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 zoznamy určuje MŠVVaŠ SR  

 podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o OVP,  

 v spolupráci s MPSVaR SR, stavovskými organizáciami, profesijnými 
organizáciami, samosprávnymi krajmi, odborovými organizáciami, 

 

 8. január 2014 zoznamy vzaté na vedomie vládou SR. 

 

 

 

Tvorba zoznamov 
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 pochybnosti zo strany verejnosti, s požiadavkou určiť objektívne 
kritériá pre zaradenie odborov vzdelávania do zoznamov, 

 zásadná pripomienka MF SR v súvislosti s MPK k 

 zákonu o OVP,  

 návrhu novely nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z.  

 

 

Dôvody tvorby smernice 
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 smernica bola pripravená v spolupráci s ÚPSVaR, stavovskými 
organizáciami, profesijnými organizáciami, samosprávnymi krajmi, 
odborovými organizáciami a CVTI, 

 smernica ustanovuje  

 postup tvorby zoznamov,  

 jednotné kritériá pre zaraďovanie odborov do zoznamov,  

 termín zverejňovania zoznamov, 

 dňa 26. januára 2015 smernica schválená poradou vedenia 
ministerstva.   

 

 

 

Smernica č. 8/2015 
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Zdroje údajov: 

 analýzy a prognózy o vývoji na trhu práce a dodatočná potreba 
zamestnancov v kalendárnom roku,  

 informácia o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce podľa § 3 
ods. 4 písm. a) zákona, 

 príslušne odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov 
na výkon povolania a odborných činností, 

 regionálne stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách. 
 

Dňa 5. februára 2015 sa uskutoční prvé pracovné stretnutie k návrhu 
zoznamov. 

 

 

 

Tvorba zoznamov 
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 zoznamy budú zohľadnené pri: 

 rozpise finančných prostriedkov v rámci normatívneho 
financovania od 1. septembra 2015 v súvislosti s nadobudnutím 
účinnosti nariadenia vlády SR č. 418/2014    Z. z.  

 určovaní najnižšieho počtu žiakov v triedach podľa § 33 ods. 8 
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).  

 

 

Využitie zoznamov 
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 Ďakujem za pozornosť! 


