
Informácia  
o ustanovení krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu  

(k bodu č. 5 programu rokovania) 
 

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov krajskú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu zriaďuje 
predseda samosprávneho kraja ako svoj poradný orgán.  

Štatút krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu schvaľuje predseda 
samosprávneho kraja. Na základe požiadaviek samosprávnych krajov bol vypracovaný 
Vzorový štatút krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu, ktorý bol schválený 
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 603/2009 zo dňa 2. septembra 2009. 

Informácia o ustanovení krajských rád pre odborné vzdelávanie a prípravu je spracovaná 
podľa podkladov samosprávnych krajov predložených na základe vyžiadania podpredsedu 
vlády a ministra školstva Slovenskej republiky listom č. CD-2009-27482/32091-7:09 zo dňa 
11. septembra 2009. 

 

Bratislavský samosprávny kraj 

Príprava podmienok pre ustanovenie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu sa 
realizuje na základe schváleného realizačného postupu a v súčasnosti sú vytvorené 
predpoklady pre jej ustanovenie do 31. októbra 2009. 

 

Trnavský samosprávny kraj 

Pre potreby prípravy a koordinácie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 184/2009 Z. z. 
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol ešte 
pred nadobudnutím účinnosti tejto komplexnej právnej normy vypracovaný, Zastupiteľstvom 
TTSK prerokovaný a dôsledne realizovaný časový a vecný harmonogram prípravy 
a realizácie úloh vyplývajúcich zo zákona o odbornom vzdelávaní a príprave v podmienkach 
TTSK. Súčasťou harmonogramu je konštituovanie Krajskej rady pre odborné vzdelávanie 
a prípravu Trnavského samosprávneho kraja, ktorá je v súčasnosti v konečnom štádiu 
kreovania a prípravy ustanovujúceho zasadnutia. 

 

Žilinský samosprávny kraj 

Žilinský samosprávny kraj, v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zriadil dňa 4. septembra 
2009 Krajskú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu v Žilinskom samosprávnom kraji.  
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Na prvom pracovnom stretnutí bol prijatý Štatút krajskej rady pre odborné vzdelávanie 
a prípravu v Žilinskom samosprávnom kraji, ktorý vymedzuje postavenie, úlohy, zásady, 
zloženie, práva a povinnosti členov krajskej rady. Zároveň bola uskutočnená voľba 
podpredsedu Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu v Žilinskom samosprávnom 
kraji a prerokovaný návrh počtu tried a počtu žiakov pre prijímanie na vzdelávanie 
v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
pre školský rok 2010/2011.  

V súlade s článkom 3 písm. e) Štatútu Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu 
v Žilinskom samosprávnom kraji sa členovia krajskej rady vyjadrili k zmene v sieti škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 
k 1. januáru 2010. 

 

Košický samosprávny kraj 

V súlade so vzorovým Štatútom Krajskej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu boli 
oslovené príslušné inštitúcie a zamestnávatelia o nomináciu svojich zástupcov. Ustanovujúce 
zasadnutie bolo plánované na 15. októbra 2009.  

 

Nitriansky samosprávny kraj 
Trenčiansky samosprávny kraj 
Banskobystrický samosprávny kraj 
Prešovský samosprávny kraj 

Zástupcovia samosprávnych krajov budú na rokovaní Rady vlády Slovenskej republiky 
pre odborné vzdelávanie a prípravu predkladať ústnu informáciu o ustanovení Krajskej rady 
pre odborné vzdelávanie a prípravu.  

 

 


