
INFORMÁCIA O PRÍPRAVE ODVETVOVEJ KONCEPCIE 
ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY ŽIAKOV NA VÝKON 
POVOLANIA A ODBORNÝCH ČINNOSTÍ V REZORTE KULTÚRY 

 
 
 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „Ministerstvo kultúry“) 

podľa § 3 ods. 5zákona č. 184/2009 Z. z. zákona o odbornom vzdelávaní a príprave 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladá 

Rade vlády Slovenskej republiky  pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len 

„Rada vlády“) odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na 

výkon povolania a odborných činností, ktorú upravuje najmenej raz za štyri roky. 

 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky predložilo vyššie uvedenú koncepciu 

Rade vlády na jej piatom rokovaní a Rada vlády túto zobrala na vedomie. 

 

Ministerstvo kultúry aktívne sleduje súčasný stav odborného vzdelávania 

a prípravy žiakov na výkon povolania, vývoj počtu žiakov v odboroch pre potreby 

rezortu ako aj analýzy uplatnenia týchto žiakov na trhu práce (napr. štatistický výstup 

nezamestnanosti absolventov stredných škôl v študijných a učebných odboroch 

podľa stupňov vzdelania, vydaný Ústavom informácií a prognóz školstva Bratislava). 

 

Ministerstvo kultúry pripravilo Analýzu a možnosti podpory pre tradičné 

stavebné a umelecké remeslá, vzdelávanie remeselníkov a certifikáciu na 

pamiatkovú obnovu, ktorá je v súčasnosti v schvaľovacom procese. Využitie týchto 

informácií prispeje okrem iného k snahe o zapojenie týchto tém do školských osnov, 

organizovania remeselných kurzov, školení remeselníkov, architektov a stavebných 

inžinierov pre pamiatkovú obnovu.  

 

Ministerstvo kultúry v budúcnosti zrealizuje stretnutie zástupcov inštitúcií 

pôsobiacich v rezorte kultúry s cieľom aktívnej diskusie týkajúcej sa propagácie 

študijných odborov, najmä tých, o ktoré nie je záujem na školách, avšak na trhu 

práce sú nedostatočne zastúpené. Výstupom by mali byť konkrétne návrhy 

a možnosti riešení, ktoré by boli súčasťou odvetvovej koncepcie  odborného 

vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania a odborných činností. Obdobne 



chce v tomto smere otvoriť aktívnu diskusiu so zástupcami samosprávnych krajov a 

zamestnávateľských zväzov. 

 

Zámerom Ministerstva kultúry je aktívne sa zapojiť do procesov, ktoré budú 

smerovať k úprave  odvetvovej koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov 

na výkon povolania a odborných činností. Bude to úloha síce časovo veľmi náročná, 

ale v konečnom dôsledku veľmi prospešná k dosiahnutiu zámerov a cieľov, ktoré má 

odvetvová koncepcia odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania 

a odborných činností priniesť. 

 


