
 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
Na žiadosť Slovenského živnostenského zväzu (SŽZ) sa dňa 24. júla 2018 konalo na Ministerstve 

školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) stretnutie zástupcov SŽZ a zástupcov sekcie 

regionálneho školstva, v zastúpení ministerky školstva Martiny Lubyovej, k aktuálnemu stavu 

v oblasti odborného vzdelávania.  

 

Vo svojej žiadosti o stretnutie vyjadril SŽZ nespokojnosť s obsahom  Národného programu rozvoja 

výchovy a vzdelávania, najmä pokiaľ ide o riešenie problémov s nedostatkom žiakov pre remeselné 

učebné odbory a znepokojenie nad skutočným prínosom duálneho vzdelávania pre prax.  

 

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia MŠVVaŠ SR: Marián Galan, Generálny riaditeľ sekcie 

regionálneho školstva, Anna Jurkovičová, Zástupkyňa odboru stredných odborných škôl 

a konzervatórií a Karol Jakubík, Riaditeľ odboru stredných odborných škôl a konzervatórií. SŽZ 

zastupovali:  Stanislav Čižmárik, Prezident SŽZ a Podpredseda Cechu strechárov Slovenska pre 

školstvo a vzdelávanie, ďalej Viceprezidenti SŽZ: Tibor Pásztor a Branislav Masár a Miriam Bellušová, 

Generálna sekretárka SŽZ. 

Témou stretnutia boli  pretrvávajúce výzvy v odbornom vzdelávaní a príprave, a to najmä určovanie 

limitov pre počty žiakov na stredných školách, absentujúci súlad vzdelávacieho systému s potrebami 

trhu práce so zreteľom na remeslá, nedostatočná špecializácia stredných odborných škôl a obavy 

z administratívnej a finančnej záťaže podnikateľov v systéme duálneho vzdelávania. 

 

V rámci konzultačného procesu Marián Galan informoval zástupcov SŽZ o aktuálne prebiehajúcom 

legislatívnom procese novely vyhlášky o stredných školách, ako aj o návrhoch nových vyhlášok, a to 

o návrhu vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom 

vzdelávania a návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov 

prvého ročníka stredných škôl. Uviedol, že ku všetkým návrhom vyhlášok môže SŽZ uplatniť v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania svoje pripomienky.  

Zástupcovia MŠVVaŠ SR vyjadrili k návrhom nasledovné stanoviská a závery: 

 

K určovaniu limitov pre počty žiakov na stredných školách. 

V nadväznosti na schválenie zákona č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015  

Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo ku 

komplexnej úprave kompetencie samosprávnych krajov určovať vo svojej územnej pôsobnosti pre 

stredné školy počet tried 1. ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory, 

alebo na jednotlivé učebné odbory pre prijímacie konanie na nasledujúci školský rok. Nastavenie 

plánov výkonov stredných škôl bude určované na najvyšší počet žiakov a nebude podliehať 



rozhodovaniu prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, ktoré prijíma zastupiteľstvo 

samosprávneho kraja, ale bude vydávané predsedom samosprávneho kraja prostredníctvom 

preneseného výkonu štátnej správy, ktorému predchádza kompletný plánovací proces v rámci 

odborných organizačných útvarov samosprávneho kraja a následné prerokovanie v Krajskej rade pre 

odborné vzdelávanie, pričom kritériá pre určovanie počtu žiakov stredných škôl v územnej pôsobnosti 

samosprávneho kraja budú spracované prostredníctvom návrhu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú 

kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov 1. ročníka stredných škôl a ktorá je aktuálne 

predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Zároveň novelou zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov došlo k úprave pri určovaní počtu tried 8-ročných gymnázií, v rámci ktorého je nastavený 

limit 5 % populačného ročníka pre triedy 8-ročných gymnázií v rámci celej SR.  

 

K súladu vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce so zreteľom na remeslá. 

Vyššie uvedená kompetencia samosprávnych krajov má za cieľ v súlade s analýzami a potrebami 

o vývoji na trhu práce definovať potreby jednotlivých samosprávnych krajov, ktoré na základe 

stanovenej rámcovej prognózy novoprijatých žiakov stredných škôl na príslušný školský rok môžu do 

konkrétnych študijných odborov alebo konkrétnych učebných odborov prijať iba toľko žiakov, koľko 

ich je v príslušnom samosprávnom kraji k dispozícii. Najvyššie počty žiakov pre konkrétne odbory 

vzdelávania budú reflektovať potreby trhu práce a konkrétnych zamestnávateľov.  Zároveň novelou 

školského zákona bude k 1. septembru 2019 vytvorený legislatívny rámec pre realizáciu kariérneho 

poradenstva na školách a Centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorých 

úlohou bude koordinovať aktivity v uvedenej oblasti, ako aj výmenu informácií o konkrétnych 

potrebách trhu práce. V rámci návrhu nového zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a vykonávacích predpisov sa vytvárajú predpoklady na zníženie priamej vyučovacej 

povinnosti výchovných poradcov na školách, aby sa mohli efektívnejšie venovať problematike 

kariérneho poradenstva. Zároveň sa vytvárajú predpoklady na pôsobenie odborníkov praxe vo 

výchovno-vzdelávacom procese a podmienky pre výkon činnosti hlavného inštruktora v systéme 

duálneho vzdelávania.  

 

K špecializácii stredných odborných škôl. 

S cieľom zosúladenia systému vzdelávania s potrebami trhu práce a špecializácie stredných škôl došlo 

aj k predloženiu návrhu novej vyhlášky o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej 

pôsobnosti k odborom vzdelávania, v rámci ktorej došlo k úprave sústavy odborov vzdelávania a jej 

rozšíreniu o odbory vzdelávania, ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené  

k 31. augustu 2018. Prostredníctvom novely školského zákona došlo k vytvoreniu nových druhov 

stredných škôl, ktorými sú stredná športová škola a škola umeleckého priemyslu, ktoré budú môcť 

vyučovať ako jediné druhy stredných škôl na Slovensku odbory vzdelávania v oblasti športu 

a športovej prípravy, resp. v oblasti výtvarného umenia.  

 

K administratívnej záťaži podnikateľov v systéme duálneho vzdelávania. 

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave reaguje aj na požiadavky praxe týkajúce sa 

zefektívnenia procesu realizácie systému duálneho vzdelávania. Ide predovšetkým o zníženie 

administratívnej záťaže v podobe zjednodušenia procesu certifikácie zamestnávateľov. S tým súvisí 



aj požiadavka praxe, ktorá reaguje na nízky záujem malých a stredných podnikov, vrátate živnostníkov 

do systému duálneho vzdelávania. Zavádza sa možnosť pre konzorcium zamestnávateľov spoločne 

zriadiť pracovisko praktického vyučovania, čím dochádza k výraznému odbremeneniu malých a 

stredných podnikov, s čím súvisí aj zvýšenie podielu výkonu praktického vyučovania u iného 

zamestnávateľa, ktorý pôsobí v systéme duálneho vzdelávania.  

 

V závere sa obe strany rokovania dohodli o pravidelnej vzájomnej výmene informácií v oblasti aktivít, 

ktoré smerujú k podpore odborného vzdelávania a prípravy. Marián Galan na záver informoval 

o príprave novely školského zákona, ktorá má nadobudnúť účinnosť k 1. septembru 2019 a o príprave 

nového zákona o štátnej správe v školstve a školskej samosprávne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁCIE PRE MÉDIÁ: 

SZŽ vznikol v roku 1992 ako združenie živnostenských spoločenstiev a profesijných cechov. Je členom 

Rady solidarity a rozvoja SR na Úrade vlády SR,  má zastúpenia v pracovných skupinách a komisiách 

na rôznych úrovniach. Taktiež je spoluzakladateľom SBA (Slovak Business Agency), spolu 

s Ministerstvom hospodárstva SR a Združením podnikateľov SR, ktorá poskytuje pomoc 

podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch. Na 

medzinárodnej úrovni je členom Európskej konfederácie staviteľov so sídlom v Bruseli. 

SŽZ poskytuje živnostníkom a podnikateľom pravidelný informačný servis, najmä prostredníctvom 

webovej stránky a pravidelného emailového spravodajcu. Ako dobrovoľné záujmové združenie 

vytvára priestor pre aktívnu prácu svojich členských  organizácií,  ktoré môžu otvárať potrebné 

spoločenské a ekonomické témy a prostredníctvom SŽZ ich komunikujú v rokovaniach s vládou 

a poslancami.  

 
Slovenský živnostenský zväz (SŽZ) 
Ing. Miriam Bellušová, Generálna sekretárka SŽZ 
A: Račianska 71, 831 01 Bratislava 
T: + 421 2 49 24 62 34 
M: 0911/ 249 157 
E: sekretariat@szz.sk, bellusova@szz.sk 
W: szz.sk 
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