
Informácia o  tvorbe odvetvových koncepcií 
odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností  

(k bodu č. 7 programu rokovania) 
 

Podľa § 3 ods. 4 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej 
republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky v oblasti svojej pôsobnosti vypracúva a predkladá Rade vlády 
Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu odvetvovú koncepciu odborného 
vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností, ktorú upravuje 
najmenej raz za štyri roky. 

Predbežná informácia o tvorbe odvetvových koncepcií odborného vzdelávania a prípravy 
žiakov na výkon povolania a odborných činností je spracovaná podľa podkladov 
predložených na základe vyžiadania podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej 
republiky listom č. CD-2009-27482/32091-7:09 zo dňa 11. septembra 2009. 

 

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

Odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania 
a odborných činností v oblasti pôsobnosti Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky nebola dosiaľ vypracovaná. 

Na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky sa kritickým 
stavom v tejto oblasti zaoberá Rada pre riešenie problematiky stredných odborných škôl ako 
poradný orgán ministra. Rada bola zriadená pre zabezpečenie koordinácie vzťahov medzi 
zamestnávateľmi, samosprávnymi krajmi, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja 
Slovenskej republiky a strednými odbornými školami. V tejto rade sú okrem nich zastúpení 
Integrovaný odborový zväz, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a prizvaní odborníci 
z profesijných zväzov a cechov. 

 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

Platná Koncepcia prípravy mládeže na povolania v odvetviach dopravy, pôšt 
a telekomunikácií (ďalej len „koncepcia“) bola prerokovaná a schválená na porade vedenia 
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky dňa 16. októbra 2006 
a listom č.j. 569/M-2006 zo dňa 16. októbra 2006 bola predložená Ministerstvu školstva 
Slovenskej republiky.  
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 V rámci procesu prípravy tohto koncepčného materiálu Ministerstvo dopravy, pôšt 
a telekomunikácií Slovenskej republiky spolupracovalo s Výskumným ústavom dopravným, 
Výskumným ústavom spojov, s vybranými strednými odbornými školami, 
so zamestnávateľmi, s profesijnými združeniami, zamestnávateľskými zväzmi, s odborovými 
zväzmi, so Štátnym pedagogickým ústavom a so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

Zástupcovia ministerstiev budú na rokovaní Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné 
vzdelávanie a prípravu predkladať ústnu informáciu o tvorbe odvetvových koncepcií 
odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností. 

 


