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Informácia 

Tvorba smernice, ktorou sa upravuje postup pri tvorbe zoznamu študijných odborov 

a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných 

odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu 

práce a zoznamu študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné 

vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území 

Slovenskej republiky. 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pristúpilo k vypracovaniu novej smernice, 

ktorou sa upravuje postup pri tvorbe zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré 

sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a učebných odborov 

s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a zoznamu študijných odborov 

a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej 

strednej odbornej škole na celom území Slovenskej republiky (ďalej len „smernica“) 

z dôvodu nadobudnutia účinnosti zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa zrušil pôvodný zákon č. 184/2009 Z. z., 

podľa ktorého bola vydaná smernica č. 8/2015. 

V rámci tvorby návrhu smernice sa dňa 6. apríla 2016 uskutočnilo rokovanie pracovnej 

skupiny za účasti zástupcov odboru stredných odborných škôl a konzervatórií, Inštitútu 

vzdelávacej politiky, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Centra vedecko-technických 

informácií SR a Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania s cieľom prerokovať 

kritériá, ktoré budú použité pri stanovovaní príslušných zoznamov. 

Následne k 22. aprílu 2016 boli na MŠVVaŠ SR predložené návrhy kritérií od všetkých 

členov pracovnej skupiny okrem Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, 

ktorá požiadala o predĺženie termínu do 20. júna 2016. 

Dňa 3. júna 2016 sa uskutočnilo stretnutie so zástupcami zamestnávateľov vo veci návrhu na 

zriadenie Pracovnej skupiny Rady vlády SR pre verifikáciu potrieb trhu práce. Predmetom 

stretnutia bol prerokovanie jednotlivých úloh pracovnej skupiny v nadväznosti na 

verifikované potreby trhu práce na národnej aj regionálnej úrovni.  

V súčasnosti Inštitút vzdelávacej politiky vypracúva analýzu všeobecne záväzných nariadení 

(ďalej len „VZN“) samosprávnych krajov, na základe ktorej porovnajú vydané VZN so 

skutkovým stavom. 

Predpokladaný termín predloženia návrhu smernice do ďalšieho schvaľovacieho procesu 

v rámci MŠVVaŠ SR je 31. august 2016. 

 


