
Informácia  
o ustanovení sektorových rád pre odborné vzdelávanie a prípravu  

(k bodu č. 6 programu rokovania) 
 

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov sektorovú radu pre odborné vzdelávanie a prípravu zriaďuje 
stavovská organizácia alebo profesijná organizácia podľa svojej vecnej pôsobnosti 
v súčinnosti s príslušným ministerstvom podľa jeho odvetvovej pôsobnosti a Ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Sektorová rada je poradným orgánom 
stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie. 

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

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

 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora 

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora požiadala o nominovanie zástupcov 
všetkých dotknutých inštitúcií a organizácií za účelom zriadenia sektorovej rady pre odborné 
vzdelávanie a prípravu pre odbory skupín Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj 
vidieka a Veterinárske vedy.   

 Predstavenstvo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na svojom 
zasadnutí dňa 24. septembra 2009 uložilo predsedovi Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory zvolať prvé zasadnutie sektorovej rady Slovenskej 
poľnohospodárskej a potravinárskej komory do konca októbra 2009. 

 

Slovenská banská komora 

Pripravuje sa ustanovenie Sektorovej rady pre odborné vzdelávanie a prípravu pre odbory 
skupiny Baníctvo, geológia a geotechnika. Predpokladá sa, že v mesiaci október budú 
nominovaní zástupcovia všetkých dotknutých inštitúcií. 

 

Republiková únia zamestnávateľov 

Republiková únia zamestnávateľov schválila nominácie za predsedov a tajomníkov 
sektorových rád pre skupiny odborov Hutníctvo, Spracúvanie dreva a výroba hudobných 
nástrojov, Stavebníctvo, geodézia a kartografia, Ekonomické vedy a Ekonomika 
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a organizácia, obchod a služby. Predsedami a tajomníkmi sektorových rád sú zástupcovia 
členov Republikovej únie zamestnávateľov v odvetviach, pod ktoré spadajú jednotlivé 
študijné a učebné odbory.  

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora 
Slovenská živnostenská komora 
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky 

Zástupcovia stavovských a profesijných organizácií budú na rokovaní Rady vlády 
Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu predkladať ústnu informáciu 
o ustanovení sektorových rád pre odborné vzdelávanie a prípravu.  


