
U z n e s e n i e 

zo zasadnutia  

Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, 

 

konaného dňa 19. októbra 2010 

  

 

 

Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu 

A. berie na vedomie: 

1. informáciu o tvorbe návrhu zoznamu študijných odborov a učebných odborov, 

ktoré sú nad rozsah plánu potrieb trhu práce predloženú Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

2. informáciu o tvorbe návrhu jednotného postupu prípravy plánu potrieb trhu práce 

v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (model) predloženú Slovenskou 

živnostenskou komorou, 

3. informáciu zástupcov stavovských a profesijných organizácií o problémoch 

vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov pri príprave 

plánov potrieb trhu práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, 

 

B. schvaľuje: 

1. Návrh postupu tvorby normatívov priestorovej, materiálnej a prístrojovej 

vybavenosti predložený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky, 

 

C. odporúča: 

1. Ministerstvu kultúry a cestovného ruchu Slovenskej republiky predložiť 

Odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolaní 

a odborných činností, spracovanú na základe § 3 ods. 4  zákona č. 184/2009 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, na najbližšie rokovanie Rady vlády Slovenskej 

republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu, 

2. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradiť 

učebný odbor Mechanik cestných a diaľničných strojov do sústavy odborov 

vzdelávania, 



3. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zaradiť 

študijný odbor Technológia kozmetiky a chemických liečiv do sústavy odborov 

vzdelávania, 

4. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nezaradiť 

študijný odbor Starostlivosť o seniorov a sociálne služby do sústavy odborov 

vzdelávania, 

5. Slovenskej živnostenskej komore v spolupráci so stavovskými a profesijnými 

organizáciami, Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

predložiť na najbližšie rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné 

vzdelávanie a prípravu Návrh jednotného postupu prípravy plánu potrieb trhu 

práce v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (model), 

6. ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informovať 

vládu Slovenskej republiky o problémoch s plnením kompetencií stavovských 

a profesijných organizácií vyplývajúcich zo zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom 

vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, 

7. Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pripraviť 

v spolupráci so subjektmi koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh 

práce novelu zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 

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

 

 

 

 

 Ing. Eugen Jurzyca, v.r. 

 predseda rady vlády 


