
Informácia  

o zmenách a doplneniach v novele zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 

a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 

OKRUHY NOVELY ZÁKONA 

˗ novela zákona zavádza nový systém experimentálneho overovania odborov vzdelávania 

na SOŠ, SŠŠ, ŠUP a konzervatóriách, ktoré vychádza priamo z potrieb trhu práce 

a predkladateľmi návrhov sú stavovské a profesijné organizácie (SaPO), 

˗ úprava hodinových dotácií praktického vyučovania sa presúva zo zákona do štátneho 

vzdelávacieho programu za účelom lepšej flexibility úpravy pomerov praktického 

vyučovania pre príslušné skupiny odborov vzdelávania, 

˗ rozšírenie možnosti realizácie odborného výcviku aj pod vedením učiteľa odbornej praxe 

a hlavného inštruktora a praktických cvičení pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo 

majstra odbornej výchovy, 

˗ zákon predstavuje aj ďalšie odstraňovanie administratívnej záťaže pre zamestnávateľov 

v procese overovania spôsobilosti pre SDV, 

˗ zavádza sa možnosť realizovať praktické vyučovanie formou cvičnej práce aj 

v akreditovanej inštitúcii v rámci SDV alebo obdobného systému v zahraničí, 

˗ rozširujú sa dôvody možnosti výpovede zmluvy o duálnom vzdelávaní (ZDV) zo strany 

SOŠ, 

˗ optimalizuje sa spolupráca SOŠ so zamestnávateľom v procese prijímania žiakov do SDV 

za účelom efektívnejšej informovanosti všetkých relevantných subjektov, 

˗ novela zákona zavádza nový inštitút nadpodnikového vzdelávacieho centra (NVC), 

(veľký zamestnávateľ s pracoviskom praktického vyučovania), ktorého hlavným účelom 

je poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (SDV) žiakom 

s učebnou zmluvou, uzatvorenou s inými zamestnávateľmi. NVC predstavuje možnosť 

predovšetkým SZČO, malé a stredné podniky pripraviť si svoju vlastnú budúcu pracovnú 

silu bez rizika poklesu kvality poskytovaného vzdelávania z dôvodu nedostatočných 

materiálnych, personálnych a priestorových kapacít. NVC zároveň, predstavuje nástroj 

na zvyšovanie úrovne inovácií v OVP a zvyšuje konkurencieschopnosť priemyslu 

a služieb na trhu práce.  

˗ zároveň sa odstraňujú administratívne prekážky pre vstup študijného odboru učiteľstvo 

pre materské školy a vychovávateľstvo a zdravotnícke odbory do SDV a špecifikuje sa 

pojem zamestnávateľ vo vzťahu k orgánom verejnej správy,  

˗ zároveň sa upravuje možnosť vstúpiť do SDV až do konca 1. ročníka SŠ, upravujú sa 

náležitosti ukončenia učebného pomeru (možnosť ukončenia učebnej zmluvy písomnou 

dohodou so súhlasom školy) a ďalšie náležitosti učebnej zmluvy ako napríklad možnosť 

uzatvoriť novú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom so súhlasom školy, 



˗  upravujú sa náležitosti týkajúce sa praxe hlavného inštruktora (HI) a inštruktora podľa 

návrhov zamestnávateľov a možnosť získať kvalifikáciu hlavného inštruktora alebo 

inštruktora v neformálnom vzdelávaní a informálnom učení sa,  

˗ upraví sa problematika BOZP na pracovisku zamestnávateľa, stravovanie žiakov vo 

vlastnom zariadení u zamestnávateľa, či podnikové štipendium pre žiakov v SDV aj 

mimo pracoviska praktického vyučovania (PPV) podľa návrhov zamestnávateľov, 

˗ upravujú sa podmienky zmluvy o budúcej zmluve a učebnej zmluve pre dennú formu 

štúdia v rámci podnikovej školy, podľa návrhov zamestnávateľov, 

˗ upravujú sa podmienky tvorby a vyhodnocovania regionálnej stratégie výchovy 

a vzdelávania na SŠ, 

˗ zavádzajú sa kompetencie SaPO pri ďalšom profesijnom rozvoji učiteľov odborných 

predmetov a majstrov odbornej výchovy,  

˗ zavedenie systému validácie a uznávania výsledkov predošlého vzdelania získaného 

v neformálnom vzdelávaní a nadobudnutie kvalifikácie predovšetkým v remeslách 

a službách,  

˗ rozširujú sa kompetencie Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania 

(RZSDV) na celý systém OVP, 

˗ upravuje sa možnosť navýšiť počet žiakov prvého ročníka SŠ o troch žiakov nad rámec 

určeného najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka SŠ pre príslušné študijné odbory a príslušné 

učebné odbory za taxatívne vymenovaných podmienok, 

˗ v rámci návrhov novely školského zákona sa upravia ustanovenia Centrálneho registra 

a nižšieho počtu žiakov v triede strednej školy. 

 

  


