupujúcich do duálneho systému vzdelávania, 

pretože od času podania prihlášky po prijatie žiaka s veľkou pravdepodobnosťou nedôjde 

k takej zásadnej zmene, ktorá by mala vplyv na výkon praktického vyučovania. 

Záver:  



Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

6. K § 25 Centrum odborného vzdelávania a prípravy  

ZSPS žiada: Treba zásadne prepracovať ustanovenia zákona týkajúce sa podmienok 

technického a odborného vybavenia, vzniku a procesu vzdelávania a ekonomických 

stimulov COVP. Na rozdiel od duálneho vzdelávania je forma odborného vzdelávania 

a prípravy prostredníctvom COVP vnímaná neadekvátne k jej potenciálu a spracovaná 

nekomplexne. 

Odôvodnenie:  

Rešpektovať špecifiká stavebníctva a jeho nárokov na kvalitu odborného vzdelávania. 

Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

7. K § 14 ods. 11  

ZSPS žiada znenie ustanovenia upraviť nasledovne: 

„(11) Zamestnávateľ, ktorému bolo vydané osvedčenie, viditeľne označí prevádzku 

nápisom „Vzdelávajúca organizácia“ s logom organizácie, ktorá vydala osvedčenie. To sa 

nevzťahuje na zamestnávateľa, ktorý nemá stálu prevádzkareň.“ 

Odôvodnenie:  

Pracoviská praktického vyučovania v stavebníctve budú len v minime prípadov 

samostatne vyčlenené v prevádzke zamestnávateľa a cvičná alebo produktívna práca by 

nemala byť nevyhnutne viazaná na konkrétne miesto u zamestnávateľa. 

Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

8. K § 17 odsek 6, písm. b)  

ZSPS žiada uplatniť nasledovný text tohto ustanovenia: 

„b) stredná odborná škola prestala spĺňať podmienky určené normatívom materiálno-

technického a priestorového zabezpečenia alebo štátnym vzdelávacím programom pre 

študijný odbor alebo pre učebný odbor, v ktorom zamestnávateľ poskytuje praktické 

vyučovanie“. 

Odôvodnenie:  

Kvalitné odborné vzdelávanie môžu poskytnúť len školy, ktoré v danom odbore spĺňajú 

kritéria MTZ a personálneho zabezpečenia v súlade s požiadavkami zamestnávateľov. 

Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

9. K § 20, ods. 7  

ZSPS žiada doplniť nové písmeno e):  



„e) dosiahol prospech horší, ako zamestnávateľom v učebnej zmluve zadefinovaný 

prospech, ak ho zamestnávateľom v učebnej zmluve zadefinuje.“ 

Odôvodnenie:  

Z dôvodu oprávnených nárokov zamestnávateľa vedomosti a schopnosti a žiaka. 

Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

10. K § 17 ods. 3, písm. n)  

ZSPS žiada uplatniť nasledovný text tohto ustanovenia:  

n) spôsob úhrady nákladov na praktické vyučovanie, ak sa časť praktického vyučovania 

vykonáva v dielni.“ 

Odôvodnenie:  

Odstrániť nejednoznačnosť textu. Rovnakú úpravu treba aj v texte v písm. o) a p). 

Záver:  

Pripomienka predkladateľom stiahnutá. 

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.  

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska: Ing. Zsolt Lukáč v. r.  


