
Informácia o prerokovaní 

"Analýzy uplatňovania kompetencie samosprávnych krajov týkajúcej sa 

určovania počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho 

rozpočtu v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov v školskom roku 

2014/2015 a v školskom roku 2015/2016" 
 

 V súlade s odporúčaním podľa bodu B uznesenia z trinásteho rokovania Rady vlády 

Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, konaného dňa 29. januára 2015 

predkladá Štátny inštitút odborného vzdelávania informáciu riešiteľského tímu RSOV o 

prerokovaní "Analýzy uplatňovania kompetencie samosprávnych krajov týkajúcej sa 

určovania počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v 

územnej pôsobnosti samosprávnych krajov v školskom roku 2014/2015 a v školskom roku 

2015/2016" 

 

I. Zhrnutie záverov "Analýzy"  

 

 Aplikačná prax pri uplatňovaní novej kompetencie VÚC, vyplývajúcej z § 4 ods. 2 

písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov znení neskorších predpisov ukazuje, že medzi jednotlivými 

samosprávnymi krajmi existujú veľké rozdiely v rozhodovaní, v uplatňovaní kritérií 

rozhodovania a v prístupe k poskytovaniu informácií o štatistických ukazovateľov 

rozhodujúcich pre spracovanie analytických informácii o celom procese určovania počtu tried 

prvých ročníkov SŠ pre príslušný školský rok.  

 Zásadné problémy pri uplatňovaní prenesenej kompetencie samosprávnych krajov, 

vyplývajúcej z § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov v školskom roku 

2014/2015 a v školskom roku 2015/2016 možno zhrnúť do nasledovných bodov: 

a) určený počet tried prvých ročníkov svojou kapacitou výrazne prevyšuje skutočný 

počet žiakov, ktorí v príslušnom školskom roku nastúpia do prvých ročníkov SŠ 

b)  pri prerokúvaní a schvaľovaní VZN neboli k dispozícii podrobnejšie podklady o 

vývoji štatistických údajov, podľa druhov škôl, podľa skupín odborov a podľa 

jednotlivých učebných a študijných odborov za predchádzajúce plánovacie obdobie 

na školský rok 2014 / 2015, ktoré sú jedným z východiskových podkladov pre 

prípravu VZN 

c) pri prerokúvaní a schvaľovaní VZN nebol k dispozícii súhrnný prehľad o určení 

počtu tried SŠ pre školský rok 2015 / 2016 podľa druhov škôl, podľa skupín odborov 

a podľa jednotlivých učebných a študijných odborov (v tabuľkách podľa "metodiky" 

vypracovanej v rámci projektu RSOV) , ktorý je jedným z rozhodujúcich podkladov 

pre vykonanie podrobnejšej analýzy schválených VZN 

d) nie je k dispozícii prehľad o kvalitatívnom poradí škôl, v ktorých sa vyučuje vybraný 

študijný/učebný odbor s údajmi, ktoré školy dosiahli po vyplnení formulára pre 

hodnotenie kvalitatívnych parametrov podľa Metodického usmernenia č. 35 / 2013 za 

jednotlivé vybrané sledované oblasti, ktorý je dôležitý pri určovaní škôl resp. počtu 

tried pre jednotlivé školy  

 

II. Prerokovanie Analýzy 

 

 Analýza uplatňovania kompetencie samosprávnych krajov týkajúcej sa určovania 

počtu tried 1. ročníka SŠ financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti 



samosprávnych krajov v šk. roku 2014/2015 a 2015/2016 bola prerokovaná  na pracovnom 

stretnutí zástupcov samosprávnych krajov za účasti zástupcov zamestnávateľov a 

riešiteľského tímu projektu RSOV. 

 Zástupcovia VUC sa vyjadrili k obsahu niektorých častí analýzy a poukázali, že na 

komplexnosť a úroveň podkladov ktoré poskytli k "Analýze" má vplyv najmä na: 

- skutočnosť, že samosprávne kraje stále nemajú jednotný vstup pri plánovaní počtu tried 1. 

ročníkov 

o potrebách trhu práce v štruktúre odborov vzdelávania 

- neboli dodržané termíny v ktorých je potrebné mať  tieto vstupy k dispozícii  

- rozdielnosť formálnej stránky VZN v jednotlivých VUC ktorá vyplýva z rozdielnosti 

jednotlivých smerníc samosprávnych krajov 

- skreslené navýšenie údajov o počte žiakov použitím predpokladov, že  1 trieda = 31 žiakov 

resp. použitím celoslovenského priemeru o skutočných počtoch žiakov na jednotlivých 

druhoch stredných škôl v predchádzajúcom školskom roku 

 - skutočnosť, že pasportizácie sa odmietli zúčastniť niektoré neštátne  stredné školy 

- skutočnosť, že výhrady niektorých neštátnych škôl k určenému počtu tried neboli uplatnené 

v rámci riadneho pripomienkového konania k návrhu VZN 

 Zástupcovia samosprávnych krajov poukázali na skutočnosť, že legislatívna úprava 

ich kompetencie im ukladá určovať len počet tried a nie počet žiakov. Ďalej bolo poukázané 

na potrebu vydať vykonávací predpis, ktorý by upravoval jednotný postup samosprávnych 

krajov pri určovaní počtu tried resp. žiakov prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie 

konanie v nasledujúcom školskom roku. 

 Zástupcovia zamestnávateľov poukázali na nevyhnutnosť preferovť pri plánovaní 

počtu tried 1. ročníkov odbory, ktoré sú žiadané na trhu práce a rozdeľovať do tried reálne 

počty žiakov bez nadmerného navýšenia. Ďalej bola zdôraznená nevyhnutnosť vzájomnej 

komunikácie už v procese tvorby návrhu VZN, ešte pred rokovaním KR pre OVP. Za dôležité 

zamestnávatelia považujú objektívne hodnotenie kvality škôl na základe vopred stanovených 

jednotných kritérií. 

 Zástupcovia riešiteľského tímu RSOV akceptovali pripomienky samosprávnych krajov 

i zamestnávateľov a informovali o zámeroch v rámci projektovej aktivity 2.1.3 pre 

nasledujúce obdobie: 

- o zriadení novej pracovnej skupiny, v rámci ktorej každý samosprávny kraj deleguje jedného 

zamestnanca, ktorý bude členom pracovnej skupiny, bude sa zúčastňovať pracovných 

stretnutí k príprave plánovania počtu tried 1. ročníkov a bude zodpovedný za spracovanie 

štatistických údajov za samosprávny kraj 

- o obsahu pripravovaného manuálu pre jednotný postup na určovanie tried 1. ročníka SŠ 

financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti samosprávnych krajov. Manuál 

obsahuje postupy, štatistické spracovanie údajov a jednotné výkazy pri príprave podkladov 

pre návrh VZN, ktoré budú eliminovať problémy na ktoré poukazovala "Analýza" 

 Zástupcovia žilinského samosprávneho kraja predložili na pripomienky návrh na 

jednotné kritériá pre hodnotenie stredných škôl. 

 

III.  Závery a odporúčania 

 

 Pri uplatňovaní  kompetencie VÚC, vyplývajúcej z § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 

184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

znení neskorších predpisov sa odporúča: 

a) upraviť všeobecne záväzným predpisom jednotný postup určovania očakávaného 

počtu žiakov alebo tento počet stanoviť osobitne pre každý samosprávny kraj pre 

príslušný školský rok (splnené) 



b) upraviť vo všeobecne záväznom predpise povinnosť riaditeľom škôl a zriaďovateľom, 

povinnosť predkladať návrhy na počet tried a žiakov prvého ročníka pre prijímacie 

konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé študijné odbory alebo 

jednotlivé učebné odbory a návrh na počet spoločných tried prvého ročníka pre 

prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé príbuzné 

študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory 

c) upraviť vo všeobecne záväznom predpise kompetenciu samosprávnych krajov, 

určovať počet tried a žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom 

školskom roku v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory 

a návrh na počet spoločných tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v 

nasledujúcom školskom roku v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo 

jednotlivé príbuzné učebné odbory 

d) zosúladiť a upraviť vo všeobecne záväznom predpise všetky termíny súvisiace s 

procesom prípravy podkladov pre uplatnenie kompetencie samosprávnych krajov 

e) upraviť vykonávacím predpisom, pre všetky samosprávne kraje, ukazovatele, pravidlá 

a spôsob hodnotenia kvalitatívnych parametrov stredných škôl v územnej pôsobnosti 

samosprávneho kraja, podľa ktorých bude samosprávny kraj rozhodovať o počte tried 

a žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku 

f) upraviť vykonávacím predpisom, pre všetky samosprávne kraje, povinnosť 

postupovať pri uplatňovaní  svojej kompetencie vyplývajúcej z § 4 ods. 2 písm. c) 

zákona č. 184/2009 Z. z. jednotne podľa jednotnej metodiky pre postup pri určovaní 

počtu tried v jednotlivých učebných a študijných odboroch prvého ročníka stredných 

škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku  

g) upraviť vykonávacím predpisom povinnosť pre všetky samosprávne kraje, predkladať 

MŠVVaŠ SR informáciu o plnení prenesenej kompetencie v nasledovnej štruktúre: 

 V súhrnnom prehľade o určení počtu tried SŠ schválených VZN pre príslušný školský 

rok, podľa druhov škôl, podľa skupín odborov a podľa jednotlivých učebných a 

študijných odborov  

 V súhrnnom prehľade o vývoji štatistických údajov pre školský rok v ktorom žiaci 

nastúpili do 1. ročníkov podľa predchádzajúceho VZN, podľa druhov škôl, podľa 

skupín odborov a podľa jednotlivých učebných a študijných odborov 

 V súhrnnom prehľade poradia škôl, v ktorých sa vyučuje vybraný študijný/učebný 

odbor s údajmi, ktoré školy dosiahli po vyhodnotení kvalitatívnych kritérií 

h) vytvoriť jednotné softwerové prostredie pre zber, vyhodnocovanie a štatistické 

spracovanie údajov súvisiacich s procesmi určovania počtu tried pre 1. ročníky SŠ, 

prijímania žiakov do 1. ročníka SŠ až po skutočnosť k 15.09. príslušného školského 

roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracoval: Ing. Pavel Korbas 

Dňa: 20.08.2015 



Prílohy: 

- Manuál pre postup pri príprave VZN o určovaní počtu tried v jednotlivých učebných 

a študijných odboroch prvého ročníka stredných škôl pre prijímacie konanie v nasledujúcom 

školskom roku 
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Určenie očakávaného počtu žiakov 
I. ročníka SŠ  

•Určí sa  podľa pri zohľadnení:  

•predbežného výpočtu VUC podľa tabuľky pre zisťovanie očakávaného 
počtu žiakov I. ročníka SŠ 

•násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných 
škôl určeného ministerstvom školstva pre každý samosprávny kraj, 

•Výstup: Očakávaný počet žiakov I. ročníka SŠ  

•Termín :  do 30. 04. 

 

Určovanie očakávaného počtu 
absolventov SŠ, podľa odborov 
vzdelávania a skupín odborov 

vzdelávania 

•Určí sa  pri zohľadnení:  

•dodatočnej potreby v jednotlivých odboroch vzdelávania v územnej 
pôsobnosti samosprávneho kraja 

•ponuky zamestnávateľov pre vstup do duálneho vzdelávania 

•zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným 
počtom absolventov pre potreby trhu práce a zoznam študijných 
odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, 
ministerstvo školstva po prerokovaní v rade vlády vydáva a zverejňuje 
na svojom webovom sídle každoročne do 31. januára. 

•ďalších pomocných ukazovateľov  

•Výstup: Viď.  plánovacia tabuľka stĺpec H až M 

Porovnanie očakávaného počtu 
žiakov I. ročníka SŠ a očakávaného 

počtu absolventov SŠ 

•Rozhodnutie o ďalšom postupe pre prípad, že očakávaný počet žiakov I. 
ročníka SŠ je nižší ako prepočítaný počet absolventov 

•Rozhodnutie o ďalšom postupe pre prípad, že očakávaný počet žiakov I. 
ročníka SŠ je vyššíí ako prepočítaný počet absolventov 

 

Určenie očakávaného počtu 
absolventov SŠ, podľa odborov 
vzdelávania a skupín odborov 

vzdelávania 

•Určí sa  v  pri zohľadnení: 

•výstupov určovania očakávaného počtu absolventov SŠ, podľa odborov 
vzdelávania a skupín odborov vzdelávania 

•rozhodnutia o ďalšom postupe pre prípad rozdielov medzi očakávaným 
počtom žiakov I. ročníka SŠ a prepočítaným počtom absolventov 



 

 

 

Schválenie očakávaného počtu 
absolventov SŠ, podľa odborov 
vzdelávania a skupín  odborov 

vzdelávania  v KR pre OVP 

•Schvaľuje sa pri zohľadnení: 

•regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách 

•analýz a prognóz o vývoji trhu práce vo svojej územnej pôsobnosti 

•rozhodnutia o ďalšom postupe pre prípad rozdielov medzi očakávaným 
počtom žiakov I. ročníka SŠ a očakávaným počtom absolventov 

•Výstup:  Viď. plánovacia tabuľka stĺpec  10 

•Termín do 25.05 

 

Zverejnenie informácie o počte žiakov 
I. ročníka SŠ podľa odborov 

vzdelávania a skupín odborov 
vzdelávania 

•VÚC zverejní informáciu na svojom webovom sídle 

•Termín do 30.05. 

Predloženie návrhov  SŠ resp. 
zriaďovateľov na počet tried a žiakov I. 

ročníka 

 

•návrhy sa predložia podľa odborov vzdelávania 

•pre každý odbor vzdelávania bude navrhnutý počet tried a počet žiakov v 
triede 

•Výstup: Viď. plánovacia tabuľka stĺpec 11 a 12  

•Termín: do 30.06. 

 

Vyhodnotenie kvalitatívnych 
parametrov SŠ pre jednotlivé študijné 

a učebné odbory  

•Vyhodnotia sa na základe: 

•kvalitatívnych predpokladov škôl pre vzdelávanie v konkrétnych odboroch 
vzdelávania určených na základe uplatnenia ustanovení § 32 ods.3 písm. a) 
až m) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 

•Výstup: Viď. plánovacia tabuľka stĺpec 6 



 

 

Návrh na počet  tried a žiakov I. 
ročníka SŠ  v členení na jednotlivé 
učebné alebo študijné odbory  pre 
jednotlivé SŠ v územnej pôsobnosti 

VUC 

•Určí sa podľa predpokladaného počtu žiakov na triedu pri zohľadnení: 

•násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl 
určeného ministerstvom školstva každoročne do 30. júna pre každý 
samosprávny kraj, 

•maximálneho a minimálneho počtu žiakov na triedu stanoveného 
všeobecne záväzným právnym predpisom 

•návrhov na počet tried I. ročníka predložených SŠ resp. zriaďovateľom školy 
(§64, ods.2, zákonč. 245/2008 Z.z.) 

 

Konzultačné procesy o počte tried a 
žiakov pre jednotlivé odbory 

vzdelávania podľa jednotlivých SŠ  so 
zriaďovateľmi SŠ resp . so SŠ 

•Pri zohľadnení: 

•zoznamu študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné 
vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na 
celom území Slovenskej republiky, ministerstvo školstva po prerokovaní 
v rade vlády vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle každoročne do 
15. septembra.  

•návrhov na počet tried I. ročníka predložených SŠ resp. zriaďovateľom školy 
(§64, ods.2, zákonč. 245/2008 Z.z.)                          

•kvalitatívnych parametrov SŠ 

•Termín  do 30.09. 

 

Určenie počtu tried I. ročníka, podľa  
jednotlivých SŠ v územnej pôsobnosti 

VÚC 

•Určí sa v členení na počet tried a počet žiakov pre jednotlivé študijné 
alebo učebné odbory a počet spoločných tried , v členení na jednotlivé 
príbuzné študijné alebo učebné odbory pri zohľadnení: 

•výsledkov vyhodnotenia kvalitatívnych parametrov SŠ pre jednotlivé 
študijné a učebné odbory 

•výsledkov rokovaní s riaditeľmi SŠ  resp. so  zriaďovateľmi SŠ v územnej 
pôsobnosti VÚC 

•Výstup: Viď. Metodika, plánovacia tabuľka stĺpec 13 a 14 

 

Prerokovanie a schválenie  určeného 
počtu tried I. ročníka, podľa  

jednotlivých SŠ v územnej pôsobnosti 
VÚC v KR pre OVP 

•Schvaľuje sa : 

•v členení na počet žiakov a  tried pre jednotlivé študijné alebo učebné 
odbory a počet žiakov a spoločných tried , v členení na jednotlivé príbuzné 
študijné alebo učebné odbory pre jednotlivé SŠ 



 

Pripomienkové konanie k návrhu VZN 

•Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo, zverejní úrad 
samosprávneho kraja (ďalej len „úrad") jeho vyvesením na úradnej tabuli a 
na internetovej adrese samosprávneho kraja aspoň 15 dní pred rokovaním 
zastupiteľstva 

•Dňom zverejnenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, 
počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k 
návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice 
na úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo 
odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie 
pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá a musí 
byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ nariadenia 
prihliadať. 

Určenie počtu tried I. ročníka, podľa  
jednotlivých SŠ v územnej pôsobnosti 

VÚC  schválením  VZN 

•Určí sa v členení na počet tried pre jednotlivé študijné alebo učebné 
odbory a počet spoločných tried , v členení na jednotlivé príbuzné 
študijné alebo učebné odbory pri zohľadnení: 

•jednotnej štruktúry členenia SŠ podľa druhov škôl (gymnázium, 
stredná odborná škola a konzervatórium) 

•Výstup: Viď. , plánovacia tabuľka stĺpec 13 

•Termín do 31.10 

Zverejnenie informácie o počte tried 
a počte žiakov prijímaných do i. 

ročníka SŠ v územnej pôsobnosti VUC 

•Zverejňuje sa počet tried a počet žiakov pre jednotlivé študijné alebo 
učebné odbory a počet spoločných tried , v členení na jednotlivé 
príbuzné študijné alebo učebné odbory  podľa jednotlivých SŠ 

•Informácia pre verejnosť sa zverejňuje prostredníctvom 
www.svs.edu.sk 

•T: do 15.11. 

Vyhodnotenie výsledkov určovania 
počtu tried I.ročníka   pre príslušný 

školský rok 

•Spracuje sa v: 

•členení podľa druhov SŠ (gymnázium, stredná odborná škola a 
konzervatórium) 

•členení na počet žiakov a  tried pre jednotlivé študijné alebo učebné 
odbory a počet žiakov a spoločných tried , v členení na jednotlivé 
príbuzné študijné alebo učebné odbory a skupiny opdborov 

 



 

1. Určovanie očakávaného počtu žiakov I. ročníka SŠ  

 
Potreba určenia násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl pre 

určovanie počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie pre nasledujúci 

školský rok (ďalej len „násobok“) vyplýva z ustanovenia § 31 ods. 3 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z. o 

odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).  

Zákonom sa upravuje kompetencia samosprávnych krajov určovať počty tried prvého ročníka 

stredných škôl pre prijímacie konanie pre nasledujúci školský rok. Jedným z kritérií pre určenie počtu 

tried prvého ročníka stredných škôl je aj vyššie spomenuté ustanovenie § 31 ods. 3 písm. c).  

Samosprávny kraj použije pri tvorbe všeobecne záväzného nariadenia predmetný nástroj, ktorý 

určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky každoročne do 30. júna, 

osobitne pre každý samosprávny kraj.  

Podkladové materiály pre určenie násobku sa vypracujú z podkladov Centra vedecko-technických 

informácií Slovenskej republiky.  

 

Výsledné hodnoty stanovených násobkov predpokladaného počtu žiakov posledného 

ročníka základných škôl a využitie rámcovej prognózy novoprijatých žiakov na SŠ pre 

jednotlivé kraje pre školský rok 2016/2017  
 

VUC 

Násobok predpokladaného počtu 
žiakov posledného ročníka ZŠ určený 

MŠVVaŠ SR 

Schválené MŠVVaŠ SR k 30.06.2015 

BA 1,51 4 884 

TT 1,07 4 371 

TN 1 4 268 

NR 1,05 5 358 

ZA 1,07 6 529 

BB 1,09 4 860 

PO 0,99 6 735 

KE 1,15 6 185 

SR 1,12 43 190 

 
 

2. Určovanie očakávaného počtu absolventov SŠ, podľa odborov vzdelávania a skupín odborov 
vzdelávania 
 
Pre určovanie očakávaného počtu absolventov SŠ, podľa odborov vzdelávania a skupín odborov 

vzdelávania sa využije "Tabuľka pre  určovanie počtu tried prvého ročníka  v súhrnnom prehľade 

podľa vývoja štatistických údajov, podľa druhov škôl, skupín odborov vzdelávania a podľa  

jednotlivých študijných odborov a učebných odborov" 

 



 
 

2.1 Dodatočná potreba trhu práce v roku ukončenia štúdia (plánovacia tabuľka stĺpec "9") 

 

Zisťuje sa na základe podkladov o dodatočných potrebách trhu práce: 



 
 

 Pre zisťovanie dodatočnej potreby v roku ukončenia štúdia je vhodné spracovať tieto údaje do  

"Tabuľky pre zisťovanie prepočítanáho počtu žiakov  na školský rok 2016 / 2017" (modré stĺpce). 

 

 
 

2.2  Potreby trhu práce pre duálne vzdelávanie (plánovacia tabuľka stĺpec "H") 

 



Zisťujú sa na základe ponuky zamestnávateľov zverejnených na  webových stránkach napr. 

http://www.minedu.sk/data/att/8180.pdf 

 
 

 

2.3 Nedostatkové odbory a odbory nad rozsah trhu práce (plánovacia tabuľka stĺpec "I") 

 
Podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, stavovskými 
organizáciami, profesijnými organizáciami a odborovými organizáciami určilo: 

 Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, 

 Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu 
práce. 

 Zoznamy sú zverejnené na http://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-

odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-

odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace-30-marec-2015/ 

 

2.4  Prepočítaný počet absolventov SŠ, podľa odborov vzdelávania a podľa skupín odborov 

vzdelávania (plánovacia tabuľka stĺpec "J") 

 

Zisťuje sa na základe podkladov o dodatočných potrebách trhu práce spracovaných ÚPSVaR a 

skutočnom alebo predpokladanom počte absolventov SŠ počas prípravy žiakov v jednotlivých 

odboroch vzdelávania pomocou "Tabuľky pre zisťovanie prepočítanáho počtu žiakov*  na školský rok 

2016 / 2017" (zelený podklad). 

 

 

2.5 Uplatnenie absolventov na trhu práce (plánovacia tabuľka stĺpec "K až M") 

Údaje sa zisťujú z dostupných štatistických podkladov CVTI SR a ÚPSVaR. 

http://www.minedu.sk/data/att/8180.pdf
http://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace-30-marec-2015/
http://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace-30-marec-2015/
http://www.minedu.sk/zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-s-nedostatocnym-poctom-absolventov-pre-potreby-trhu-prace-a-zoznam-studijnych-odborov-a-ucebnych-odborov-ktore-su-nad-rozsah-potrieb-trhu-prace-30-marec-2015/


 

2.6. Schválenie očakávaného počtu absolventov SŠ, podľa odborov vzdelávania a podľa skupín 

odborov vzdelávania   v KR pre OVP (plánovacia tabuľka stĺpec "10") 

 

Pri schvaľovaní očakávaného počtu absolventov sa dodržujú tieto zásady: 

- počet žiakov v jednotlivých odboroch vzdelávania bude stanovený minimálne v rozsahu dodatočnej 

potreby trhu práce resp. potreby trhu práce pre duálne vzdelávanie 

- celkový počet žiakov I. ročníka SŠ bude stanovený maximálne do výšky očakávaného počtu žiakov I. 

ročníka stanoveného na základe bodu 1. 

 

3. Predloženie návrhov  SŠ resp. zriaďovateľov na počet tried a žiakov  I. ročníka (plánovacia 

tabuľka stĺpec "11 a 12") 

 

SŠ  resp.  zriaďovatelia predkladajú návrhy na počet tried I. ročníkov v štruktúre: 

 - kód odboru vzdelávania 

 - odbor vzdelávania 

 - počet žiakov 

 - počet tried 

 

3.1. Vyhodnotenie kvalitatívnych predpokladov  škôl pre vzdelávanie v jednotlivých odboroch 

vzdelávania (plánovacia tabuľka stĺpec "6") 

3.1.1 Gymnáziá 

 

 

 

 

3.1.2 Stredné odborné školy a konzervatóriá 



 

 

4. Určenie počtu tried a žiakov  I. ročníka SŠ,  v členení na jednotlivé učebné alebo študijné odbory  

(plánovacia tabuľka stĺpec "13 a 14") 

 

Pri určovaní počtu tried a žiakov I. ročníka SŠ sa dodržujú tieto zásady: 

- triedy denného štúdia sa zriaďujú s počtom žiakov najviac 31 a najnižší počet žiakov v triede 
denného štúdia strednej školy je 17 žiakov, pri dodržaní ustanovení §33 zákona č. 245 / 2008 Z.z.    o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- počet žiakov v jednotlivých odboroch vzdelávania bude stanovený minimálne v rozsahu dodatočnej 

potreby trhu práce resp. potreby trhu práce pre duálne vzdelávanie 

- celkový počet žiakov I. ročníka SŠ bude stanovený maximálne do výšky očakávaného počtu žiakov I. 

ročníka stanoveného na základe bodu 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Spracovanie výstupov o počte tried a žiakov I. ročníka pre jednotlivé SŠ v územnej pôsobnosti 

VÚC v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory a počtu spoločných tried i. ročníka v 

členení na jednotlivé príbuzné študijné alebo učebné odbory  

5.1 Spracovanie tabuľky pre  určovanie počtu tried a žiakov I. ročníka  v súhrnnom prehľade podľa 

vývoja štatistických údajov, podľa skupín odborov vzdelávania a podľa  jednotlivých študijných 

odborov a učebných odborov a podľa škôl 

 



5.2 Spracovanie tabuľky pre  určovania počtu tried a žiakov I. ročníka v súhrnnom prehľade podľa 

vývoja štatistických údajov podľa  skupín odborov vzdelávania 

 



5.3 Určenie počtu tried I. ročníka pre jednotlivé SŠ v územnej pôsobnosti VÚC  (VZN) 

 

 


