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Štatút  
Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania 

 

 

Preambula 

 

Dňa 1. 4. 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). V zmysle § 32 ods. 4 zákona 

postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v systéme 

duálneho vzdelávania koordinuje Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania 

(ďalej len „Rada“). V zmysle § 32 ods. 5 zákona Rada je dobrovoľné odborné združenie 

zástupcov každej stavovskej organizácie a profesijnej organizácie. V zmysle § 32 ods. 6 

zákona spôsob vymenúvania členov, dôvody zániku členstva, spôsob rokovania a podrobnosti 

o činnosti upraví štatút rady zamestnávateľov, ktorý vydá Rada po prerokovaní v Rade vlády 

Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len "Rada vlády"). Stavovské 

a profesijné organizácie, ktorými sú  

 

- Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky  

- Republiková únia zamestnávateľov  

- Slovenská banská komora  

- Slovenská lesnícka komora  

- Slovenská obchodná a priemyselná komora  

- Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora  

- Slovenská živnostenská komora  

 

zastúpené na tento účel poverenými zástupcami ako členmi Rady týmto za účelom uvedenia 

zákonnej úpravy do praxe a realizácie oprávnení, úloh a cieľov stanovených zákonom k 

rozvíjaniu stredného odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania vydávajú 

nasledujúci štatút rady. 

 

 

I. 

Základné ustanovenia 

 

1. Rada je dobrovoľné odborné združenie zástupcov každej stavovskej organizácie 

a profesijnej organizácie. 

 

2. Sídlo Rady je v Bratislave. 

 

3. Členmi Rady sú zástupcovia: 

a) Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (ďalej len 

„AZZZ“) so sídlom Nevädzová 5, 82101 Bratislava, IČO: 17 316 561 v počte 3 

zástupcov,  

b) Republikovej únie zamestnávateľov (ďalej len „RÚZ“) so sídlom Digital Park II, 

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 30 854 105 v počte 3 zástupcov, 
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c) Slovenskej banskej komory (ďalej len „SBK“) so sídlom Matice Slovenskej 10, 971 01 

Prievidza, IČO: 34 058 338 v počte 1 zástupcu,  

d) Slovenskej lesníckej komory (ďalej len „SLK“) so sídlom Študentská 20, 960 01 

Zvolen, IČO: 00 625 591 v počte 1 zástupcu, 

e) Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (ďalej len „SOPK“) so sídlom Gorkého 

9, 816 03 Bratislava, IČO: 30 842 654 v počte 3 zástupcov, 

f) Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (ďalej len „SPPK“) so sídlom 

Záhradnícka 21, 811 07 Bratislava, IČO: 31 826 253 v počte 2 zástupcov, 

g) Slovenskej živnostenskej komory (ďalej len „SŽK“) so sídlom Dolné Rudiny 3, 010 01 

Žilina, IČO: 36 145 581 v počte 2 zástupcov. 

 

 

II. 

Poslanie a činnosť Rady  

 

1. Poslaním Rady je koordinácia postupu pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií 

a profesijných organizácií v znení zákona.  
 

2. V rámci svojho poslania v oblasti rozvoja duálneho vzdelávania Rada vytvára inštitucionálny 

rámec jednotného postupu a koordinácie pravidiel zabezpečujúcich jednotný prístup pri 

zavádzaní systému duálneho vzdelávania. Rada pri tom najmä koordinuje postup pri výkone 

nasledujúcich funkcií stavovských organizácií a profesijných organizácií:  
 

a) overovanie spôsobilosti zamestnávateľa vykonávať praktické vyučovanie k študijnému 

odboru alebo k učebnému odboru podľa svojej vecnej pôsobnosti,  

b) vedenie a zverejňovanie na webovom sídle zoznamu odborne spôsobilých osôb na 

overenie spôsobilosti zamestnávateľa, 

c) vedenie evidencie vydaných osvedčení, 

d) zverejňovanie na webovom sídle zoznamu pracovísk praktického vyučovania,  

e) podieľanie sa na tvorbe:  

- vzorového učebného plánu pre príslušný študijný odbor,  

- vzorového učebného plánu pre príslušný učebný odbor,  

- vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety 

príslušného študijného odboru  

- vzorových učebných osnov pre jednotlivé odborné vyučovacie predmety 

príslušného učebného odboru,  

f) poskytovanie súčinnosti Štátnej školskej inšpekcii pri výkone kontrolnej činnosti 

na pracovisku praktického vyučovania, 

 

ako aj súvisiace činnosti v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré konzultuje so 

zástupcami stavovských resp. profesijných organizácií. 
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III. 

Riadenie a organizácia 

 

1. Orgánmi Rady sú zhromaždenie členov Rady a predseda Rady.  

 

2. Zakladajúcimi členmi rady sú zástupcovia stavovských a profesijných organizácií (ďalej 

len „organizácie“) uvedení v čl. I. ods. 3. Rada má 15 členov. 

 

3. Za člena Rady môže byť vymenovaný poverený zástupca organizácie. Počet zástupcov 

jednej organizácie nemôže presiahnuť počty uvedené v čl. I. ods. 3. Členov Rady menuje 

predseda Rady. 

 

4. Za člena Rady možno vymenovať občana Slovenskej republiky, ktorý má spôsobilosť na 

právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný.  

 

5. Členstvo v Rade zaniká:  

 

a) smrťou,  

b) odvolaním poverenia člena organizáciou, ktorá mu toto poverenie udelila,  

c) vzdaním sa funkcie, 

d) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin 

alebo ktorým bol odsúdený za trestný čin a výkon trestu mu nebol podmienečne 

odložený, 

e) odvolaním z postavenia člena Rady Zhromaždením členov Rady, a to nadpolovičnou 

väčšinou všetkých hlasov; v prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas Predsedu, 

 

6. Rokovania Rady sa uskutočňujú na zasadnutiach Zhromaždenia členov Rady. Zasadnutie 

môžu okrem Predsedu Rady zvolať aj najmenej 5 členovia rady zastupujúci najmenej 4 

rôzne organizácie.  

 

 

IV. 

Zhromaždenie členov Rady 

 

1. Najvyšším orgánom Rady je zhromaždenie členov Rady (ďalej len „Zhromaždenie“). 

 

2. Zhromaždenie volí spomedzi svojich členov predsedu Rady (ďalej len „Predseda“).  

 

3. Zhromaždenie: 

 

a) volí Predsedu, 

b) rozhoduje o všetkých otázkach, o ktorých podľa tohto štatútu nerozhoduje Predseda. 

 

4. Zhromaždenie je uznášaniaschopné, pokiaľ sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých 

členov a prítomní členovia sú zástupcami aspoň 4 organizácií uvedených v čl. I bod 3. 
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písm. a) až g) tohto štatútu; na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina 

hlasov prítomných členov. 

 

 

V. 

Predseda Rady 

 

1. Predseda riadi činnosť Rady. 

 

2. Predseda: 

 

a) riadi činnosť Rady, koná v jej mene a zastupuje Radu navonok, 

b) zodpovedá za tvorbu efektívneho systému riadenia a jeho kontrolu v oblasti hlavných 

úloh organizácie a organizácie práce, 

c) zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov a kontrolu ich dodržiavania, 

d) vydáva interné normy a predpisy upravujúce činnosť Rady, 

 

3. Funkčné obdobie Predsedu je tri roky. Zhromaždenie členov uskutoční najmenej 1 mesiac 

pred uplynutím funkčného obdobia Predsedu zasadnutie Zhromaždenia na voľbu 

Predsedu na nastávajúce funkčné obdobie. Takéto Zhromaždenie je uznášaniaschopné, 

pokiaľ sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov; za Predsedu bude zvolený 

ten z členov, ktorý dosiahne najväčší počet hlasov. 

 

4. Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie Predsedu zaniká: 

 

a) vzdaním sa funkcie, 

b) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin 

alebo ktorým bol odsúdený za trestný čin a výkon trestu mu nebol podmienečne 

odložený, 

c) smrťou 

d) stratou postavenia zástupcu príslušnej stavovskej alebo profesijnej organizácie. 

 

5. Predseda môže byť z funkcie odvolaný, ak: 

 

a) pokiaľ počas šiestich mesiacov riadne nevykonáva povinnosti vyplývajúce z jeho 

funkcie. 

b) odvolaním zhromaždením členov Rady, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov; 

Predseda v takomto prípade nehlasuje. 

 

 

VI. 

Spolupráca 

 

1. Pri plnení svojich úloh Rada spolupracuje na medzinárodnej a celoštátnej úrovni najmä s:  
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a) medzinárodnými agentúrami a komorami zastupujúcich zamestnávateľov v odbornom 

vzdelávaní a duálnom systéme vzdelávania, 

b) stavovskými a profesijnými organizáciami, 

c) zamestnávateľmi, 

d) ústrednými orgánmi štátnej a verejnej správy, 

e) zriaďovateľmi škôl, 

f) školami všetkých stupňov, 

g) záujmovými združeniami a inými organizáciami. 

 

2. Hlavným partnerom Rady za účelom kvalifikovaného plnenia jej úloh, na ktoré je 

potrebné zabezpečenie finančného resp. personálneho substrátu (t. j. najmä vypracúvanie 

štúdií, podkladov, analýz, prehľadov, oficiálnych dokumentov a súvisiace organizačné 

a administratívne činnosti) bude organizácia, ktorá bude vytvorená na vykonávanie týchto 

úloh stavovskými a profesijnými organizáciami resp. ich zástupcami, ktorí sú zároveň 

členmi Rady.  

 

 

VII. 

Poradné orgány 

 

1. Predseda podľa potreby zriaďuje a ruší svoje poradné orgány, odborné komisie alebo 

pracovné skupiny. 

 

2. Členstvo v poradných orgánoch je čestné a nezastupiteľné. 

 

3. Poslanie, rozsah činnosti a zloženie poradných orgánov a podmienky vymenovania 

a odvolávania ich členov vymedzuje organizačný poriadok Rady. 

 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Prílohou tohto štatútu sú poverenia členov. 

 

 


