
Uznesenie 
z desiateho rokovania 

Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, 
konaného dňa 13. marca 2014 

Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu  

A. berie na vedomie:  

1. Informáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o  

a. schválení normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, 

b. pripravovanej novele vyhlášky MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách 
v znení neskorších predpisov, 

c. Zozname študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom 
absolventov pre potreby trhu práce a Zozname študijných odborov a učebných 
odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, 

d. metodickom usmernení č. 8/2014, ktorým sa mení a dopĺňa metodické 
usmernenie č. 9/2010-R o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných 
odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach 
elektrických ako elektrotechnik. 

2. Priebežnú informácia o realizácii Národného projektu  

a. „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“,  

b. „Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií“,  

c. „Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie 
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 
pracovných zručností a práca s talentami“, 

d. „Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej 
uplatniteľnosti na trhu práce“. 

3. Informáciu o výsledkoch prieskumu agentúry AKO s. r. o. „Najžiadanejšia pracovná 
pozícia v roku 2013“. 

4. Informáciu o Súhrnnej správe o výsledku kontroly efektívnosti a účinnosti 
vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov 
vybraných stredných škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov 
hospodárenia, študijného a učebného procesu (výsledky kontroly Najvyššieho 
kontrolného úradu). 

B. odporúča:  

1. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR opätovne vydať vyhlásenie 
k Zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom 
absolventov pre potreby trhu práce a Zoznamu študijných odborov a učebných 
odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce s dodatkom, že zástupcovia 
stavovských a profesijných organizácií združení v Rade vlády SR pre OVP sa s týmito 
zoznamami stotožňujú. 

2. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR vydať tlačovú správu z rokovania 
Rady vlády SR pre OVP obsahujúcu informáciu o potrebe pracovnej sily 
v nasledovných piatich rokoch predloženú zamestnávateľmi združenými v rade vlády. 



3. Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny, Národnému ústavu celoživotného vzdelávania 
a Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania predložiť na nasledujúce rokovanie Rady 
vlády SR pre OVP informáciu o prepojení systému kariérneho poradenstva rezortu 
práce, sociálnych vecí a rodiny a rezortu školstva, vedy, výskumu a športu. 

4. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvu práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR koordinovať aktivity spojené s tvorbou Národnej sústavy povolaní 
a Národnej sústavy kvalifikácií tak, aby štandardy povolaní boli východiskom pre 
tvorbu kvalifikačných a hodnotiacich štandardov. 

C. ukladá:  

1. Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania v spolupráci s Národným ústavom 
celoživotného vzdelávania a stavovskými a profesijnými organizáciami predložiť na 
najbližšie rokovanie rady vlády materiál s názvom „Zosúladenie výstupov a cieľov 
národných projektov podľa požiadaviek zamestnávateľov“. 

2. Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania zapracovať do aktivít národného projektu 
„Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie 
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 
pracovných zručností a práca s talentami“ udržateľnosť projektu vo vzťahu k počtu 
žiakov prijatých na štúdium stredných škôl v požadovaných študijných a učebných 
odboroch. 

3. Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania prezentovať aktivity národných projektov na 
podujatiach Mladý tvorca a JOB-EXPO.  
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predseda Rady vlády SR 
pre odborné vzdelávanie a prípravu 

 


