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Dodatok č. 1  

 

k 

 

Š T A T Ú T U 

 

 

KOMISIE  PRE OVEROVANIE SPÔSOBILOSTI ZAMESTNÁVATEĽA POSKYTOVAŤ PRAKTICKÉ 

VYUČOVANIE V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

 

schváleného Uznesením zo štrnásteho rokovania Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a 

prípravu, konaného dňa 8. apríla 2015.  

 

Čl. I 

 

Štatút Komisie pre overovanie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme 

duálneho vzdelávania sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V Článku 3 ods. 10 sa vypúšťa písmeno c). 

 

2.   V článku 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:  

“(3) Ak jeden zamestnávateľ podá žiadosti pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor pre 

viacero svojich prevádzok s rovnakým alebo obdobným charakterom („štandardy prevádzky“), organizácia 

vymenuje jednu komisiu pre viacero prevádzok. Komisia vymenovaná pre viacero prevádzok tohto 

zamestnávateľa, vykoná obhliadku priestorov v dvoch prevádzkach. Pre ostatné prevádzky určí predseda komisie 

jedného člena komisie, ktorý vykoná obhliadku konkrétnej prevádzky určenej predsedom komisie. Člen komisie 

postupuje podľa Článku 6 ods. 2.  Ak člen komisie určený predsedom komisie na vykonanie obhliadky 

konkrétnej prevádzky zistí nedostatky, ktoré odôvodňujú zamietnutie žiadosti, požiada predsedu komisie, aby 

vymenovaná komisia vykonala obhliadku priestorov a individuálne posúdila priestory, v ktorých sa má 

vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technické zabezpečenie pre poskytovanie praktického 

vyučovania“. 

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8. 

 

3. Za článok 6 sa vkladá článok 6a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Článok 6a 

Posúdenie žiadosti o zvýšenie najvyššieho počtu žiakov, ktorým môže byť na pracovisku 

praktického vyučovania poskytované praktické vyučovanie. 

/1/ Žiadosť o zvýšenie najvyššieho počtu žiakov, ktorým môže byť na pracovisku praktického vyučovania 

poskytované praktické vyučovanie, organizácia predloží na odborné posúdenie komisii, ktorá bola vymenovaná 

pre posúdenie spôsobilosti, na základe ktorého bolo tomuto zamestnávateľovi vydané osvedčenie o spôsobilosti. 

 Ak komisia už nie je uznášania schopná, Organizácia vymenuje na posúdenie žiadosti novú komisiu v súlade 

s Článkom 3.  

 

/2/ Komisia posúdi pôvodnú žiadosť zamestnávateľa o overenie spôsobilosti, pričom prihliada na záznam 

z vykonanej obhliadky priestorov.  Ak záznam z obhliadky priestorov neobsahuje údaje o možnosti zvýšenia 

počtu žiakov a nie je v ňom definované materiálno-technické zabezpečenie pre poskytovanie praktického 

vyučovania, komisia postupuje podľa Článku 5 ods. 8 a Článku 6 ods. 1,2, 4 až 8.  Ak záznam z obhliadky 

obsahuje údaje o možnosti zvýšenia počtu žiakov a je v ňom definované aj materiálno-technické zabezpečenie, 

komisia formou záznamu odporučí Organizácii presné zvýšenie počtu žiakov, ktorým môže byť na pracovisku 
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praktického vyučovania poskytované praktické vyučovanie. Organizácia na základe odporúčania komisie vydá 

dodatok k osvedčeniu zamestnávateľa.“. 

 

  Čl. II 

 

(1) Tento dodatok nadobúda účinnosť 10.09.2015. 

 

(2) Organizácia po schválení tohto dodatku vydá štatút v plnom aktualizovanom znení najneskôr do 14 dní od 

schválenia tohto dodatku. 

 

 

Bratislava, 07.09.2015   

 

 

 

      

     

 ____________________ 

RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA  
  prezident 

 

 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

        Ing. Igor Patráš 
                     člen prezídia  

       a predseda výboru pre vzdelávanie 


