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61
ZÁKON
z 12. marca 2015
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Základné ustanovenia
§1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje
a) odborné vzdelávanie a prípravu iaka strednej odbornej koly (ïalej len iak),
b) typy stredných odborných kôl,
c) praktické vyuèovanie,
d) systém duálneho vzdelávania,
e) overenie spôsobilosti zamestnávate¾a poskytova
praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania (ïalej len spôsobilos zamestnávate¾a),
f) úpravu vzájomných práv a povinností iaka, strednej odbornej koly a zamestnávate¾a pri praktickom
vyuèovaní,
g) hmotné zabezpeèenie iaka a finanèné zabezpeèenie
iaka,
h) koordináciu odborného vzdelávania a prípravy pre
trh práce,
i) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy (ïalej len fond).
§2
Základné pojmy
Na úèely tohto zákona sa rozumie
a) odborným vzdelávaním a prípravou výchovno-vzdelávací proces, v ktorom sa získavajú vedomosti,
zruènosti a schopnosti potrebné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných
èinností; èlení sa na teoretické vyuèovanie a praktické vyuèovanie,
b) sústavou odborov vzdelávania skupiny odborov
vzdelávania,
c) skupinou odborov vzdelávania skupina tudijných
odborov a skupina uèebných odborov,
d) skupinou tudijných odborov alebo skupinou uèebných odborov skupina zahàòajúca príbuzné tudijné odbory alebo príbuzné uèebné odbory; súèasou
skupiny tudijných odborov alebo skupiny uèebných odborov sú aj tudijné odbory alebo uèebné od1

bory experimentálne overované pod¾a osobitného
predpisu,1)
e) normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpeèenia povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti vo forme urèenia
základných uèebných priestorov a základného vybavenia uèebných priestorov a vo forme urèenia odporúèaných uèebných priestorov a odporúèaného vybavenia uèebných priestorov pre teoretické
vyuèovanie a pre praktické vyuèovanie v príslunom
tudijnom odbore alebo v príslunom uèebnom odbore,
f) prívlastkom nadväznos prísluného typu strednej
odbornej koly so skupinou odborov vzdelávania, jednotlivými tudijnými odbormi alebo jednotlivými uèebnými odbormi, v ktorých stredná odborná
kola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu,
g) praktickým vyuèovaním organizovaný proces poskytujúci iakom praktické zruènosti, schopnosti
a návyky nevyhnutné na výkon povolania, skupiny
povolaní alebo na výkon odborných èinností,
h) zamestnávate¾om fyzická osoba alebo právnická
osoba, iná ako stredná odborná kola, ktorej predmet èinnosti zodpovedá obsahu vzdelávania v tudijnom odbore alebo obsahu vzdelávania v uèebnom
odbore, v ktorom iakovi poskytuje praktické vyuèovanie,
i) systémom duálneho vzdelávania èas systému odborného vzdelávania a prípravy iaka zaloenom na
1. zmluvnom vzahu,
2. výkone praktického vyuèovania iaka priamo
u zamestnávate¾a na pracovisku praktického vyuèovania a
3. financovaní praktického vyuèovania zamestnávate¾om,
j) zmluvou o poskytovaní praktického vyuèovania
zmluva uzatvorená medzi strednou odbornou kolou a zamestnávate¾om, na pracovisku ktorého sa
vykonáva praktické vyuèovanie iaka pod¾a § 8,
k) zmluvou o duálnom vzdelávaní zmluva uzatvorená
medzi strednou odbornou kolou a zamestnávate¾om v systéme duálneho vzdelávania,
l) uèebnou zmluvou zmluva uzatvorená medzi zákonným zástupcom iaka alebo plnoletým iakom a zamestnávate¾om v systéme duálneho vzdelávania,
m) dielòou súèas strednej odbornej koly, v ktorej sa
vykonáva praktické vyuèovanie iaka; dielòou sa na
úèely tohto zákona rozumie aj iná odborná uèebòa
urèená na výkon praktického vyuèovania v strednej

) § 14 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 61/2015
Z. z.
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odbornej kole, ak to charakter prísluného tudijného odboru alebo uèebného odboru vyaduje,
n) pracoviskom praktického vyuèovania organizaèná
súèas zamestnávate¾a alebo iný priestor, ku ktorému má zamestnávate¾ vlastnícke právo alebo uívacie právo, ak zamestnávate¾ovi bolo vydané osvedèenie o spôsobilosti zamestnávate¾a poskytova
praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania (ïalej len osvedèenie),
o) koordináciou odborného vzdelávania a prípravy pre
trh práce proces plnenia úloh orgánov tátnej správy, samosprávnych krajov, zamestnávate¾ov a zamestnancov pri podpore, plánovaní, inovácii, zabezpeèovaní a uskutoèòovaní odborného vzdelávania
a prípravy.
§3
Typy stredných odborných kôl
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

(1) Typy stredných odborných kôl sú
stredná odborná kola s prívlastkom,
stredná priemyselná kola s prívlastkom,
stredná umelecká kola s prívlastkom,
stredná zdravotnícka kola,
obchodná akadémia,
hotelová akadémia,
policajná stredná odborná kola,
stredná kola poiarnej ochrany.

(2) Prívlastok sa urèuje pod¾a charakteristiky skupiny odborov vzdelávania, tudijného odboru alebo uèebného odboru, v ktorých stredná odborná kola s prívlastkom, stredná priemyselná kola s prívlastkom
alebo stredná umelecká kola s prívlastkom poskytuje
odborné vzdelávanie a prípravu. Prívlastok musí by
vyjadrený struène.
Praktické vyuèovanie
§4
Formy praktického vyuèovania
(1) Praktické vyuèovanie iaka sa vykonáva formou
odborného výcviku, odbornej praxe, umeleckej praxe
alebo praktického cvièenia.
(2) Odborný výcvik sa organizuje ako odborný vyuèovací predmet uèebného odboru. Odborný výcvik sa organizuje aj ako odborný vyuèovací predmet tudijného
odboru, ak sa vykonáva v rozsahu najmenej 1 400 vyuèovacích hodín za celú dåku túdia prísluného tudijného odboru. Odborný výcvik sa vykonáva pod vedením majstra odbornej výchovy alebo intruktora.
(3) Odborná prax sa organizuje ako odborný vyuèovací predmet tudijného odboru. Odborná prax sa vykonáva pod vedením uèite¾a odbornej praxe alebo intruktora.
(4) Umelecká prax sa organizuje ako odborný vyuèovací predmet tudijného odboru, v ktorom sa iak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na
výkon odborných èinností v oblasti umenia. Umelecká
prax sa vykonáva pod vedením uèite¾a umeleckej praxe
alebo intruktora.
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(5) Praktické cvièenie sa organizuje ako samostatný
odborný vyuèovací predmet alebo ako súèas odborného vyuèovacieho predmetu iného ako odborný vyuèovací predmet pod¾a odsekov 2 a 4. Praktické cvièenie
sa vykonáva pod vedením uèite¾a prísluného odborného vyuèovacieho predmetu.
§5
Spôsob výkonu praktického vyuèovania
(1) iak na odbornom výcviku, odbornej praxi alebo
na umeleckej praxi vykonáva cviènú prácu alebo produktívnu prácu. iak na praktickom cvièení vykonáva
cviènú prácu.
(2) Cvièná práca sa vykonáva nácvikom zhotovovania výrobkov, poskytovania sluieb alebo vykonávania
pracovných èinností zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným èinnostiam, na ktoré sa
iak v príslunom tudijnom odbore alebo v príslunom uèebnom odbore pripravuje.
(3) Produktívna práca sa vykonáva zhotovovaním výrobkov alebo ich èastí, poskytovaním sluieb alebo vykonávaním pracovných èinností, zodpovedajúcich povolaniu, skupine povolaní alebo odborným èinnostiam,
na ktoré sa iak v príslunom tudijnom odbore alebo
v príslunom uèebnom odbore pripravuje.
§6
Miesto výkonu praktického vyuèovania
(1) Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú
prax vykonáva iak
a) v dielni,
b) na pracovisku zamestnávate¾a,
c) na pracovisku praktického vyuèovania, ak sa iak
pripravuje v systéme duálneho vzdelávania.
(2) Praktické cvièenie vykonáva iak v strednej odbornej kole. Ak to vyaduje charakter cviènej práce,
praktické cvièenie sa môe vykonáva aj na pracovisku
zamestnávate¾a alebo na pracovisku praktického vyuèovania.
(3) Ak to vyaduje charakter povolania alebo odborných èinností, na ktoré sa iak v príslunom tudijnom
odbore alebo v príslunom uèebnom odbore pripravuje,
môe sa odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká
prax doèasne vykonáva aj na inom mieste výkonu produktívnej práce; povinnos dodriava podmienky výkonu praktického vyuèovania pod¾a tohto zákona tým
nie je dotknutá.
§7
Dielòa
(1) Dielòa ako súèas strednej odbornej koly musí
spåòa poiadavky na základné uèebné priestory a poiadavky na základné vybavenie uèebných priestorov
urèené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpeèenia alebo tátnym vzdelávacím programom.
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(2) V dielni sa vykonáva odborný výcvik, odborná
prax alebo umelecká prax iaka, ak iak
a) nevykonáva praktické vyuèovanie na pracovisku zamestnávate¾a a
b) nepripravuje sa v systéme duálneho vzdelávania, ak
tento zákon v § 10 ods. 2 neustanovuje inak.
(3) V dielni iak vykonáva
a) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,
b) odbornú prax pod vedením uèite¾a odbornej praxe
alebo
c) umeleckú prax pod vedením uèite¾a umeleckej praxe.
§8
Pracovisko zamestnávate¾a
(1) Na pracovisku zamestnávate¾a sa vykonáva odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká prax iaka,
ak
a) iak nevykonáva praktické vyuèovanie v dielni,
b) iak sa nepripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
c) zamestnávate¾ spåòa poiadavky na základné uèebné priestory a poiadavky na základné vybavenie
uèebných priestorov urèené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpeèenia
alebo tátnym vzdelávacím programom,
d) predmet èinnosti zamestnávate¾a zodpovedá obsahu vzdelávania v tudijnom odbore alebo v uèebnom
odbore, v ktorom sa iak pripravuje a
e) stredná odborná kola uzavrela so zamestnávate¾om zmluvu o poskytovaní praktického vyuèovania.
(2) Zmluva o poskytovaní praktického vyuèovania
obsahuje
a) identifikaèné údaje strednej odbornej koly,
b) identifikaèné údaje zamestnávate¾a,
c) identifikaèné údaje pracoviska zamestnávate¾a,
d) formu praktického vyuèovania,
e) èasový harmonogram praktického vyuèovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných kolách,
f) deò zaèatia a deò ukonèenia praktického vyuèovania,
g) poèet iakov, ktorí sa zúèastnia na praktickom vyuèovaní,
h) poèet intruktorov a poèet majstrov odbornej výchovy, poèet uèite¾ov odbornej praxe alebo poèet uèite¾ov umeleckej praxe pod¾a odseku 3,
i) poèet majstrov odbornej výchovy, poèet uèite¾ov odbornej praxe alebo poèet uèite¾ov umeleckej praxe
pod¾a odseku 4,
j) spôsob úèasti intruktora na hodnotení a klasifikácii iaka,
k) hmotné zabezpeèenie iaka,
l) finanèné zabezpeèenie iaka,
m) opatrenia na zaistenie bezpeènosti a ochrany zdravia pri praktickom vyuèovaní,
n) spôsob ukonèenia zmluvného vzahu,
o) dátum a podpis tatutárnych zástupcov zmluvných
strán.
(3) Na pracovisku zamestnávate¾a iak vykonáva
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a) odborný výcvik, odbornú prax, alebo umeleckú prax
pod vedením intruktora,
b) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,
c) odbornú prax pod vedením uèite¾a odbornej praxe
alebo
d) umeleckú prax pod vedením uèite¾a umeleckej praxe.
(4) Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú
prax na pracovisku zamestnávate¾a môu pod vedením
jedného intruktora vykonáva najviac traja iaci. Intruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy, uèite¾ovi odbornej praxe alebo uèite¾ovi umeleckej praxe,
ktorého urèí riadite¾ strednej odbornej koly, informácie o èinnosti, ktorú iak poèas praktického vyuèovania
vykonával a o správaní iaka. Najvyí poèet iakov na
jedného majstra odbornej výchovy, uèite¾a odbornej
praxe alebo uèite¾a umeleckej praxe, ktorému intruktor poskytuje informácie je 40 iakov.
(5) Zmluva o poskytovaní praktického vyuèovania sa
uzatvára najmenej na obdobie jedného kolského roka.
Pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva o poskytovaní praktického vyuèovania uzatvorená, ju mono
ukonèi
a) vzájomnou dohodou strednej odbornej koly a zamestnávate¾a alebo
b) písomnou výpoveïou strednej odbornej koly alebo
zamestnávate¾a s výpovednou lehotou najmenej jeden mesiac.
(6) Stredná odborná kola poskytne rovnopis zmluvy
o poskytovaní praktického vyuèovania svojmu zriaïovate¾ovi. Ak dolo k ukonèeniu zmluvy o poskytovaní
praktického vyuèovania, stredná odborná kola písomne oznámi túto skutoènos svojmu zriaïovate¾ovi.
(7) Zamestnávate¾ najneskôr do 15 dní odo dòa uzatvorenia zmluvy o poskytovaní praktického vyuèovania
písomne oznámi jej uzatvorenie príslunej stavovskej
organizácii alebo príslunej profesijnej organizácii.
Rovnako postupuje zamestnávate¾ aj vtedy, ak dolo
k ukonèeniu zmluvy o poskytovaní praktického vyuèovania.
§9
Pracovisko praktického vyuèovania
(1) Na pracovisku praktického vyuèovania sa vykonáva odborný výcvik, odborná prax alebo umelecká
prax iaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho
vzdelávania.
(2) Na pracovisku praktického vyuèovania iak vykonáva
a) odborný výcvik, odbornú prax, alebo umeleckú prax
pod vedením intruktora,
b) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy,
c) odbornú prax pod vedením uèite¾a odbornej praxe
alebo
d) umeleckú prax pod vedením uèite¾a umeleckej praxe.
(3) Odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú
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prax na pracovisku praktického vyuèovania môu pod
vedením jedného intruktora vykonáva najviac traja
iaci. Intruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy, uèite¾ovi odbornej praxe alebo uèite¾ovi umeleckej
praxe, ktorého urèí zamestnávate¾, informácie o èinnosti, ktorú iak poèas praktického vyuèovania vykonával a o správaní iaka; ak zamestnávate¾ nezamestnáva majstra odbornej výchovy, uèite¾a odbornej praxe
alebo uèite¾a umeleckej praxe, urèí ho riadite¾ strednej
odbornej koly. Najvyí poèet iakov na jedného majstra odbornej výchovy, uèite¾a odbornej praxe alebo
uèite¾a umeleckej praxe, ktorému bude intruktor poskytova informácie je 40 iakov.
Systém duálneho vzdelávania
§ 10
(1) V systéme duálneho vzdelávania sa iak pripravuje na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných èinností pod¾a konkrétnych potrieb
a poiadaviek zamestnávate¾a.
(2) V systéme duálneho vzdelávania iak vykonáva
praktické vyuèovanie priamo u zamestnávate¾a na pracovisku praktického vyuèovania pod¾a vzorových uèebných plánov a vzorových uèebných osnov. iak môe
vykonáva praktické vyuèovanie aj v dielni, ak poèet vyuèovacích hodín praktického vyuèovania vykonávaného v dielni neprekroèí 40 % z celkového poètu hodín
praktického vyuèovania iaka poèas celej dåky túdia
iaka.
(3) V systéme duálneho vzdelávania sa iakovi poskytuje odborné vzdelávanie a príprava na základe
a) zmluvy o duálnom vzdelávaní uzatvorenej medzi zamestnávate¾om a strednou odbornou kolou, predmetom ktorej je záväzok zamestnávate¾a poskytova
iakom praktické vyuèovanie na svoje náklady
a zodpovednos a záväzok strednej odbornej koly
organizova odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania a
b) uèebnej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávate¾om a iakom, predmetom ktorej je záväzok zamestnávate¾a pripravi iaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných èinností na
pracovisku praktického vyuèovania a záväzok iaka
zúèastòova sa na praktickom vyuèovaní priamo
u zamestnávate¾a pod¾a jeho konkrétnych potrieb
a poiadaviek.
(4) Zamestnávate¾ v systéme duálneho vzdelávania
výluène zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu
praktického vyuèovania iaka a na ten úèel uhrádza
vetky náklady spojené s financovaním praktického vyuèovania.
(5) V systéme duálneho vzdelávania sa strednej odbornej kole zniuje normatívny objem finanèných
2
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prostriedkov prislúchajúcich na jedného iaka na bený kalendárny rok o sumu zodpovedajúcu mzdovému
normatívu na praktické vyuèovanie iaka pod¾a príslunej kategórie strednej odbornej koly.2)
§ 11
Spôsobilos zamestnávate¾a
(1) Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská ivnostenská komora, Slovenská po¾nohospodárska a potravinárska komora, Slovenská lesnícka
komora, Slovenská banská komora a iná právnická
osoba, ktorá má pôsobnos v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pod¾a osobitného predpisu,3) (ïalej len
stavovská organizácia) a zástupcovia zamestnávate¾ov4) (ïalej len profesijná organizácia) overuje spôsobilos zamestnávate¾a poskytova praktické vyuèovanie v tudijnom odbore alebo v uèebnom odbore, ku
ktorému má vecnú pôsobnos.
(2) Prísluná stavovská organizácia a prísluná profesijná organizácia na úèely overenia spôsobilosti zamestnávate¾a zriaïuje Komisiu pre overenie spôsobilosti zamestnávate¾a poskytova praktické vyuèovanie
v systéme duálneho vzdelávania (ïalej len komisia).
(3) Prísluná stavovská organizácia a prísluná profesijná organizácia pre kadý tudijný odbor a kadý
uèebný odbor, ku ktorému má vecnú pôsobnos, vedie
zoznam odborne spôsobilých osôb. Zo zoznamu odborne spôsobilých osôb vymenúva èlenov komisie, ktorí
overia spôsobilos konkrétneho zamestnávate¾a.
(4) Za odborne spôsobilú osobu pod¾a odseku 3 sa
povauje fyzická osoba, ktorá najmenej pä rokov vykonávala povolanie alebo odborné èinnosti v rozsahu uèiva odborných vyuèovacích predmetov urèených vzdelávacími tandardmi prísluného tudijného odboru
alebo prísluného uèebného odboru.
(5) Podrobnosti o zloení, spôsobe vymenovania èlenov a overovacej èinnosti komisie upraví tatút komisie, ktorý vydá prísluná stavovská organizácia alebo
prísluná profesijná organizácia po prerokovaní Radou
vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie
a prípravu (ïalej len rada vlády).
§ 12
iados o overenie spôsobilosti zamestnávate¾a
(1) Overenie spôsobilosti zamestnávate¾a sa vykoná
po podaní písomnej iadosti o overenie spôsobilosti zamestnávate¾a (ïalej len iados), ktorú zamestnávate¾
doruèí príslunej stavovskej organizácii alebo príslunej profesijnej organizácii do 30. septembra kalendárneho roka, ktorý predchádza 1. septembru nasledujúceho kalendárneho roka, od ktorého zamestnávate¾
predpokladá poskytova praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania.

) § 4 zákona è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení neskorích predpisov.
) Napríklad § 5 ods. 2 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady è. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorích predpisov, § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 30/1992 Zb. o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej komore
v znení neskorích predpisov.
4
) § 3 ods. 2 zákona è. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celotátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o tripartite).
3
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(2) iados obsahuje
a) identifikaèné údaje zamestnávate¾a,
b) predmet èinnosti zamestnávate¾a,
c) tudijný odbor alebo uèebný odbor, v ktorom bude
poskytova praktické vyuèovanie,
d) poèet iakov, ktorých zamestnávate¾ predpokladá
pripravova v systéme duálneho vzdelávania,
e) identifikaèné údaje strednej odbornej koly, s ktorou zamestnávate¾ predpokladá uzatvori zmluvu
o duálnom vzdelávaní,
f) predpokladaný poèet majstrov odbornej výchovy,
uèite¾ov odbornej praxe alebo predpokladaný poèet
uèite¾ov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami
zamestnávate¾a a pod vedením ktorých budú iaci
vykonáva praktické vyuèovanie,
g) predpokladaný poèet majstrov odbornej výchovy,
uèite¾ov odbornej praxe alebo predpokladaný poèet
uèite¾ov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami
strednej odbornej koly a pod vedením ktorých budú
iaci vykonáva praktické vyuèovanie, ak zamestnávate¾ nezamestnáva
1. majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov odbornej
praxe alebo uèite¾ov umeleckej praxe alebo
2. potrebný poèet majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov odbornej praxe alebo potrebný poèet uèite¾ov
umeleckej praxe,
h) predpokladaný poèet intruktorov, ak iak bude vykonáva praktické vyuèovanie pod vedením intruktora,
i) kolský rok, od ktorého zamestnávate¾ predpokladá
poskytova praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania,
j) dátum a podpis tatutárneho zástupcu zamestnávate¾a.
(3) Prílohou k iadosti je
a) doklad o oprávnení zamestnávate¾a vykonáva èinnos, ktorá zodpovedá obsahu vzdelávania v tudijnom odbore alebo v uèebnom odbore, v ktorom bude
poskytova praktické vyuèovanie,
b) doklad o zabezpeèení priestorov a vymedzení priestorov pre príslunú èas kolského vzdelávacieho
programu tudijného odboru alebo uèebného odboru,
c) èestné vyhlásenie o tom, e zamestnávate¾ do vykonania obhliadky pod¾a § 13 ods. 5 bude ma
materiálno-technické zabezpeèenie zodpovedajúce
príslunej èasti kolského vzdelávacieho programu
tudijného odboru alebo uèebného odboru,
d) potvrdenie súdu, e zamestnávate¾ nie je v konkurze
alebo v likvidácii,
e) potvrdenie súdu, e proti zamestnávate¾ovi nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
f) potvrdenie prísluného úradu nie starie ako tri mesiace, e zamestnávate¾ nemá v Slovenskej republike
alebo v krajine svojho sídla daòové nedoplatky, nedoplatky na poistnom na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a nedoplatky na povinných
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
g) výpis z registra trestov nie starí ako tri mesiace preukazujúci, e zamestnávate¾, tatutárny zástupca
zamestnávate¾a alebo èlen tatutárneho orgánu za-
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mestnávate¾a nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin.
(4) iadate¾ môe preukáza splnenie podmienok
pod¾a odseku 3 písm. b) a c) predloením písomného
súhlasu iného zamestnávate¾a, ktorý je drite¾om
osvedèenia, ak iadate¾ zabezpeèí praktické vyuèovanie
a) v rozsahu najviac 40 % z celkového poètu hodín
praktického vyuèovania na pracovisku praktického
vyuèovania iného zamestnávate¾a, ktorý udelil písomný súhlas,
b) v rozsahu najviac 40 % z celkového poètu hodín
praktického vyuèovania v dielni a
c) na inom mieste výkonu produktívnej práce.
§ 13
Overenie spôsobilosti zamestnávate¾a
(1) Po doruèení iadosti prísluná stavovská organizácia alebo prísluná profesijná organizácia posúdi náleitosti doruèenej iadosti.
(2) Ak v iadosti chýbajú náleitosti pod¾a § 12 alebo
iados má iné nedostatky, prísluná stavovská organizácia alebo prísluná profesijná organizácia vyzve zamestnávate¾a na odstránenie nedostatkov v primeranej
lehote urèenej pod¾a rozsahu zistených nedostatkov.
Ak zamestnávate¾ v urèenej lehote nedostatky neodstráni, prísluná stavovská organizácia alebo prísluná profesijná organizácia vráti iados zamestnávate¾ovi.
(3) Ak iados spåòa náleitosti pod¾a § 12 alebo zamestnávate¾ odstránil nedostatky pod¾a odseku 2, prísluná stavovská organizácia alebo prísluná profesijná organizácia do 15 pracovných dní od doruèenia
iadosti alebo do 15 pracovných dní od odstránenia nedostatkov, predloí iados na odborné posúdenie komisii vymenovanej pod¾a § 11 ods. 3, ktorá overí spôsobilos zamestnávate¾a do 60 dní od predloenia
iadosti.
(4) Ak na základe odborného posúdenia iadosti komisia zistí, e zamestnávate¾ pod¾a predloených dokladov nespåòa podmienky na poskytovanie praktického vyuèovania v systéme duálneho vzdelávania,
predloí príslunej stavovskej organizácii alebo príslunej profesijnej organizácii záznam s dôvodmi na zamietnutie iadosti.
(5) Ak na základe odborného posúdenia iadosti komisia zistí, e zamestnávate¾ pod¾a predloených dokladov spåòa podmienky na poskytovanie praktického
vyuèovania v systéme duálneho vzdelávania, vykoná
obhliadku priestorov, v ktorých sa má vykonáva praktické vyuèovanie a ich materiálno-technického zabezpeèenia.
(6) Na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa má
vykonáva praktické vyuèovanie a ich materiálno-technického zabezpeèenia, komisia vyhotoví záznam
o obhliadke, v ktorom uvedie
a) zistené nedostatky, ktoré odôvodòujú zamietnutie
iadosti,
b) zistené nedostatky menieho rozsahu, po odstráne-
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ní ktorých komisia opätovne vykoná obhliadku priestorov, v ktorých sa má vykonáva praktické vyuèovanie a ich materiálno-technického zabezpeèenia,
alebo
c) e zamestnávate¾ spåòa podmienky na poskytovanie
praktického vyuèovania v systéme duálneho vzdelávania.
(7) Prísluná stavovská organizácia alebo prísluná
profesijná organizácia na základe záznamu pod¾a odseku 4 alebo odseku 6 písm. a) zamietne iados písomným oznámením zamestnávate¾ovi.
(8) Prísluná stavovská organizácia alebo prísluná
profesijná organizácia na základe záznamu pod¾a odseku 6 písm. c) vydá zamestnávate¾ovi osvedèenie. Rovnako postupuje aj po odstránení nedostatkov pod¾a odseku 6 písm. b).
(9) Osvedèenie obsahuje
a) identifikaèné údaje zamestnávate¾a,
b) identifikaèné údaje pracoviska praktického vyuèovania,
c) tudijný odbor alebo uèebný odbor, na ktorý sa spôsobilos zamestnávate¾a vzahuje,
d) najvyí poèet iakov, ktorým môe by na pracovisku praktického vyuèovania poskytované praktické
vyuèovanie,
e) obdobie platnosti osvedèenia,
f) dátum vydania osvedèenia,
g) podpis tatutárneho zástupcu príslunej stavovskej
organizácie alebo príslunej profesijnej organizácie.
(10) Osvedèenie sa vydáva na sedem rokov.
(11) Zamestnávate¾, ktorému bolo vydané osvedèenie,
vidite¾ne oznaèí priestory pracoviska praktického vyuèovania a na vonkajom oznaèení uvedie Pracovisko
praktického vyuèovania. Táto povinnos sa nevzahuje na zamestnávate¾a pod¾a § 12 ods. 4.
§ 14
Opakované overenie spôsobilosti zamestnávate¾a
(1) Zamestnávate¾ najneskôr tri mesiace pred uplynutím obdobia platnosti osvedèenia pod¾a § 13 ods. 10
alebo § 37 ods. 6 písomne oznámi príslunej stavovskej
organizácii alebo príslunej profesijnej organizácii svoj
záujem pokraèova v poskytovaní praktického vyuèovania v systéme duálneho vzdelávania.
(2) Prísluná stavovská organizácia alebo prísluná
profesijná organizácia vymenuje komisiu, ktorá vykoná obhliadku pracoviska praktického vyuèovania a jeho materiálno-technického zabezpeèenia zameranú na
splnenie podmienok pod¾a § 12 ods. 3 alebo ods. 4.
(3) Na opakované overenie spôsobilosti zamestnávate¾a sa rovnako vzahujú ustanovenia § 13 ods. 6 a 10.
§ 15
Zánik spôsobilosti zamestnávate¾a
(1) Spôsobilos zamestnávate¾a zaniká
5
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a) uplynutím obdobia platnosti osvedèenia,
b) písomným oznámením zamestnávate¾a príslunej
stavovskej organizácii alebo príslunej profesijnej
organizácii, e ukonèil poskytovanie praktického vyuèovania v systéme duálneho vzdelávania,
c) zruením osvedèenia príslunou stavovskou organizáciou alebo príslunou profesijnou organizáciou,
1. ak zamestnávate¾ prestal spåòa podmienky pod¾a § 12,
2. ak zamestnávate¾ zabezpeèuje výkon praktického
vyuèovania pedagogickým zamestnancom, ktorý
nespåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a osobitného predpisu,5) alebo intruktorom, ktorý nespåòa podmienky pod¾a § 22,
3. ak dolo k ukonèeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní z dôvodu, e zamestnávate¾ opakovane poruil povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzahu
alebo
4. na základe návrhu tátnej kolskej inpekcie.
(2) Ak spôsobilos zamestnávate¾a zanikla z dôvodu
pod¾a odseku 1 písm. c) tretieho bodu alebo tvrtého
bodu, zamestnávate¾ môe opätovne poda iados po
uplynutí piatich rokov odo dòa, kedy dolo k zrueniu
osvedèenia.
§ 16
Zmluva o duálnom vzdelávaní
(1) Zamestnávate¾, ktorý je drite¾om osvedèenia,
prerokuje so strednou odbornou kolou spôsob a podmienky uskutoèòovania odborného vzdelávania a prípravy iaka v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávate¾ a stredná odborná kola dohodnú,
uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(2) Zmluva o duálnom vzdelávaní obsahuje
a) identifikaèné údaje zamestnávate¾a,
b) identifikaèné údaje strednej odbornej koly,
c) záväzok zamestnávate¾a poskytova iakom praktické vyuèovanie na svoje náklady a zodpovednos,
d) záväzok strednej odbornej koly organizova odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania,
e) tudijný odbor alebo uèebný odbor, v ktorom zamestnávate¾ bude poskytova praktické vyuèovanie,
f) poèet iakov, ktorým bude zamestnávate¾ poskytova praktické vyuèovanie,
g) formu praktického vyuèovania,
h) miesto výkonu praktického vyuèovania,
i) poèet majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov odbornej
praxe alebo uèite¾ov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávate¾a a pod vedením ktorých budú iaci vykonáva praktické vyuèovanie,
j) poèet majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov odbornej
praxe alebo poèet uèite¾ov umeleckej praxe, ktorí sú
zamestnancami strednej odbornej koly a pod vedením ktorých budú iaci vykonáva praktické vyuèovanie, ak zamestnávate¾ nezamestnáva
1. majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov odbornej
praxe alebo uèite¾ov umeleckej praxe alebo

) § 7 zákona è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 390/2011 Z. z.
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2. potrebný poèet majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov odbornej praxe alebo potrebný poèet uèite¾ov
umeleckej praxe,
k) poèet intruktorov, ak iak vykonáva praktické vyuèovanie pod vedením intruktora,
l) èasový harmonogram praktického vyuèovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných kolách,
m) spôsob úèasti intruktora na hodnotení a klasifikácii iaka,
n) spôsob finanèného zabezpeèenia praktického vyuèovania, ak sa èas praktického vyuèovania vykonáva v dielni,
o) spôsob finanèného zabezpeèenia majstrov odbornej
výchovy, uèite¾ov odbornej praxe alebo uèite¾ov
umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej
odbornej koly a pod vedením ktorých budú iaci vykonáva praktické vyuèovanie,
p) spôsob finanèného zabezpeèenia praktického cvièenia, ak sa praktické cvièenie vykonáva na pracovisku praktického vyuèovania,
q) hmotné zabezpeèenie iaka,
r) finanèné zabezpeèenie iaka,
s) spôsob úèasti zamestnávate¾a na závereènej skúke, odbornej zloke maturitnej skúky alebo absolventskej skúke,
t) spôsob zabezpeèovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
u) dobu, na ktorú sa zmluva o duálnom vzdelávaní
uzatvára,
v) spôsob ukonèenia zmluvného vzahu,
w) dátum a podpis tatutárnych zástupcov zmluvných
strán.
(3) Súèasou zmluvy o duálnom vzdelávaní je zoznam
a) majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov odbornej praxe
alebo uèite¾ov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami zamestnávate¾a, v rozsahu meno, priezvisko
a dátum narodenia,
b) majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov odbornej praxe
alebo uèite¾ov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej koly, v rozsahu meno,
priezvisko a dátum narodenia,
c) intruktorov v rozsahu meno, priezvisko a dátum
narodenia.
(4) Zmluva o duálnom vzdelávaní musí ma písomnú
formu a uzatvára sa najmenej na dobu, ktorá zodpovedá dåke túdia prísluného tudijného odboru alebo
prísluného uèebného odboru. Pred uplynutím doby,
na ktorú bola zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvorená, ju mono ukonèi písomnou výpoveïou z dôvodov
pod¾a odseku 5 alebo odseku 6 s výpovednou lehotou
najmenej tri mesiace.
(5) Zamestnávate¾ môe vypoveda zmluvu o duálnom vzdelávaní, len ak
a) samosprávny kraj neurèí pre tudijný odbor alebo
pre uèebný odbor, v ktorom zamestnávate¾ poskytuje praktické vyuèovanie, triedu prvého roèníka pod¾a § 31 ods. 2,
b) stredná odborná kola prestala spåòa podmienky
urèené normatívom materiálno-technického a priestorového zabezpeèenia alebo tátnym vzdelávacím
programom pre tudijný odbor alebo pre uèebný od-
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bor, v ktorom zamestnávate¾ poskytuje praktické vyuèovanie,
c) stredná odborná kola zabezpeèuje teoretické vyuèovanie odborného vyuèovacieho predmetu tudijného odboru alebo uèebného odboru, v ktorom zamestnávate¾ poskytuje praktické vyuèovanie,
pedagogickým zamestnancom, ktorý nespåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a osobitného predpisu,5)
d) stredná odborná kola bola vyradená zo siete kôl
a kolských zariadení Slovenskej republiky alebo
e) stredná odborná kola opakovane poruuje svoje
povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní.
(6) Stredná odborná kola môe vypoveda zmluvu
o duálnom vzdelávaní, len ak
a) zriaïovate¾ rozhodol o zmene typu príslunej strednej odbornej koly na iný typ strednej odbornej koly,
b) zanikla spôsobilos zamestnávate¾a pod¾a § 15
ods. 1 písm. a) a zamestnávate¾ nepoiadal o opakované overenie spôsobilosti zamestnávate¾a pod¾a
§ 14,
c) zanikla spôsobilos zamestnávate¾a pod¾a § 15
ods. 1 písm. c) prvého bodu, druhého bodu alebo
tvrtého bodu alebo
d) zamestnávate¾ opakovane poruuje svoje povinnosti
vyplývajúce zo zmluvy o duálnom vzdelávaní.
(7) Ak dolo k ukonèeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní pod¾a odseku 5, teoretické vyuèovanie iakov zabezpeèí iná stredná odborná kola,
a) s ktorou má zamestnávate¾ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní alebo
b) ktorú urèí prísluný samosprávny kraj po dohode so
zamestnávate¾om.
(8) Ak dolo k ukonèeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní pod¾a odseku 6, praktické vyuèovanie iakov zabezpeèí stredná odborná kola u iného zamestnávate¾a, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom
vzdelávaní alebo v dielni. Ak stredná odborná kola
nemá dielòu spåòajúcu podmienky pod¾a § 7 ods. 1,
praktické vyuèovanie iakov zabezpeèí stredná odborná kola, ktorú urèí samosprávny kraj.
(9) Práva a povinnosti zo zmluvy o duálnom vzdelávaní prechádzajú na právneho nástupcu zmluvnej strany.
(10) Zamestnávate¾ môe uzatvori zmluvu o duálnom
vzdelávaní s viacerými strednými odbornými kolami.
Stredná odborná kola môe uzatvori zmluvu o duálnom vzdelávaní s viacerými zamestnávate¾mi.
(11) Stredná odborná kola poskytne rovnopis zmluvy
o duálnom vzdelávaní svojmu zriaïovate¾ovi. Ak dolo
k ukonèeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní, stredná odborná kola písomne oznámi túto skutoènos svojmu
zriaïovate¾ovi.
(12) Zamestnávate¾ najneskôr do 15 dní odo dòa uzatvorenia zmluvy o duálnom vzdelávaní písomne oznámi
jej uzatvorenie príslunej stavovskej organizácii alebo
príslunej profesijnej organizácii. Rovnako postupuje
zamestnávate¾ aj vtedy, ak dolo k ukonèeniu zmluvy
o duálnom vzdelávaní.
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§ 17
(1) Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávate¾ a stredná odborná kola zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o monosti absolvova odborné vzdelávanie a prípravu v príslunom
tudijnom odbore alebo v príslunom uèebnom odbore
v systéme duálneho vzdelávania. Súèasou oznámenia
sú
a) základné informácie o organizácii túdia v systéme
duálneho vzdelávania,
b) monosti pracovného uplatnenia,
c) hmotné zabezpeèenie iaka a finanèné zabezpeèenie
iaka,
d) kritériá pre výber úspených uchádzaèov urèené zamestnávate¾om,
e) ïalie informácie urèené zamestnávate¾om.
(2) Vybranému uchádzaèovi zamestnávate¾ vydá potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave iaka v systéme duálneho vzdelávania (ïalej len potvrdenie).
(3) Potvrdenie obsahuje
a) identifikaèné údaje zamestnávate¾a,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzaèa,
c) identifikaèné údaje strednej odbornej koly, s ktorou má zamestnávate¾ uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
d) záväzok zamestnávate¾a pripravi uchádzaèa na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných
èinností v systéme duálneho vzdelávania po jeho prijatí na strednú odbornú kolu, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(4) Potvrdenie uchádzaè priloí k prihláke na vzdelávanie pod¾a osobitného predpisu.6)
§ 18
(1) Po ukonèení prijímacieho konania stredná odborná kola doruèí zamestnávate¾ovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, zoznam prijatých
a zapísaných iakov, ktorí priloili k prihláke na vzdelávanie potvrdenie, v rozsahu meno, priezvisko a dátum narodenia.
(2) Zamestnávate¾ písomne vyzve zákonného zástupcu iaka alebo plnoletého iaka na uzatvorenie uèebnej
zmluvy. Zamestnávate¾ v písomnej výzve uvedie miesto
a èas prerokovania náleitostí uèebnej zmluvy a podmienok výkonu praktického vyuèovania.
§ 19
Uèebná zmluva
(1) Zamestnávate¾ a zákonný zástupca iaka alebo
plnoletý iak prerokujú náleitosti uèebnej zmluvy
a podmienky výkonu praktického vyuèovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávate¾ a zákonný zástupca iaka alebo plnoletý iak dohodnú,
uzatvoria uèebnú zmluvu.
(2) Uèebnú zmluvu mono uzatvori najneskôr do 31.
6
7

Strana 485

augusta prísluného kalendárneho roka pred nástupom iaka do prvého roèníka; to neplatí, ak ide
o uzatvorenie novej uèebnej zmluvy pod¾a odseku 9.
(3) Uèebná zmluva obsahuje
a) identifikaèné údaje zamestnávate¾a,
b) meno, priezvisko a dátum narodenia zákonného zástupcu iaka, ak ide o neplnoletého iaka,
c) meno, priezvisko a dátum narodenia iaka,
d) identifikaèné údaje strednej odbornej koly iaka,
e) záväzok zamestnávate¾a pripravi iaka na výkon
povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných èinností v systéme duálneho vzdelávania,
f) záväzok iaka zúèastòova sa na praktickom vyuèovaní priamo u zamestnávate¾a pod¾a jeho konkrétnych potrieb a poiadaviek,
g) tudijný odbor alebo uèebný odbor, v ktorom sa
bude iak pripravova,
h) formu praktického vyuèovania,
i) miesto výkonu praktického vyuèovania,
j) organizáciu túdia vrátane èasového harmonogramu praktického vyuèovania v súlade s ustanovenou
organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných kolách,
k) hmotné zabezpeèenie iaka,
l) finanèné zabezpeèenie iaka,
m) spôsob zabezpeèovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
n) spôsob ukonèenia zmluvného vzahu,
o) dátum a podpis zmluvných strán.
(4) Uèebná zmluva musí ma písomnú formu.
(5) Zmluvný vzah zaloený uèebnou zmluvou sa
konèí dòom, keï
a) iak prestáva by iakom koly,7)
b) iak so súhlasom zamestnávate¾a prestúpi na inú
strednú kolu, s ktorou zamestnávate¾ nemá uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní,
c) iak so súhlasom zamestnávate¾a zmení tudijný
odbor alebo uèebný odbor, v ktorom sa praktické vyuèovanie nevykonáva v systéme duálneho vzdelávania alebo
d) dolo k ukonèeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní
medzi zamestnávate¾om a strednou odbornou kolou; to neplatí, ak sa uplatní postup pod¾a § 16 ods. 7
písm. a).
(6) Uèebnú zmluvu mono ukonèi aj písomnou výpoveïou z dôvodov pod¾a odseku 7 alebo odseku 8 s výpovednou lehotou najmenej tri mesiace.
(7) Zamestnávate¾ môe vypoveda uèebnú zmluvu,
len ak iak
a) stratil zdravotnú spôsobilos na výkon povolania,
skupiny povolaní alebo na výkon odborných èinností, na ktoré sa pripravuje,
b) nastúpil na výkon trestu odòatia slobody,
c) opakovane poruuje vnútorné predpisy zamestnávate¾a alebo
d) sa najmenej tri vyuèovacie dni v priebehu kolského
roka bez ospravedlnenia nezúèastnil na odbornom
vzdelávaní a príprave.

) § 63 ods. 7 a § 69 ods. 3 zákona è. 245/2008 Z. z. v znení zákona è. 61/2015 Z. z.
) § 91 a 92 zákona è. 245/2008 Z. z. v znení zákona è. 61/2015 Z. z.
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(8) iak môe vypoveda uèebnú zmluvu, len ak
a) stratil zdravotnú spôsobilos na výkon povolania,
skupiny povolaní alebo na výkon odborných èinností, na ktoré sa pripravuje alebo
b) zamestnávate¾ opakovane poruuje svoje povinnosti
vyplývajúce z uèebnej zmluvy.
(9) Ak dolo k ukonèeniu zmluvného vzahu zaloeného uèebnou zmluvou pod¾a odseku 5 písm. d) z dôvodov pod¾a § 16 ods. 6, stredná odborná kola môe zabezpeèi praktické vyuèovanie iakov v systéme
duálneho vzdelávania v tom istom tudijnom odbore
alebo v tom istom uèebnom odbore u iného zamestnávate¾a, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom
vzdelávaní, ak tento zamestnávate¾ uzatvorí so iakmi
novú uèebnú zmluvu.
(10) Zamestnávate¾ najneskôr do 15 dní odo dòa uzatvorenia uèebnej zmluvy alebo novej uèebnej zmluvy
pod¾a odseku 9 zale jeden rovnopis strednej odbornej
kole a písomne oznámi jej uzatvorenie príslunej stavovskej organizácii alebo príslunej profesijnej organizácii. Ak dolo k ukonèeniu uèebnej zmluvy, zamestnávate¾ bezodkladne písomne oznámi túto skutoènos
strednej odbornej kole a príslunej stavovskej organizácii alebo príslunej profesijnej organizácii.
§ 20
Vzorové uèebné plány a vzorové uèebné osnovy
(1) Obsah a rozsah odborného vzdelávania a prípravy
v systéme duálneho vzdelávania urèujú vzorový uèebný plán a vzorové uèebné osnovy, ktoré sú súèasou
tátneho vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu.
(2) Vzorový uèebný plán pre prísluný tudijný odbor, vzorový uèebný plán pre prísluný uèebný odbor,
vzorové uèebné osnovy pre jednotlivé odborné vyuèovacie predmety prísluného tudijného odboru a vzorové
uèebné osnovy pre jednotlivé odborné vyuèovacie predmety prísluného uèebného odboru vypracúva Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej
republiky (ïalej len ministerstvo kolstva) v spolupráci s príslunou stavovskou organizáciou alebo s príslunou profesijnou organizáciou, ktorá má vecnú pôsobnos k tudijnému odboru alebo k uèebnému
odboru.
(3) Vzorový uèebný plán urèuje celkový týdenný poèet vyuèovacích hodín tudijného odboru alebo uèebného odboru rozpracovaný pod¾a jednotlivých roèníkov.
(4) Vzorový uèebný plán
a) uèebného odboru, ktorého absolvovaním iak získa
niie stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 80 % vyuèovacích hodín praktického vyuèovania
z celkového poètu vyuèovacích hodín,
b) uèebného odboru, ktorého absolvovaním iak získa
stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 60 %
8
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vyuèovacích hodín praktického vyuèovania z celkového poètu vyuèovacích hodín,
c) tudijného odboru, ktorého absolvovaním iak získa
úplné stredné odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 50 % vyuèovacích hodín praktického vyuèovania
z celkového poètu vyuèovacích hodín,
d) tudijného odboru, ktorého absolvovaním iak získa
vyie odborné vzdelanie, obsahuje najmenej 50 %
vyuèovacích hodín praktického vyuèovania z celkového poètu vyuèovacích hodín.
(5) Vzorová uèebná osnova vymedzuje ciele, obsah
a rozsah odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé odborné vyuèovacie predmety pod¾a vzorového
uèebného plánu prísluného tudijného odboru alebo
pod¾a vzorového uèebného plánu prísluného uèebného odboru.
Zamestnávate¾
v procese praktického vyuèovania
§ 21
(1) Zamestnávate¾, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyuèovanie pod¾a § 8, sa vyjadruje
k kolskému vzdelávaciemu programu pre odborné
vzdelávanie a prípravu. Zamestnávate¾, ktorý poskytuje praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania, sa podie¾a na tvorbe kolského vzdelávacieho programu pre odborné vzdelávanie a prípravu.
(2) Zamestnávate¾, ktorý poskytuje praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania, môe predklada príslunej stavovskej organizácii alebo príslunej
profesijnej organizácii návrhy na zmenu alebo doplnenie vzorového uèebného plánu pre prísluný tudijný
odbor alebo vzorového uèebného plánu pre prísluný
uèebný odbor a vzorových uèebných osnov pre jednotlivé odborné vyuèovacie predmety prísluného tudijného odboru alebo vzorových uèebných osnov pre jednotlivé odborné vyuèovacie predmety prísluného
uèebného odboru.
(3) Zamestnávate¾ je povinný zabezpeèi, aby sa
praktické vyuèovanie vykonávalo
a) v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy
a vzdelávania v stredných kolách,
b) cviènou prácou a produktívnou prácou, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo odborným èinnostiam, na ktoré sa iak pripravuje a
c) pod vedením majstra odbornej výchovy, uèite¾a odbornej praxe, uèite¾a umeleckej praxe alebo intruktora.
(4) Zamestnávate¾ je povinný pri výkone praktického
vyuèovania zabezpeèi bezpeènos a ochranu zdravia
pri práci iakov a plni povinnosti ustanovené osobitnými predpismi.8)
(5) Zamestnávate¾ je povinný pravidelne informova
strednú odbornú kolu iaka, ktorý u neho vykonáva
praktické vyuèovanie, o vetkých skutoènostiach súvi-

) Napríklad zákon è. 124/2006 Z. z. o bezpeènosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov, zákon è. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
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siacich s výkonom praktického vyuèovania. Túto informaènú povinnos plní prostredníctvom pedagogického
zamestnanca strednej odbornej koly, ktorého urèí riadite¾ strednej odbornej koly po dohode so zamestnávate¾om.
(6) Zamestnávate¾ je povinný pedagogickému zamestnancovi pod¾a odseku 5 umoni vstup na miesto
výkonu praktického vyuèovania za úèelom doh¾adu
nad dodriavaním podmienok výchovno-vzdelávacieho
procesu iaka.
(7) Zamestnávate¾, ktorý poskytuje praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania, vydá vnútorný
poriadok pracoviska praktického vyuèovania, ktorý
zverejní na vidite¾nom mieste na pracovisku praktického vyuèovania. Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyuèovania obsahuje organizáciu praktického vyuèovania, prevádzku a vnútorný reim pracoviska
praktického vyuèovania, opatrenia na ochranu bezpeènosti, zdravia a majetku a ïalie podrobnosti súvisiace
s úèasou iakov na praktickom vyuèovaní. Vnútorný
poriadok pracoviska praktického vyuèovania môe by
vydaný aj ako súèas vnútorných predpisov zamestnávate¾a.
(8) Zamestnávate¾, ktorý poskytuje praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný
uhradi strednej odbornej kole zodpovedajúcu èas
nákladov na praktické vyuèovanie pod¾a § 10 ods. 5, ak
a) èas praktického vyuèovania sa vykonáva v dielni
pod vedením majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov
odbornej praxe alebo uèite¾ov umeleckej praxe, ktorí
sú zamestnancami strednej odbornej koly alebo
b) praktické vyuèovanie sa vykonáva na pracovisku
praktického vyuèovania pod vedením majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov odbornej praxe alebo uèite¾ov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej koly.
(9) Zamestnávate¾, ktorý poskytuje praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný bezodkladne oznámi príslunej stavovskej organizácii
alebo príslunej profesijnej organizácii, ktorá mu vydala osvedèenie, e prestal spåòa podmienky pod¾a § 12
alebo, e dolo k ukonèeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní.
(10) Zamestnávate¾, ktorý poskytuje praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania, deleguje svojho
zástupcu do skúobnej komisie pre závereènú skúku,
predmetovej maturitnej komisie pre odbornú zloku
maturitnej skúky alebo do skúobnej komisie pre absolventskú skúku.
§ 22
Intruktor
(1) Intruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej
iak vykonáva praktické vyuèovanie na pracovisku zamestnávate¾a alebo na pracovisku praktického vyuèovania, ak
a) je v pracovnoprávnom vzahu so zamestnávate¾om
alebo je zamestnávate¾om, ktorý je samostatne zárobkovo èinná osoba,
b) dosiahla najmenej
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1. stredné odborné vzdelanie v príslunom uèebnom
odbore alebo v príbuznom uèebnom odbore, v ktorom sa iak pripravuje,
2. úplné stredné odborné vzdelanie v príslunom
tudijnom odbore alebo v príbuznom tudijnom
odbore, v ktorom sa iak pripravuje, alebo
3. vyie odborné vzdelanie v príslunom tudijnom
odbore alebo v príbuznom tudijnom odbore,
v ktorom sa iak pripravuje,
c) vykonávala najmenej tri roky povolanie alebo odborné èinnosti v rozsahu vzdelávacích tandardov pre
prísluný tudijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích tandardov pre prísluný uèebný odbor, v ktorom sa iak pripravuje,
d) má preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú
spôsobilos, ak sa na výkon prísluného povolania
takáto odborná spôsobilos vyaduje a
e) má potvrdenie o absolvovaní prípravy intruktora
vydané príslunou stavovskou organizáciou alebo
príslunou profesijnou organizáciou zameranej na
1. zabezpeèenie práv a povinností iaka pri praktickom vyuèovaní,
2. organizáciu praktického vyuèovania,
3. opatrenia na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri praktickom vyuèovaní,
4. vzdelávacie tandardy pre praktické vyuèovanie
pre prísluný tudijný odbor alebo pre prísluný
uèebný odbor,
5. vzorový uèebný plán pre prísluný tudijný odbor
alebo vzorový uèebný plán pre prísluný uèebný
odbor a vzorové uèebné osnovy pre odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax prísluného tudijného odboru alebo vzorové uèebné osnovy pre odborný výcvik, odbornú prax alebo
umeleckú prax prísluného uèebného odboru, ak
bude vykonáva èinnos intruktora na pracovisku praktického vyuèovania a
6. spôsob úèasti intruktora na hodnotení a klasifikácii iaka.
(2) Fyzická osoba, ktorá prvý krát zaène vykonáva
èinnos intruktora a nespåòa podmienku pod¾a odseku 1 písm. e), splní ju najneskôr do jedného roka od zaèiatku výkonu èinnosti intruktora.
Stredná odborná kola
v procese praktického vyuèovania
§ 23
(1) Stredná odborná kola prerokuje kolský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu s príslunou stavovskou organizáciou alebo s príslunou
profesijnou organizáciou, ktorá má vecnú pôsobnos
k tudijnému odboru alebo k uèebnému odboru, v ktorom stredná odborná kola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu, ak iaci strednej odbornej koly
a) nevykonávajú praktické vyuèovanie na pracovisku
zamestnávate¾a a
b) nepripravujú sa v systéme duálneho vzdelávania.
(2) Stredná odborná kola prerokuje kolský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu so za-
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mestnávate¾om, s ktorým má uzatvorenú zmluvu
o poskytovaní praktického vyuèovania.
(3) Stredná odborná kola vypracuje kolský vzdelávací program pre odborné vzdelávanie a prípravu v spolupráci so zamestnávate¾om, s ktorým má uzatvorenú
zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(4) Stredná odborná kola môe predklada zamestnávate¾ovi, s ktorým má uzatvorenú zmluvu o duálnom
vzdelávaní, návrhy na zmenu alebo doplnenie vzorového uèebného plánu pre prísluný tudijný odbor alebo
vzorového uèebného plánu pre prísluný uèebný odbor
a vzorových uèebných osnov pre jednotlivé odborné vyuèovacie predmety prísluného tudijného odboru alebo vzorových uèebných osnov pre jednotlivé odborné
vyuèovacie predmety prísluného uèebného odboru.
(5) Stredná odborná kola je povinná pravidelne
informova zamestnávate¾a o vetkých dôleitých skutoènostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom iaka. Túto informaènú povinnos plní prostredníctvom pedagogického zamestnanca pod¾a § 21 ods. 5.
(6) Stredná odborná kola môe poskytnú zamestnávate¾ovi zodpovedajúci poèet majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov odbornej praxe alebo uèite¾ov umeleckej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej
koly a pod vedením ktorých budú iaci vykonáva
praktické vyuèovanie, ak zamestnávate¾ nezamestnáva
a) majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov odbornej praxe
alebo uèite¾ov umeleckej praxe alebo
b) potrebný poèet majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov
odbornej praxe alebo uèite¾ov umeleckej praxe.
§ 24
Centrum odborného vzdelávania a prípravy
(1) Stredná odborná kola môe popri svojom názve
pouíva aj oznaèenie centrum odborného vzdelávania
a prípravy, ak
a) spåòa podmienky uvedené v odseku 2 pre prísluný
tudijný odbor alebo pre prísluný uèebný odbor,
b) zriaïovate¾ strednej odbornej koly udelí na to písomný súhlas a
c) rozhodne o tom prísluná stavovská organizácia alebo prísluná profesijná organizácia po prerokovaní
v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu
(ïalej len krajská rada) .
(2) Stredná odborná kola, ktorá má oprávnenie pouíva oznaèenie centrum odborného vzdelávania a prípravy,
a) spolupracuje so zamestnávate¾om v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,
b) má odporúèané uèebné priestory a odporúèané vybavenie uèebných priestorov urèené normatívom
materiálno-technického a priestorového zabezpeèenia,
c) je vzdelávacou intitúciou ïalieho vzdelávania pod¾a osobitného predpisu,9) pripravujúceho na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných èinností
9

)
)
11
)
12
)
10
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súvisiacich s prísluným tudijným odborom alebo
s prísluným uèebným odborom, v ktorom stredná
odborná kola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu a
d) spåòa ïalie kritériá urèené vnútorným predpisom,
ktorý prísluná stavovská organizácia alebo prísluná profesijná organizácia vydala na tento úèel.
(3) Stredná odborná kola, ktorá má oprávnenie pouíva oznaèenie centrum odborného vzdelávania a prípravy, na vonkajom oznaèení uvedie Centrum odborného vzdelávania a prípravy.
iak v procese praktického vyuèovania
§ 25
(1) iak je povinný zúèastòova sa na praktickom vyuèovaní
a) pod¾a èasového harmonogramu praktického vyuèovania a
b) pod vedením majstra odbornej výchovy, uèite¾a odbornej praxe, uèite¾a umeleckej praxe alebo intruktora.
(2) iak poèas praktického vyuèovania vykonáva len
cviènú prácu a produktívnu prácu, ktoré zodpovedajú
povolaniu, skupine povolaní alebo odborným èinnostiam, na ktoré sa iak pripravuje.
(3) iak, ktorý vykonáva praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný dodriava vnútorný poriadok pracoviska praktického vyuèovania.
(4) Ak iak poèas praktického vyuèovania preukázate¾ne úmyselne spôsobí kodu a túto kodu neodstráni
uvedením do predchádzajúceho stavu, stredná odborná kola alebo zamestnávate¾ môe od iaka poadova
náhradu kody. Náhrada kody nesmie u jednotlivého
iaka presiahnu sumu rovnajúcu sa tvornásobku minimálnej mzdy.10)
(5) iak má poèas praktického vyuèovania práva
a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpeènosti
a ochrany zdravia pri práci ustanovené pod¾a osobitného predpisu.11)
§ 26
Hmotné zabezpeèenie iaka
(1) Ak iak vykonáva praktické vyuèovanie na pracovisku zamestnávate¾a alebo na pracovisku praktického
vyuèovania, zamestnávate¾ zabezpeèí na svoje náklady
a) osobné ochranné pracovné prostriedky pre iaka a
b) posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej
spôsobilosti iaka, ak sa na výkon praktického vyuèovania jej posúdenie vyaduje.
(2) Zamestnávate¾, ktorý poskytuje praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania, uhrádza iakovi
zo svojich prostriedkov náklady na stravovanie iaka
poèas praktického vyuèovania vo výke ustanovenej
osobitným predpisom.12)

§ 5 zákona è. 568/2009 Z. z. o celoivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon è. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorích predpisov.
Zákon è. 124/2006 Z. z. v znení neskorích predpisov.
§ 152 ods. 3 a 8 Zákonníka práce v znení neskorích predpisov.
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(3) Zamestnávate¾, ktorý poskytuje praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania, môe uhradi
iakovi zo svojich prostriedkov náklady na
a) ubytovanie iaka v kolskom internáte,13)
b) cestovné náhrady14) za dopravu z miesta trvalého
bydliska do strednej odbornej koly, miesta výkonu
praktického vyuèovania a kolského internátu
a spä a zo kolského internátu do strednej odbornej
koly a miesta výkonu praktického vyuèovania
a spä.
(4) Zamestnávate¾, na pracovisku ktorého sa vykonáva praktické vyuèovanie pod¾a § 8, môe uhradi iakovi zo svojich prostriedkov náklady pod¾a odsekov 2
a 3.
§ 27
Finanèné zabezpeèenie iaka
(1) iakovi, ktorý na praktickom vyuèovaní vykonáva
produktívnu prácu, sa poskytuje odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za kadú hodinu vykonanej produktívnej práce vo
výke 50 % a 100 % z hodinovej minimálnej mzdy;15)
pri urèovaní jej výky sa zoh¾adòuje aj kvalita práce
a správanie iaka.
(2) Ak iak vykonáva produktívnu prácu na praktickom vyuèovaní v dielni, odmena za produktívnu prácu
sa uhrádza z prostriedkov strednej odbornej koly; to
neplatí, ak iak vykonáva produktívnu prácu na praktickom vyuèovaní v dielni pod¾a § 10 ods. 2. Ak iak vykonáva produktívnu prácu na praktickom vyuèovaní
na pracovisku zamestnávate¾a alebo na pracovisku
praktického vyuèovania, odmena za produktívnu prácu sa uhrádza z prostriedkov zamestnávate¾a.
(3) iakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie, skupinu povolaní alebo odborných èinností v tudijnom odbore alebo v uèebnom odbore zaradenom do zoznamu
tudijných odborov a uèebných odborov s nedostatoèným poètom absolventov pre potreby trhu práce, sa
poskytuje motivaèné tipendium z prostriedkov tátneho rozpoètu.
(4) Motivaèné tipendium sa iakovi poskytuje mesaène v období kolského vyuèovania vo výke
a) 65 % sumy ivotného minima pod¾a osobitného
predpisu16) pri priemernom prospechu iaka do 1,8
vrátane,
b) 45 % sumy ivotného minima pri priemernom prospechu iaka horom ako 1,8 do 2,4 vrátane alebo
c) 25 % sumy ivotného minima pri priemernom prospechu iaka horom ako 2,4 do 3,0 vrátane.
(5) Priemerný prospech iaka na úèely poskytovania
motivaèného tipendia sa urèí ako priemer stupòov
prospechu z jednotlivých vyuèovacích predmetov uvedených na vysvedèení iaka za predchádzajúci polrok
13

)
)
15
)
16
)
17
)
18
)
14
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kolského vyuèovania; priemerný prospech iaka nezahàòa klasifikáciu z nepovinných vyuèovacích
predmetov. Priemerný prospech iaka v prvom polroku
prvého roèníka sa urèí pod¾a vysvedèenia za druhý polrok zo koly, ktorú naposledy navtevoval.
(6) iakovi, ktorý vykonáva praktické vyuèovanie na
pracovisku zamestnávate¾a alebo na pracovisku praktického vyuèovania, môe zamestnávate¾ zo svojich
prostriedkov poskytova podnikové tipendium.
(7) Podnikové tipendium sa poskytuje mesaène
v období kolského vyuèovania najviac do výky tvornásobku sumy ivotného minima. Pri urèovaní výky
podnikového tipendia sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech iaka na praktickom vyuèovaní a jeho
pravidelnú úèas na praktickom vyuèovaní.
Koordinácia odborného vzdelávania
a prípravy pre trh práce
§ 28
(1) Koordinácia odborného vzdelávania a prípravy
pre trh práce sa uskutoèòuje na
a) celotátnej úrovni a
b) úrovni samosprávneho kraja.
(2) Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy
pre trh práce na celotátnej úrovni sa zúèastòujú
a) ústredné orgány tátnej správy
1. ministerstvo kolstva,
2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo práce),
3. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
(ïalej len ministerstvo zdravotníctva),
4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
5. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky,
6. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky,
7. Ministerstvo ivotného prostredia Slovenskej republiky,
8. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,
b) samosprávne kraje,
c) stavovské organizácie a profesijné organizácie,
d) zdruenia odborových zväzov.17)
(3) Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy
pre trh práce na úrovni samosprávneho kraja sa zúèastòujú
a) samosprávny kraj,
b) okresný úrad v sídle kraja,
c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle kraja,
d) regionálne komory stavovských organizácií, profesijné organizácie a zamestnávatelia, ktorí prispievajú k rozvoju regionálnej zamestnanosti,
e) zástupcovia zamestnancov,18)

§ 117 ods. 5 zákona è. 245/2008 Z. z. v znení zákona è. 462/2008 Z. z.
Zákon è. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorích predpisov.
§ 2 ods. 2 zákona è. 663/2007 Z. z.
§ 2 písm. c) zákona è. 601/2003 Z. z. o ivotnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 3 ods. 3 zákona è. 103/2007 Z. z.
§ 11a Zákonníka práce v znení neskorích predpisov.
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f) zriaïovatelia19) stredných kôl v samosprávnom
kraji.
§ 29
Ministerstvo kolstva
(1) Ministerstvo kolstva
a) urèuje sústavu odborov vzdelávania a obsah odborného vzdelávania a prípravy v súèinnosti so samosprávnymi krajmi, stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami a ministerstvami pod¾a § 28
ods. 2 písm. a) tretieho a ôsmeho bodu,
b) vypracúva v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpeèenia,
ktoré zverejòuje na svojom webovom sídle,
c) vypracúva v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami vzorové uèebné plány a vzorové uèebné osnovy a
d) tvorí strategické, koncepèné a metodické dokumenty v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.
(2) Ministerstvo kolstva v spolupráci s intitúciami
pod¾a § 28 ods. 2 kadoroène vypracúva
a) zoznam tudijných odborov a uèebných odborov
s nedostatoèným poètom absolventov pre potreby
trhu práce,
b) zoznam tudijných odborov a uèebných odborov,
ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a
c) zoznam tudijných odborov a uèebných odborov,
v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej kole na celom
území Slovenskej republiky, ktorý ku kadému
v òom urèenému tudijnému odboru a uèebnému
odboru obsahuje aj príslunú strednú odbornú kolu s uvedením poètu tried prvého roèníka pre prijímacie konanie pre nasledujúci kolský rok.
(3) Ministerstvo kolstva pri tvorbe zoznamov pod¾a
odseku 2 postupuje pod¾a
a) analýz a prognóz vývoja na trhu práce,
b) informácie o uplatnení absolventov stredných kôl
na trhu práce pod¾a jednotlivých krajov, stredných
kôl, tudijných odborov a uèebných odborov,
c) odvetvových koncepcií odborného vzdelávania a prípravy iakov na výkon povolania a odborných èinností a
d) regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania v stredných kolách.
(4) Zoznam tudijných odborov a uèebných odborov
s nedostatoèným poètom absolventov pre potreby trhu
práce a zoznam tudijných odborov a uèebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce, ministerstvo kolstva po prerokovaní v rade vlády vydáva a zverejòuje na svojom webovom sídle kadoroène do
31. januára.
(5) Zoznam tudijných odborov a uèebných odborov,
v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje
len v jednej strednej odbornej kole na celom úze19

Èiastka 19

mí Slovenskej republiky, ministerstvo kolstva po prerokovaní v rade vlády vydáva a zverejòuje na svojom
webovom sídle kadoroène do 15. septembra.
(6) Ministerstvo kolstva môe na návrh zriaïovate¾a
strednej koly, príslunej stavovskej organizácie, príslunej profesijnej organizácie alebo prísluného ministerstva pod¾a § 28 ods. 2 písm. a) tvrtého a ôsmeho
bodu rozhodnú o zvýení poètu tried prvého roèníka
stredných kôl urèeného pod¾a § 31 ods. 2.
(7) Ministerstvo kolstva vykonáva overenie spôsobilosti zamestnávate¾a pod¾a § 37.
§ 30
Ïalie ústredné orgány tátnej správy
(1) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s ministerstvom kolstva raz roène zverejòuje na
svojom webovom sídle informáciu o uplatnení absolventov stredných kôl na trhu práce v rámci pravidelných prognóz vývoja na trhu práce pod¾a jednotlivých
krajov, stredných kôl, tudijných odborov a uèebných
odborov a vykonávaného zamestnania.
(2) Ministerstvo zdravotníctva v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy plní úlohy pod¾a § 29 ods. 1
písm. b) a d) a § 32 ods. 2 písm. k).
(3) Prísluné ministerstvo pod¾a § 28 ods. 2 písm. a)
tvrtého a ôsmeho bodu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy najmenej raz za tyri roky vypracúva
a predkladá rade vlády odvetvovú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy iakov na výkon povolania,
skupiny povolaní a odborných èinností vo svojej pôsobnosti.
§ 31
Samosprávny kraj
(1) Samosprávny kraj v spolupráci s intitúciami
pod¾a § 28 ods. 3 písm. b) a f) kadoroène aktualizuje
regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných
kolách vo svojej územnej pôsobnosti pod¾a analýz
a prognóz o vývoji trhu práce. Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných kolách samosprávny
kraj po prerokovaní v krajskej rade a rade vlády vydáva
a zverejòuje na svojom webovom sídle kadoroène do
30. septembra.
(2) Samosprávny kraj po prerokovaní v krajskej rade
urèuje do 31. októbra veobecne záväzným nariadením
pre stredné koly vo svojej územnej pôsobnosti poèet
tried prvého roèníka v dennej forme túdia v èlenení na
jednotlivé tudijné odbory alebo na jednotlivé uèebné
odbory a poèet spoloèných tried prvého roèníka v èlenení na jednotlivé príbuzné tudijné odbory alebo na jednotlivé príbuzné uèebné odbory, financovaných pod¾a
osobitného predpisu20) pre prijímacie konanie pre nasledujúci kolský rok.

) § 19 ods. 2 písm. d) a e) zákona è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20
) Zákon è. 597/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov.
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(3) Samosprávny kraj pod¾a odseku 2 urèuje poèet
tried prvého roèníka stredných kôl pod¾a
a) regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných kolách,
b) analýz a prognóz o vývoji trhu práce vo svojej územnej pôsobnosti,
c) násobku predpokladaného poètu iakov posledného
roèníka základných kôl urèeného ministerstvom
kolstva kadoroène do 30. júna pre kadý samosprávny kraj,
d) spolupráce strednej odbornej koly so zamestnávate¾om na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní,
e) spolupráce strednej odbornej koly so zamestnávate¾om na základe zmluvy o poskytovaní praktického
vyuèovania,
f) oprávnenia strednej odbornej koly pouíva oznaèenie centrum odborného vzdelávania a prípravy,
g) percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny vo vzahu k poètu absolventov strednej koly v danom tudijnom odbore alebo v danom uèebnom odbore,
h) výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných tátnou kolskou
inpekciou,
i) výsledkov hodnotenia externej èasti maturitnej
skúky a písomnej formy internej èasti maturitnej
skúky,
j) výsledkov teoretickej èasti odbornej zloky maturitnej skúky, praktickej èasti odbornej zloky maturitnej skúky, absolventskej skúky a závereènej
skúky,
k) výsledkov z celoslovenských kôl súaí alebo predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl
súaí alebo predmetových olympiád,
l) úèasti strednej koly v medzinárodných projektoch
alebo medzinárodných programoch,
m) ïalích kritérií urèených samosprávnym krajom.
(4) Samosprávny kraj v oblasti odborného vzdelávania a prípravy zabezpeèuje informovanos iakov a ich
zákonných zástupcov o potrebách trhu práce a o monostiach odborného vzdelávania a prípravy v stredných
kolách vo svojej územnej pôsobnosti.
(5) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzahujú na policajné stredné odborné koly, stredné koly poiarnej
ochrany, gymnáziá s osemroèným vzdelávacím programom, stredné koly pre iakov so peciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, tudijné odbory,
v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutoèòuje v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody a tudijné odbory a uèebné odbory uvedené v zozname tudijných odborov a uèebných odborov, v ktorých sa
odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej
strednej odbornej kole na celom území Slovenskej republiky.
§ 32
Stavovská organizácia a profesijná organizácia
(1) Stavovská organizácia a profesijná organizácia
poskytuje podklady a súèinnos Ústrediu práce, sociál-
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nych vecí a rodiny pri tvorbe analýz a prognóz vývoja na
trhu práce.
(2) Stavovská organizácia a profesijná organizácia
v oblasti odborného vzdelávania a prípravy
a) prerokúva kolský vzdelávací program pre odborné
vzdelávanie a prípravu so strednou odbornou kolou, ak sa neuplatòuje postup pod¾a § 21 ods. 1,
b) podie¾a sa na tvorbe normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpeèenia,
c) podie¾a sa na tvorbe profilov absolventov jednotlivých tudijných odborov a uèebných odborov,
d) zabezpeèuje prípravu intruktorov a vydáva potvrdenia o absolvovaní prípravy intruktora,
e) podie¾a sa na posudzovaní obsahu uèebníc a uèebných textov,
f) vyjadruje sa k obsahu závereènej skúky, odbornej
zloky maturitnej skúky a absolventskej skúky,
g) môe delegova zástupcu do skúobnej komisie pre
závereènú skúku, predmetovej maturitnej komisie
pre odbornú zloku maturitnej skúky a skúobnej
komisie pre absolventskú skúku,
h) rozhoduje o oprávnení strednej odbornej koly pouíva oznaèenie centrum odborného vzdelávania
a prípravy,
i) vedie evidenciu a archivuje rozhodnutia pod¾a písmena h),
j) zverejòuje na svojom webovom sídle zoznam stredných odborných kôl pod¾a písmena h) a
k) predkladá ministerstvu kolstva návrhy na urèenie
vecnej pôsobnosti príslunej stavovskej organizácie
alebo príslunej profesijnej organizácie k jednotlivým tudijným odborom a jednotlivým uèebným odborom.
(3) Stavovská organizácia a profesijná organizácia
v systéme duálneho vzdelávania
a) vykonáva overenie spôsobilosti zamestnávate¾a
k tudijnému odboru alebo k uèebnému odboru
pod¾a svojej vecnej pôsobnosti,
b) vedie a zverejòuje na svojom webovom sídle zoznam
odborne spôsobilých osôb na overenie spôsobilosti
zamestnávate¾a,
c) vedie evidenciu vydaných osvedèení,
d) zverejòuje na svojom webovom sídle zoznam pracovísk praktického vyuèovania,
e) podie¾a sa na tvorbe vzorového uèebného plánu pre
prísluný tudijný odbor, vzorového uèebného plánu pre prísluný uèebný odbor, vzorových uèebných
osnov pre jednotlivé odborné vyuèovacie predmety
prísluného tudijného odboru a vzorových uèebných osnov pre jednotlivé odborné vyuèovacie predmety prísluného uèebného odboru,
f) poskytuje súèinnos tátnej kolskej inpekcii pri
výkone kontrolnej èinnosti na pracovisku praktického vyuèovania.
(4) Postup pri výkone pôsobnosti stavovských organizácií a profesijných organizácií v systéme duálneho
vzdelávania koordinuje Rada zamestnávate¾ov pre systém duálneho vzdelávania (ïalej len rada zamestnávate¾ov).
(5) Rada zamestnávate¾ov je dobrovo¾né odborné
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zdruenie zástupcov kadej stavovskej organizácie
a profesijnej organizácie.
(6) Spôsob vymenúvania èlenov, dôvody zániku èlenstva, spôsob rokovania a podrobnosti o èinnosti upraví
tatút rady zamestnávate¾ov, ktorý vydá rada zamestnávate¾ov po prerokovaní v rade vlády.
§ 33
Zdruenia odborových zväzov
a zástupcovia zamestnancov
(1) Zdruenia odborových zväzov sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy podie¾ajú na vypracovaní
a) zoznamu tudijných odborov a uèebných odborov
s nedostatoèným poètom absolventov pre potreby
trhu práce,
b) zoznamu tudijných odborov a uèebných odborov,
ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a
c) zoznamu tudijných odborov a uèebných odborov,
v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej kole na celom
území Slovenskej republiky.
(2) Zástupcovia zamestnancov sa v oblasti odborného vzdelávania a prípravy vyjadrujú k
a) hmotnému zabezpeèeniu iakov,
b) finanènému zabezpeèeniu iakov,
c) organizácii praktického vyuèovania na pracovisku
zamestnávate¾a a pracovisku praktického vyuèovania a
d) opatreniam na zaistenie bezpeènosti a ochrany
zdravia pri praktickom vyuèovaní na pracovisku zamestnávate¾a a pracovisku praktického vyuèovania.
§ 34
Rada vlády
(1) Radu vlády zriaïuje vláda Slovenskej republiky
ako svoj poradný orgán pre oblas odborného vzdelávania a prípravy a schva¾uje jej tatút.
(2) Èlenovia rady vlády sú vymenovaní zástupcovia
intitúcií koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce pod¾a § 28 ods. 2.
§ 35
Krajská rada
(1) Krajskú radu zriaïuje predseda samosprávneho
kraja ako svoj poradný orgán a schva¾uje jej tatút.
(2) Èlenovia krajskej rady sú vymenovaní zástupcovia intitúcií koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce pod¾a § 28 ods. 3.
Obmedzenie výkonu pôsobnosti
stavovskej organizácie
alebo profesijnej organizácie
§ 36
(1) Ak je niektoré opatrenie stavovskej organizácie
alebo profesijnej organizácie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy v rozpore s týmto zákonom alebo iný-
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mi veobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi odborné vzdelávanie a prípravu, ministerstvo
kolstva vyzve stavovskú organizáciu alebo profesijnú
organizáciu, aby zabezpeèila nápravu a urèí jej na to
primeranú lehotu.
(2) Po márnom uplynutí lehoty, ministerstvo kolstva môe po prerokovaní v rade vlády obmedzi pôsobnos príslunej stavovskej organizácie alebo príslunej
profesijnej organizácie v oblasti odborného vzdelávania
a prípravy, ktorej sa opatrenie pod¾a odseku 1 týka,
a doèasne poveri jej výkonom inú stavovskú organizáciu alebo inú profesijnú organizáciu.
(3) Ak pominú dôvody, pre ktoré bola obmedzená pôsobnos stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie, ministerstvo kolstva prijaté obmedzenie bezodkladne zruí.
§ 37
(1) Zamestnávate¾, ktorému prísluná stavovská organizácia alebo prísluná profesijná organizácia zamietla iados pod¾a § 13 ods. 7, môe poda ministerstvu kolstva návrh na overenie spôsobilosti
zamestnávate¾a do 30 dní od doruèenia písomného
oznámenia o zamietnutí iadosti.
(2) Návrh na overenie spôsobilosti zamestnávate¾a
obsahuje náleitosti pod¾a § 12 ods. 2 a 3.
(3) Po doruèení návrhu na overenie spôsobilosti zamestnávate¾a ministerstvo kolstva vykoná jeho odborné posúdenie.
(4) Na základe odborného posúdenia ministerstvo
kolstva návrh na overenie spôsobilosti zamestnávate¾a písomným oznámením zamietne alebo zabezpeèí vykonanie obhliadky priestorov, v ktorých sa má vykonáva praktické vyuèovanie a ich materiálno-technického
zabezpeèenia.
(5) Ak na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa
má vykonáva praktické vyuèovanie a ich materiálno-technického zabezpeèenia, ministerstvo kolstva zistí, e zamestnávate¾ nespåòa podmienky na poskytovanie praktického vyuèovania v systéme
duálneho vzdelávania, návrh na overenie spôsobilosti
zamestnávate¾a písomným oznámením zamietne.
(6) Ak na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa
má vykonáva praktické vyuèovanie a ich materiálno-technického zabezpeèenia, ministerstvo kolstva zistí, e zamestnávate¾ spåòa podmienky na poskytovanie praktického vyuèovania v systéme duálneho
vzdelávania, vydá zamestnávate¾ovi osvedèenie.
Osvedèenie obsahuje náleitosti pod¾a § 13 ods. 9
písm. a) a f) a vydáva sa na sedem rokov.
(7) Zamestnávate¾, ktorému prísluná stavovská organizácia alebo prísluná profesijná organizácia zamietla pokraèovanie v poskytovaní praktického vyuèovania v systéme duálneho vzdelávania po opakovanom
overení spôsobilosti zamestnávate¾a pod¾a § 14, môe
poda ministerstvu kolstva návrh na opakované overenie spôsobilosti zamestnávate¾a do 30 dní od doruèenia písomného oznámenia o zamietnutí.
(8) Pri opakovanom overení spôsobilosti zamestná-
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vate¾a ministerstvo kolstva vykoná obhliadku pracoviska praktického vyuèovania a jeho materiálno-technického zabezpeèenia zameranú na splnenie
podmienok pod¾a § 12 ods. 3 alebo ods. 4.
(9) Pri opakovanom overení spôsobilosti zamestnávate¾a ministerstvo kolstva postupuje pod¾a odseku 5
a 6.
(10) Na zamestnávate¾a, ktorému bolo vydané osvedèenie pod¾a odseku 6, sa vzahuje povinnos pod¾a § 13
ods. 11.
Fond
§ 38
(1) Fond je netátny úèelový fond, v ktorom sa sústreïujú peòané prostriedky na podporu a rozvoj odborného vzdelávania a prípravy.
(2) Fond je právnická osoba so sídlom v Bratislave,
ktorá je zapísaná v obchodnom registri.
(3) Podrobnosti o èinnosti fondu a jeho organizácii
upravuje tatút fondu.
§ 39
Orgány fondu
(1) Orgány fondu sú
a) rada fondu,
b) riadite¾ fondu,
c) dozorná rada fondu.
(2) Funkcie èlena rady fondu, riadite¾a fondu a èlena
dozornej rady fondu sú nezluèite¾né.
§ 40
Rada fondu
(1) Najvyím orgánom fondu je rada fondu. Vykonáva správu fondu a riadi jeho èinnos.
(2) Èlenmi rady fondu sú èlenovia rady vlády pod¾a
§ 34. Predsedom rady fondu je minister kolstva, vedy,
výskumu a portu Slovenskej republiky.
(3) Do pôsobnosti rady fondu patrí najmä
a) rozhodovanie o poskytnutí prostriedkov z fondu
a ich výke,
b) vymenúvanie a odvolávanie èlenov dozornej rady
fondu,
c) vymenúvanie a odvolávanie riadite¾a fondu,
d) schva¾ovanie tatútu fondu a rokovacieho poriadku
rady fondu,
e) schva¾ovanie rozpoètu fondu,
f) schva¾ovanie roènej úètovnej závierky fondu a výroènej správy o hospodárení a èinnosti fondu za
predchádzajúci kalendárny rok,
g) schva¾ovanie plánu èinnosti fondu na nasledujúci
kalendárny rok.
(4) Èlenstvo v rade fondu je èestné a nezastupite¾né.

Strana 493

§ 41
Riadite¾ fondu
(1) Riadite¾ fondu je tatutárnym orgánom fondu,
ktorý koná v mene fondu vo vetkých veciach okrem
tých vecí, ktoré sú týmto zákonom alebo tatútom fondu vyhradené rade fondu alebo dozornej rade fondu. Za
svoju èinnos zodpovedá rade fondu.
(2) Riadite¾ fondu sa môe zúèastòova na zasadnutiach rady fondu s poradným hlasom.
(3) Riadite¾ fondu zodpovedá za
plnenie rozhodnutí rady fondu,
riadne vedenie úètovníctva fondu,
zostavenie návrhu rozpoètu fondu,
vypracúvanie roènej úètovnej závierky fondu a výroènej správy o hospodárení a èinnosti fondu a ich
predloenie rade fondu a dozornej rade,
e) vypracúvanie návrhov tatútu fondu a rokovacieho
poriadku rady fondu a ich predloenie rade fondu,
f) vykonanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v hospodárení a èinnosti fondu,
g) predkladanie iadostí o poskytnutie prostriedkov
rade fondu,
h) uzatváranie zmlúv o poskytnutí prostriedkov fondu
so iadate¾mi o poskytnutie prostriedkov fondu v súlade s rozhodnutiami rady fondu,
i) kontrolu dodriavania podmienok zo zmlúv o poskytnutí prostriedkov fondu,
j) vymáhanie zmluvných pokút alebo iných sankcií za
poruenie zmluvných podmienok,
k) plnenie ostatných úloh uloených radou fondu.
a)
b)
c)
d)

§ 42
Dozorná rada
(1) Dozorná rada je kontrolný a dozorný orgán fondu,
ktorý kontroluje èinnos fondu a hospodárenie s prostriedkami fondu.
(2) Dozorná rada má pä èlenov. Funkèné obdobie
èlenov dozornej rady je dvojroèné a do funkcie môu by
zvolení najviac na dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia.
(3) Dozorná rada volí zo svojich èlenov predsedu dozornej rady.
(4) Dozorná rada najmä
a) dohliada na hospodárne a úèelné nakladanie s prostriedkami fondu,
b) preskúmava návrh rozpoètu, roènú úètovnú závierku a výroènú správu o hospodárení a èinnosti fondu
a stanoviská k nim predkladá rade fondu,
c) kontroluje èinnos riadite¾a fondu pri plnení rozhodnutí rady fondu a vo veciach súvisiacich s èinnosou
fondu,
d) schva¾uje svoj rokovací poriadok,
e) predkladá rade fondu návrh na odvolanie riadite¾a
fondu,
f) informuje radu fondu o výsledku vykonaných kontrol.
(5) Èlenovia dozornej rady sú oprávnení nahliada do
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vetkých dokladov týkajúcich sa èinnosti a hospodárenia fondu.

(4) Na poskytnutie prostriedkov z fondu nie je právny
nárok.

(6) Èlenstvo v dozornej rade je èestné a nezastupite¾né.

(5) Ak rada fondu rozhodne o poskytnutí prostriedkov z fondu iadate¾ovi, riadite¾ fondu do 15 dní odo
dòa rozhodnutia rady fondu vyzve iadate¾a na uzavretie zmluvy. Ak rada fondu iadosti nevyhovie, oznámi to
riadite¾ fondu písomne iadate¾ovi do desiatich dní odo
dòa rozhodnutia rady fondu.

§ 43
Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú
a) dary a príspevky od tuzemských fyzických osôb
a právnických osôb okrem orgánov tátnej správy
a dary a príspevky zahranièných právnických osôb
a fyzických osôb,
b) dobrovo¾né príspevky od zamestnávate¾ov, stavovských organizácií a profesijných organizácií,
c) úroky z prostriedkov fondu,
d) sankcie za poruenie zmluvných podmienok,
e) iné zdroje pod¾a osobitného predpisu.21)
§ 44
Pouitie prostriedkov fondu
(1) Prostriedky fondu mono poui na financovanie
a) modernizácie materiálno-technického vybavenia
strednej odbornej koly, pracoviska zamestnávate¾a
a pracoviska praktického vyuèovania nad rámec
normatívu materiálno-technického a priestorového
zabezpeèenia,
b) kontinuálneho vzdelávania uèite¾ov odborných
predmetov, majstrov odbornej výchovy, uèite¾ov odbornej praxe alebo uèite¾ov umeleckej praxe a prípravy intruktorov,
c) správy fondu.
(2) Prostriedky fondu pouité na financovanie správy
fondu, okrem nákladov na vedenie úètov a bankové
sluby, nesmú za rok prekroèi 2% roèného príjmu fondu.
§ 45

(6) Zmluva o poskytnutí prostriedkov fondu obsahuje najmä
a) identifikaèné údaje zmluvných strán,
b) úèel a výku poskytnutých prostriedkov,
c) podmienky pouitia poskytnutých prostriedkov,
d) zmluvnú pokutu alebo iné sankcie za poruenie
zmluvných podmienok.
e) dátum a podpisy zmluvných strán.
(7) Prostriedky fondu mono poui len na úèel, na
ktorý boli poskytnuté pod¾a rozhodnutia rady fondu
a za podmienok uvedených v zmluve o poskytnutí prostriedkov fondu. Nepouité prostriedky je iadate¾ povinný bezodkladne vráti fondu.
(8) iadatelia, ktorým sa poskytli prostriedky z fondu, sú povinní podáva fondu písomné informácie
o spôsobe ich pouitia najneskôr do 31. decembra prísluného kalendárneho roka.
(9) Ak iadate¾ neoprávnene pouil alebo zadral
prostriedky fondu v rozpore s urèenými alebo dohodnutými podmienkami, je povinný vráti ich fondu a zaplati zmluvnú pokutu alebo iné sankcie za poruenie
zmluvných podmienok.
§ 46
Hospodárenie fondu
(1) Hospodárenie fondu sa riadi rozpoètom fondu na
prísluný kalendárny rok.
(2) Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom úète
v peòanom ústave na území Slovenskej republiky.

Poskytovanie prostriedkov fondu

(3) Za hospodárenie s prostriedkami fondu zodpovedá rada fondu.

(1) Prostriedky fondu mono poskytnú len strednej
odbornej kole alebo zamestnávate¾ovi na základe písomnej iadosti o poskytnutie prostriedkov z fondu.

(4) Fond je povinný vies úètovníctvo pod¾a osobitného predpisu.22) Hospodárenie s prostriedkami fondu,
úètovná závierka a súlad výroènej správy s úètovnou
závierkou musia by overené audítorom.

(2) iados pod¾a odseku 1 obsahuje
a) základné údaje o strednej odbornej kole alebo zamestnávate¾ovi,
b) výku poadovaných prostriedkov,
c) navrhovaný úèel a spôsob ich pouitia,
d) odôvodnenie iadosti.
(3) Rada fondu rozhodne o poskytnutí prostriedkov
z fondu do 90 dní od doruèenia iadosti. Ak iados nespåòa náleitosti pod¾a odseku 2 alebo má iné nedostatky, riadite¾ fondu vyzve, aby v urèenej lehote nedostatky odstránil; ak iadate¾ v urèenej lehote nedostatky
neodstráni, rada fondu iados zamietne.
21
22

(5) Zostatok prostriedkov fondu prechádza do nasledujúceho roka.
Spoloèné, prechodné
a závereèné ustanovenia
§ 47
Splnomocòovacie ustanovenia
Ministerstvo kolstva ustanoví veobecne záväzným
právnym predpisom
a) sústavu odborov vzdelávania pre stredné koly, ich

) § 50 zákona è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov.
) Zákon è. 431/2002 Z. z. o úètovníctve v znení neskorích predpisov.
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nadväznos, dåku vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania a najvyí poèet iakov v skupine
na jedného majstra odbornej výchovy, uèite¾a odbornej praxe alebo uèite¾a umeleckej praxe a
b) vecnú pôsobnos príslunej stavovskej organizácie
alebo príslunej profesijnej organizácie k jednotlivým tudijným odborom a jednotlivým uèebným odborom.
Spoloèné ustanovenia
§ 48
(1) Praktické vyuèovanie sa môe vykonáva aj v období kolských prázdnin. Ak sa praktické vyuèovanie
vykonáva v období kolských prázdnin, obdobie kolského vyuèovania sa skráti o taký poèet vyuèovacích
dní, ktorý zodpovedá poètu dní praktického vyuèovania v období kolských prázdnin.
(2) Praktické vyuèovanie sa organizuje tak, aby súèet
týdenného poètu vyuèovacích dní teoretického vyuèovania a týdenného poètu vyuèovacích dní praktického
vyuèovania nepresiahol pä dní; v dòoch pracovného
pokoja sa vyuèovanie nevykonáva.
§ 49
(1) Teoretické vyuèovanie iaka sa uskutoèòuje pod¾a osobitného predpisu.23)
(2) Pri náleitostiach odborného vzdelávania a prípravy v strednej odbornej kole neupravených týmto
zákonom sa postupuje pod¾a osobitných predpisov.24)
(3) Pri spracovaní osobných údajov pod¾a tohto zákona sa postupuje pod¾a osobitného predpisu.25)
§ 50
Praktické vyuèovanie iaka odborného uèilia
Praktické vyuèovanie iaka odborného uèilia sa
môe vykonáva na pracovisku zamestnávate¾a alebo
na pracovisku praktického vyuèovania za splnenia
podmienok ustanovených týmto zákonom pre praktické vyuèovanie na pracovisku zamestnávate¾a alebo pre
praktické vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania.
§ 51
Stredné odborné koly
v pôsobnosti iných ústredných orgánov
tátnej správy
(1) V stredných zdravotníckych kolách sa neposkytuje odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania.
(2) Praktické vyuèovanie v strednej zdravotníckej
23
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kole sa vykonáva v odbornej uèebni, ktorá je súèasou
strednej zdravotníckej koly, alebo v zdravotníckom zariadení po splnení podmienok pod¾a § 8.
(3) Odborný výcvik v zdravotníckom uèebnom odbore a odborná prax v zdravotníckom tudijnom odbore
sa vykonáva pod vedením osoby s odbornou spôsobilosou.26)
(4) Prípravu intruktora, pod vedením ktorého sa vykonáva praktické vyuèovanie iaka strednej zdravotníckej koly, pod¾a § 22 ods. 1 písm. e) a vydávanie
potvrdenia o absolvovaní prípravy intruktora zabezpeèuje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.
(5) Tento zákon sa nevzahuje na praktické vyuèovanie iaka policajnej strednej odbornej koly a iaka
strednej koly poiarnej ochrany.
§ 52
Vzah k správnemu poriadku
(1) Na konanie a rozhodovanie pod¾a tohto zákona sa
nevzahuje veobecný predpis o správnom konaní okrem konania pod¾a § 29 ods. 6.
(2) Návrh na zaèatie konania pod¾a § 29 ods. 6 mono
poda do 60 dní odo dòa nadobudnutia úèinnosti veobecne záväzného nariadenia pod¾a § 31 ods. 2.
(3) Úèastníkom konania pod¾a § 29 ods. 6 je aj samosprávny kraj, ak ide o návrh, ktorý nepodal samosprávny kraj ako zriaïovate¾ strednej koly.
Prechodné ustanovenia
§ 53
(1) Typ strednej odbornej koly pod¾a predpisov
úèinných do 31. marca 2015, ktorým je stredná odborná kola, stredná priemyselná kola a stredná umelecká kola, sa stane typom strednej odbornej koly pod¾a
tohto zákona, ktorým je stredná odborná kola s prívlastkom, stredná priemyselná kola s prívlastkom
a stredná umelecká kola s prívlastkom, najneskôr do
31. augusta 2018.
(2) Stredná pedagogická kola, kola úitkového výtvarníctva, dopravná akadémia, pedagogická a kultúrna akadémia, pedagogická a sociálna akadémia a technická akadémia, ktorá je typom strednej odbornej
koly pod¾a predpisov úèinných do 31. marca 2015, sa
stane typom strednej odbornej koly pod¾a tohto zákona, ktorým je stredná odborná kola s prívlastkom,
stredná priemyselná kola s prívlastkom a stredná
umelecká kola s prívlastkom, najneskôr do 31. augusta 2018.

) Zákon è. 245/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov.
) Napríklad zákon è. 596/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 597/2003 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon
è. 245/2008 Z. z. v znení neskorích predpisov, zákon è. 317/2009 Z. z. v znení neskorích predpisov.
25
) Zákon è. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 84/2014 Z. z.
26
) Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ïalieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností v znení neskorích predpisov.
24
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§ 54
(1) Zriaïovate¾ strediska praktického vyuèovania
zriadeného pod¾a predpisov úèinných do 31. marca
2015 urèí, èi sa stredisko praktického vyuèovania stane dielòou alebo pracoviskom praktického vyuèovania
pod¾a tohto zákona.
(2) Ak sa stredisko praktického vyuèovania stane
dielòou, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov, majetkovoprávnych a iných právnych vzahov
strediska praktického vyuèovania prechádzajú na príslunú strednú odbornú kolu.
(3) Stredisko praktického vyuèovania sa môe sta
pracoviskom praktického vyuèovania, ak splní podmienky pod¾a § 12 a 13. Ak sa stredisko praktického vyuèovania stane pracoviskom praktického vyuèovania,
práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzahov, majetkovoprávnych a iných právnych vzahov strediska
praktického vyuèovania prechádzajú na zamestnávate¾a, ktorého organizaènou súèasou je prísluné pracovisko praktického vyuèovania.
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tora pod¾a predpisov úèinných do 31. marca 2015, absolvuje prípravu intruktora pod¾a § 22 ods. 1 písm. e)
najneskôr do 31. augusta 2016.
(2) Do 31. augusta 2019 môe vykonáva èinnos intruktora aj fyzická osoba, ktorá nespåòa podmienku
pod¾a § 22 ods. 1 písm. b) druhého bodu, ak dosiahla
stredné odborné vzdelanie v príbuznom uèebnom odbore.
(3) Do 31. augusta 2019 môe vykonáva èinnos intruktora aj fyzická osoba, ktorá nespåòa podmienku
pod¾a § 22 ods. 1 písm. b) tretieho bodu, ak dosiahla
stredné odborné vzdelanie v príbuznom uèebnom odbore alebo úplné stredné odborné vzdelanie v príbuznom tudijnom odbore.
§ 57
(1) Praktické vyuèovanie iaka, ktoré sa zaèalo pred
1. aprílom 2015, sa dokonèí pod¾a predpisov úèinných
do 31. marca 2015.

(4) Stredisko praktického vyuèovania sa môe sta
dielòou alebo pracoviskom praktického vyuèovania
najneskôr do 15. augusta 2018.

(2) Konanie o návrhu na zvýenie poètu tried prvého
roèníka stredných kôl, ktoré sa zaèalo pred 1. aprílom
2015, sa dokonèí pod¾a predpisov úèinných do
31. marca 2015.

(5) Zriaïovate¾ strediska praktického vyuèovania písomne oznámi ministerstvu kolstva zmenu strediska
praktického vyuèovania na dielòu alebo zmenu strediska praktického vyuèovania na pracovisko praktického
vyuèovania, najneskôr do 15 dní od uskutoènenia tejto
zmeny.

(3) Stredná odborná kola, ktorá pôsobila ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pod¾a predpisov úèinných do 31. marca 2015, môe pouíva oznaèenie centrum odborného vzdelávania a prípravy pod¾a
tohto zákona.

(6) Ak sa stredisko praktického vyuèovania nestane
dielòou alebo pracoviskom praktického vyuèovania,
zaniká k 31. augustu 2018.
(7) Ustanovenia odsekov 1 a 6 sa rovnako vzahujú
aj na pracovisko praktického vyuèovania zriadené pod¾a predpisov úèinných do 31. marca 2015.

(4) Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy
pod¾a tohto zákona je Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy zriadený pod¾a zákona è. 184/2009
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
§ 58

§ 55

Zruovacie ustanovenie

(1) iados o overenie spôsobilosti zamestnávate¾a
pre kolský rok 2015/2016 doruèí zamestnávate¾ príslunej stavovskej organizácii alebo príslunej profesijnej organizácii do 10. apríla 2015.

Zruujú sa:
1. èl. I. zákona è. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 324/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z. a zákona è. 464/2013 Z. z.,
2. vyhláka Ministerstva kolstva Slovenskej republiky
è. 282/2009 Z. z. o stredných kolách v znení vyhláky è. 268/2011 Z. z., vyhláky è. 113/2012 Z. z.,
vyhláky è. 451/2012 Z. z. a vyhláky è. 156/2014
Z. z.

(2) Prísluná stavovská organizácia alebo prísluná
profesijná organizácia vykoná overenie spôsobilosti zamestnávate¾a a po splnení podmienok pod¾a § 12 vydá
zamestnávate¾ovi osvedèenie do 30. apríla 2015.
(3) Po vydaní osvedèenia pod¾a odseku 2 zamestnávate¾ bezodkladne uzatvorí so strednou odbornou kolou zmluvu o duálnom vzdelávaní.
(4) Uchádzaè pre prijímacie konanie pre kolský rok
2015/2016 do tudijného odboru alebo do uèebného
odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava
poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, priloí potvrdenie k prihláke na vzdelávanie najneskôr v deò konania prijímacej skúky.
§ 56
(1) Fyzická osoba, ktorá vykonávala èinnos intruk-

Èl. II
Zákon è. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona è. 165/2002 Z. z., zákona è. 408/2002 Z. z., zákona è. 210/2003 Z. z., zákona è. 461/2003 Z. z., zákona
è. 5/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 131/2005 Z. z., zákona
è. 244/2005 Z. z., zákona è. 570/2005 Z. z., zákona
è. 124/2006 Z. z., zákona è. 231/2006 Z. z., zákona
è. 348/2007 Z. z., zákona è. 200/2008 Z. z., zákona
è. 460/2008 Z. z., zákona è. 49/2009 Z. z., zákona
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è. 184/2009 Z. z., zákona è. 574/2009 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 48/2011 Z. z., zákona
è. 257/2011 Z. z., zákona è. 406/2011 Z. z., zákona
è. 512/2011 Z. z., zákona è. 251/2012 Z. z., zákona
è. 252/2012 Z. z., zákona è. 345/2012 Z. z., zákona
è. 361/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky è. 233/2013 Z. z., zákona è. 58/2014 Z. z.,
zákona è. 103/2014 Z. z., zákona è. 183/2014 Z. z., zákona è. 307/2014 Z. z. a zákona è. 14/2015 Z. z. sa
mení a dopåòa takto:
1. V § 53 odseky 1 a 2 znejú:
(1) Zamestnávate¾ môe so iakom strednej odbornej koly alebo odborného uèilia, najskôr v deò, keï
iak dovài 15 rokov veku, uzatvori zmluvu o budúcej
pracovnej zmluve, predmetom ktorej bude záväzok zamestnávate¾a, e iaka po vykonaní závereènej skúky,
maturitnej skúky alebo absolventskej skúky prijme
do pracovného pomeru, a záväzok iaka, e sa stane zamestnávate¾ovým zamestnancom. Skúobnú dobu
v tomto prípade nemono dohodnú. Dohodnutý druh
práce musí zodpoveda kvalifikácii, ktorú iak získa
absolvovaním uèebného odboru alebo tudijného odboru. Zmluva o budúcej pracovnej zmluve sa uzatvára
so súhlasom zákonného zástupcu, inak je neplatná.
Uzatvorenie pracovnej zmluvy môe zamestnávate¾ odmietnu, ak nemá pre iaka vhodnú prácu, pretoe sa
menia jeho úlohy, pre zdravotnú nespôsobilos iaka
vykonáva prácu zodpovedajúcu kvalifikácii, ktorú
iak získal absolvovaním uèebného odboru alebo tudijného odboru, alebo ak iak nesplnil podmienky klasifikácie a hodnotenia a tieto podmienky boli dohodnuté v zmluve o budúcej pracovnej zmluve.
(2) Súèasou zmluvy o budúcej pracovnej zmluve je
záväzok iaka strednej odbornej koly alebo odborného
uèilia, e po vykonaní závereènej skúky, maturitnej
skúky alebo absolventskej skúky zotrvá u zamestnávate¾a v pracovnom pomere po urèitú dobu, najviac tri
roky, alebo zamestnávate¾ môe poadova od neho
úhradu nákladov, ktoré vynaloil na jeho prípravu na
povolanie v uèebnom odbore alebo v tudijnom odbore.
Do obdobia zotrvania v pracovnom pomere sa nezapoèítavajú obdobia uvedené v § 155 ods. 4..
2. V § 53 ods. 3 sa vypúajú slová pre ktorého sa
pripravoval na povolanie, a slovo primeraných
a v poslednej vete sa slová s ktorým uzatvoril dohodu
nahrádzajú slovami ku ktorému má záväzok.
3. V § 53 ods. 4 úvodnej vete sa vypúa slovo primerané.
4. V § 53 ods. 5 sa vypúa slovo primerané a slovo
primeraných.
5. V § 75 ods. 2 písm. e) sa slovo dohode nahrádza
slovom záväzku.
6. V § 103 ods. 3 sa za slová majstra odbornej výchovy vkladá èiarka a slová trénera portovej koly, trénera portovej triedy, korepetítora, zahranièného lektora.
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Èl. III
Zákon Slovenskej národnej rady è. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky è. 121/1996 Z. z.,
zákona è. 126/1998 Z. z., zákona è. 286/2008 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z. a zákona è. 324/2012 Z. z. sa
mení takto:
1. V § 5 ods. 2 písmeno n) znie:
n) plní úlohy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy pod¾a osobitného predpisu,1b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1b znie:

1b) Zákon è. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 5 ods. 2 sa vypúajú písmená o) a r).
Èl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady è. 30/1992 Zb.
o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona è. 448/2001 Z. z., zákona
è. 546/2004 Z. z., zákona è. 172/2008 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z. a zákona è. 324/2012 Z. z. sa mení
takto:
1. V § 4 ods. 1 posledná veta znie: Komora v oblasti
odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy pod¾a osobitného predpisu.1a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 1a znie:

1a) Zákon è. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 4 sa vypúa odsek 2.
Doterajie odseky 3 a 4 sa oznaèujú ako odseky 2 a 3.
Èl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
è. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení
zákona è. 464/2002 Z. z., zákona è. 176/2004 Z. z., zákona è. 545/2004 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z. a zákona è. 324/2012 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Doterají text § 5 sa oznaèuje ako odsek 1 a dopåòa
sa odsekom 2, ktorý znie:
(2) Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy pod¾a osobitného predpisu.2).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 znie:

2) Zákon è. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. § 5a sa vypúa.
Èl. VI
Zákon è. 59/1998 Z. z. o Slovenskej banskej komore
v znení zákona è. 184/2009 Z. z. a zákona è. 324/2012
Z. z. sa mení takto:
V § 5 odsek 3 znie:
(3) Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy pod¾a osobitného predpisu.1).
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Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Zákon è. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Doterají odkaz 1 sa oznaèuje ako odkaz 1a.
Èl. VII
Zákon è. 126/1998 Z. z. o Slovenskej ivnostenskej
komore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 279/2001 Z. z., zákona è. 284/2002 Z. z.,
zákona è. 184/2009 Z. z., zákona è. 568/2009 Z. z.
a zákona è. 324/2012 Z. z. sa mení takto:
V § 3 odsek 3 znie:
(3) Komora v oblasti odborného vzdelávania a prípravy plní úlohy pod¾a osobitného predpisu.5).
Poznámka pod èiarou k odkazu 5 znie:

5) Zákon è. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

Èl. VIII
Zákon è. 302/2001 Z. z. o samospráve vyích územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
zákona è. 445/2001 Z. z., zákona è. 553/2003 Z. z., zákona è. 369/2004 Z. z., zákona è. 583/2004 Z. z., zákona è. 615/2004 Z. z., zákona è. 628/2005 Z. z., zákona
è. 16/2006 Z. z., zákona è. 330/2007 Z. z., zákona
è. 334/2007 Z. z., zákona è. 335/2007 Z. z., zákona
è. 384/2008 Z. z., zákona è. 445/2008 Z. z., zákona
è. 361/2012 Z. z. a zákona è. 32/2015 Z. z. sa dopåòa
takto:
V § 11 ods. 2 písm. c) sa za slová rozvoja samosprávneho kraja, vkladajú slová regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných kolách,.
Èl. IX
Zákon è. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení
zákona è. 551/2003 Z. z., zákona è. 600/2003 Z. z., zákona è. 5/2004 Z. z., zákona è. 43/2004 Z. z., zákona
è. 186/2004 Z. z., zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 391/2004 Z. z., zákona è. 439/2004 Z. z., zákona
è. 523/2004 Z. z., zákona è. 721/2004 Z. z., zákona
è. 82/2005 Z. z., zákona è. 244/2005 Z. z., zákona
è. 351/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 584/2005 Z. z., zákona è. 310/2006 Z. z., nálezu
Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 460/2006
Z. z., zákona è. 529/2006 Z. z., zákona è. 592/2006
Z. z., zákona è. 677/2006 Z. z., zákona è. 274/2007
Z. z., zákona è. 519/2007 Z. z., zákona è. 555/2007
Z. z., zákona è. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky è. 204/2008 Z. z., zákona
è. 434/2008 Z. z., zákona è. 449/2008 Z. z., zákona
è. 599/2008 Z. z., zákona è. 108/2009 Z. z., zákona
è. 192/2009 Z. z., zákona è. 200/2009 Z. z., zákona
è. 285/2009 Z. z., zákona è. 571/2009 Z. z., zákona
è. 572/2009 Z. z., zákona è. 52/2010 Z. z., zákona
è. 151/2010 Z. z., zákona è. 403/2010 Z. z., zákona
è. 543/2010 Z. z., zákona è. 125/2011 Z. z., zákona
è. 223/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 334/2011 Z. z., zákona è. 348/2011 Z. z., zákona
è. 521/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
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è. 252/2012 Z. z., zákona è. 413/2012 Z. z., zákona
è. 96/2013 Z. z., zákona è. 338/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z., zákona è. 183/2014 Z. z., zákona
è. 195/2014 Z. z., zákona è. 204/2014 Z. z., zákona
è. 240/2014 Z. z., zákona è. 298/2014 Z. z., zákona
è. 25/2015 Z. z. a zákona è. 32/2015 Z. z. sa mení takto:
1. V § 4 ods. 1 písmeno c) znie:
c) iaka strednej koly v právnom vzahu, na základe
ktorého vykonáva praktické vyuèovanie pod¾a osobitného predpisu7aa) a tudenta vysokej koly v právnom vzahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výuèbu alebo odbornú prax pod¾a osobitného
predpisu7aaa) a.
Poznámky pod èiarou k odkazom 7aa a 7aaa znejú:

7aa) Zákon è. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7aaa
) Zákon è. 131/2002 Z. z. o vysokých kolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov..

2. § 4 ods. 2 prvej vete sa slová iaka strednej koly
a tudenta vysokej koly pri praktickom vyuèovaní
a v období odbornej (výrobnej) praxe nahrádzajú slovami iaka strednej koly v právnom vzahu, na základe ktorého vykonáva praktické vyuèovanie pod¾a osobitného predpisu7aa) a tudenta vysokej koly
v právnom vzahu, na základe ktorého vykonáva praktickú výuèbu alebo odbornú prax pod¾a osobitného
predpisu7aaa).
3. V § 17 ods. 2 písmeno a) znie:
a) iak strednej koly, ktorý utrpel pracovný úraz alebo
ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom
vyuèovaní pod¾a osobitného predpisu7aa) a tudent
vysokej koly, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výuèbe alebo odbornej praxi pod¾a osobitného predpisu, 7aaa).
Èl. X
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z. z., zákona
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z. z., zákona
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z. z., zákona
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z. z., zákona
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z. z., zákona
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z. z., zákona
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z. z., zákona
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z. z., zákona
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z. z., zákona
è. 189/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z. z., zákona
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è. 288/2012 Z. z., zákona è. 395/2012 Z.
è. 70/2013 Z. z., zákona è. 135/2013 Z.
è. 318/2013 Z. z., zákona è. 463/2013 Z.
è. 180/2014 Z. z., zákona è. 183/2014 Z.
è. 333/2014 Z. z., zákona è. 364/2014 Z.
è. 371/2014 Z. z. a zákona è. 25/2015 Z.
a dopåòa takto:

z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z. sa mení

1. V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúajú slová ako aj príjmy za prácu iakov a tudentov v rámci praktického vyuèovania,.
2. V § 5 sa odsek 1 dopåòa písmenom l), ktoré znie:
l) odmena za produktívnu prácu iaka strednej odbornej koly a príjem tudenta vysokej koly v èase odbornej praxe..
3. Poznámka pod èiarou k odkazu 51a znie:

51a) § 27 ods. 3 a 6 zákona è. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

4. Poznámka pod èiarou k odkazu 59c znie:

59c) § 26 zákona è. 61/2015 Z. z..

5. § 17 sa dopåòa odsekom 37, ktorý znie:
(37) Základ dane daòovníka, ktorý poskytuje praktické vyuèovanie iakovi na základe uèebnej zmluvy
pod¾a osobitného predpisu,80ac) sa zníi o
a) 3 200 eur na iaka, ak daòovník poskytne v zdaòovacom období viac ako 400 hodín praktického vyuèovania,
b) 1 600 eur na iaka, ak daòovník poskytne v zdaòovacom období viac ako 200 hodín praktického vyuèovania..
Poznámka pod èiarou k odkazu 80ac znie:

80ac) § 19 zákona è. 61/2015 Z. z..

6. V § 19 ods. 2 písm. c) tvrtý bod znie:
4. hmotné zabezpeèenie iaka,59c) finanèné zabezpeèenie iaka86aa) a na poskytovanie praktického vyuèovania na pracovisku praktického vyuèovania,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 86aa znie:

86aa) § 27 zákona è. 61/2015 Z. z..

Poznámka pod èiarou k odkazu 86ab sa vypúa.
Èl. XI
Zákon è. 596/2003 Z. z. o tátnej správe v kolstve
a kolskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 365/2004 Z. z., zákona
è. 564/2004 Z. z., zákona è. 5/2005 Z. z., zákona
è. 475/2005 Z. z., zákona è. 279/2006 Z. z., zákona
è. 689/2006 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 462/2008 Z. z., zákona è. 179/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 214/2009 Z. z., zákona
è. 38/2011 Z. z., zákona è. 325/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 312/2013 Z. z. a zákona
è. 464/2013 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Slová obvodný úrad v sídle kraja vo vetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
okresný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.
2. V § 1, § 14 ods. 6 písm. a) a b), nadpise siedmej èasti, § 15 ods. 1, nadpise § 16 a nadpise § 23 sa slová
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kôl, kolských zariadení, stredísk praktického vyuèovania a pracovísk praktického vyuèovania
nahrádzajú slovami kôl a kolských zariadení.
3. V § 5 ods. 4 písm. m) a ods. 6 písm. c) sa vypúajú
slová (§ 35).
4. V § 9 odsek 1 znie:
(1) Samosprávny kraj pri prenesenom výkone tátnej správy22) zriaïuje a zruuje veobecne záväzným
nariadením pod¾a siete stredné koly..
5. V § 9 ods. 2 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a h) sa oznaèujú ako písmená e) a g).
6. V § 9 ods. 8 písm. g) sa vypúajú slová stredísk
praktického vyuèovania a pracovísk praktického vyuèovania,.
7. V § 9 sa odsek 8 dopåòa písmenom o), ktoré znie:
o) urèuje veobecne záväzným nariadením poèet tried
prvého roèníka v dennej forme túdia pre stredné
koly vo svojej územnej pôsobnosti pod¾a osobitného
predpisu.36a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 36a znie:

36a) § 31 ods. 2 a 3 zákona è. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

8. V § 10 ods. 1 písm. b) sa vypúajú slová a strediská praktického vyuèovania.
9. V § 10 ods. 10 sa vypúa druhá veta.
Poznámky pod èiarou k odkazom 41aa a 41ab sa vypúajú.
10. V § 12 ods. 3 písm. b) sa slová a v nahrádzajú
èiarkou a za slová zariadeniach sa vkladajú slová
a pracoviskách praktického vyuèovania.
11. V § 12 sa odsek 3 dopåòa písmenom h), ktoré znie:
h) predkladá príslunej intitúcii podie¾ajúcej sa na
koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre
trh práce38) po zistení závaných nedostatkov vo výchove a vzdelávaní návrh na zruenie osvedèenia
o spôsobilosti zamestnávate¾a poskytova praktické
vyuèovanie v systéme duálneho vzdelávania.38a).
Poznámky pod èiarou k odkazom 38 a 38a znejú:

38) § 28 ods. 2 písm. c) zákona è. 61/2015 Z. z.
38a
) § 15 ods. 1 písm. c) zákona è. 61/2015 Z. z..

12. V § 13 ods. 1 sa vypúa èiarka za slovom zariadeniach a slová v strediskách praktického vyuèovania.
13. V § 13 ods. 9 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: alebo zamestnávate¾, ktorého je pracovisko
praktického vyuèovania organizaènou súèasou a na
konci tretej vety sa pripájajú tieto slová: alebo zamestnávate¾ovi, ktorého je pracovisko praktického vyuèovania organizaènou súèasou.
14. V § 13 sa odsek 13 dopåòa písmenom e), ktoré znie:
e) poskytuje kontrolovanému subjektu poradenskú
pomoc pri odstraòovaní zistených nedostatkov..
15. V § 13a ods. 1 sa slovo a za slovom kolách nahrádza èiarkou a za slovo zariadeniach sa vkladajú
slová a pracoviskách praktického vyuèovania.
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16. V § 14 ods. 5 písm. a) sa za slovami kolských zariadení vypúa èiarka a slová stredísk praktického
vyuèovania a pracovísk praktického vyuèovania.
17. V § 14 ods. 6 písmeno e) znie:
e) vydáva a zverejòuje na svojom webovom sídle normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpeèenia,.
Poznámka pod èiarou k odkazu 49a sa vypúa.
18. V § 14 ods. 6 písm. h) sa slová koly, kolského
zariadenia alebo strediska praktického vyuèovania
nahrádzajú slovami koly alebo kolského zariadenia.
19. V § 14 sa vypúa odsek 7.
Doterajie odseky 8 a 12 sa oznaèujú ako odseky 7
a 11.
Poznámka pod èiarou k odkazu 50b sa vypúa.
20. V § 14 ods. 8 sa slová odseku 8 nahrádzajú slovami odseku 7.
21. V § 15 ods. 3 úvodnej vete sa slová koly, kolské zariadenia, strediská praktického vyuèovania
a pracoviská praktického vyuèovania nahrádzajú slovami koly a kolské zariadenia.
22. V § 15 ods. 4 úvodnej vete sa slová kolu, kolské zariadenie, stredisko praktického vyuèovania
a pracovisko praktického vyuèovania nahrádzajú slovami kolu a kolské zariadenie.
23. V § 15 ods. 4 písm. d) sa vypúa èiarka za slovom
zariadenia a slová strediska praktického vyuèovania, pracoviska praktického vyuèovania.
24. V § 16 ods. 1 prvá veta znie: iados o zaradenie
koly alebo kolského zariadenia do siete predkladá
zriaïovate¾ ministerstvu do 31. marca kalendárneho
roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má by kola
alebo kolské zariadenie zriadené..
25. V § 16 ods. 1 písm. b), i) a j), ods. 2 úvodnej vete,
ods. 5, 6 a 8, § 17 ods. 1 úvodnej vete, ods. 2 písm. a)
a d), ods. 5, § 18 ods. 4, § 22 ods. 1, ods. 2 úvodnej vete
a ods. 2 písm. b) a f) sa slová koly, kolského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania nahrádzajú slovami koly
alebo kolského zariadenia.
26. V § 16 ods. 1 písm. f) sa slová kole, kolskom
zariadení, stredisku praktického vyuèovania alebo
pracovisku praktického vyuèovania nahrádzajú slovami kole alebo kolskom zariadení.
27. V § 16 ods. 1 písm. g), § 19 ods. 3, § 22 ods. 2
písm. i) a j), § 23 ods. 1 sa slová kola, kolské zariadenie, stredisko praktického vyuèovania alebo pracovisko praktického vyuèovania nahrádzajú slovami kola
alebo kolské zariadenie.
28. V § 16 ods. 1 písmeno o) znie:
o) vyjadrenie prísluného ústredného orgánu tátnej
správy a intitúcie podie¾ajúcej sa na koordinácii
odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38)
ak ide o strednú odbornú kolu,.
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29. V § 16 ods. 7 písm. a), b), d) a e) sa slová kôl,
kolských zariadení, pracovísk praktického vyuèovania a stredísk praktického vyuèovania nahrádzajú slovami kôl a kolských zariadení.
30. V nadpise § 17, nadpise ôsmej èasti, nadpise § 19
a nadpise § 21 sa slová kôl, kolských zariadení, stredísk praktického vyuèovania alebo pracovísk praktického vyuèovania nahrádzajú slovami kôl alebo kolských zariadení.
31. V § 17 ods. 1 písm. c) sa slová kola, kolské zariadenie, stredisko praktického vyuèovania alebo pracovisko praktického vyuèovania nahrádzajú slovami
kola alebo kolské zariadenie a slová kole, v kolskom zariadení, stredisku praktického vyuèovania alebo pracovisku praktického vyuèovania sa nahrádzajú
slovami kole alebo v kolskom zariadení.
32. V § 17 ods. 2 písmeno h) znie:
h) vyjadrenie prísluného ústredného orgánu tátnej
správy a intitúcie podie¾ajúcej sa na koordinácii
odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38)
ak ide o strednú odbornú kolu..
33. V § 17 ods. 4 sa slová koly, kolského zariadenia, strediska praktického vyuèovania alebo pracoviska praktického vyuèovania nahrádzajú slovami koly
alebo kolského zariadenia a slová kola, kolské zariadenie, stredisko praktického vyuèovania alebo pracovisko praktického vyuèovania sa nahrádzajú slovami kola alebo kolské zariadenie.
34. V § 18 ods. 7 písmeno n) znie:
n) vyjadrenie prísluného ústredného orgánu tátnej
správy a intitúcie podie¾ajúcej sa na koordinácii
odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38)
ak ide o strednú odbornú kolu,.
35. V § 18 ods. 8 písmeno f) znie:
f) vyjadrenie prísluného ústredného orgánu tátnej
správy a intitúcie podie¾ajúcej sa na koordinácii
odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38)
ak ide o strednú odbornú kolu..
36. V § 19 ods. 1 a 2 a § 23 ods. 2 sa slová kolu,
kolské zariadenie, stredisko praktického vyuèovania
alebo pracovisko praktického vyuèovania nahrádzajú
slovami kolu alebo kolské zariadenie.
37. V § 19 ods. 5 sa slová koly, kolské zariadenia,
strediská praktického vyuèovania alebo pracoviská
praktického vyuèovania nahrádzajú slovami koly
a kolské zariadenia.
38. V § 19 ods. 6 sa vypúa èiarka za slovom zariadeniach a slová strediskách praktického vyuèovania
a pracoviskách praktického vyuèovania.
39. Nadpis § 20 znie: Spájanie kôl.
40. V § 20 sa vypúa odsek 9.
Poznámka pod èiarou k odkazu 59 sa vypúa.
Doterajie odseky 10 a 12 sa oznaèujú ako odseky 9
a 11.
41. V § 20 ods. 9 sa vypúa èiarka za slovom koly
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a slová zdruenej strednej koly a spojení alebo zlúèení kôl pod¾a osobitného predpisu60).
Poznámka pod èiarou k odkazu 60 sa vypúa.
42. V § 20 ods. 10 sa èíslovka 10 nahrádza èíslovkou 9.
43. V § 21 ods. 1 druhá veta znie: V názve typu
strednej odbornej koly, ktorým je stredná odborná
kola s prívlastkom, stredná priemyselná kola s prívlastkom a stredná umelecká kola s prívlastkom sa
nemusí uvies prívlastok..
44. V § 21 sa vypúa odsek 8.
Doterajie odseky 9 a 13 sa oznaèujú ako odseky 8
a 12.
Poznámka pod èiarou k odkazu 63 sa vypúa.
45. V § 21 ods. 12 sa slová a 12 nahrádzajú slovami a 11 a za slovom zariadenia sa vypúa èiarka
a slová strediská praktického vyuèovania alebo pracoviská praktického vyuèovania.
46. V nadpise § 22 sa slová koly, kolského zariadenia, strediska praktického vyuèovania a pracoviska
praktického vyuèovania nahrádzajú slovami koly
a kolského zariadenia.
47. V § 25 ods. 6 písm. a) sa slová stavovskej organizácie s odbornou spôsobilosou v príslunom alebo príbuznom odbore vzdelávania, ak ho stavovská organizácia nominuje, nahrádzajú slovami intitúcie
podie¾ajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania
a prípravy pre trh práce,38) ak ho táto intitúcia nominuje.
48. § 35 sa vypúa.
Poznámky pod èiarou k odkazom 78 a 79 sa vypúajú.
49. V § 38 ods. 3 za slovom g) sa vypúa èiarka
a slová § 35.
50. V § 38 ods. 4 sa vypúajú slová a ods. 7.
Èl. XII
Zákon è. 597/2003 Z. z. o financovaní základných
kôl, stredných kôl a kolských zariadení v znení zákona è. 523/2004 Z. z., zákona è. 564/2004 Z. z., zákona è. 689/2006 Z. z., zákona è. 245/2008 Z. z., zákona
è. 462/2008 Z. z., zákona è. 179/2009 Z. z., zákona
è. 184/2009 Z. z., zákona è. 38/2011 Z. z., zákona
è. 390/2011 Z. z., zákona è. 325/2012 Z. z., zákona
è. 345/2012 Z. z., zákona è. 81/2013 Z. z., zákona
è. 464/2013 Z. z., zákona è. 307/2014 Z. z. a zákona
è. 377/2014 Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 7 znie:

7) § 31 ods. 2 zákona è. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 2 ods. 1 sa vypúa písmeno e).
Doterajie písmená f) a i) sa oznaèujú ako písmená e) a h).
Poznámka pod èiarou k odkazu 17 sa vypúa.
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3. V § 2 ods. 4 písm. a) sa slová h) a i) nahrádzajú
slovami g) a h).
4. V § 2 ods. 4 písm. b) sa slová e) a g) nahrádzajú
slovami e) a f).
5. V § 2 ods. 4 sa vypúa písmeno c).
6. § 4 sa dopåòa odsekom 16, ktorý znie:
(16) Stredné odborné koly sa financujú pod¾a kategórií stredných odborných kôl. Do kategórií stredných
odborných kôl sú zaradené tudijné odbory a uèebné
odbory pod¾a personálnej nároènosti a prevádzkovej
nároènosti tudijného odboru a uèebného odboru vyjadrenej v tátnom vzdelávacom programe a normatíve
materiálno-technického a priestorového zabezpeèenia.
Zoznam tudijných odborov a uèebných odborov stredných odborných kôl zaradených do prísluných kategórií stredných odborných kôl zverejòuje a aktualizuje ministerstvo kadoroène na svojom webovom sídle
v priebehu kalendárneho roka..
7. V § 4d odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo môe prideli z kapitoly ministerstva a z kapitoly ministerstva vnútra na iados zriaïovate¾a verejnej koly, verejnej materskej koly a verejného kolského zariadenia o financovanie rozvojového
projektu úèelovo viazané finanèné prostriedky na realizáciu predloeného rozvojového projektu. Rozvojové
projekty sú projekty zamerané na rozvoj výchovy
a vzdelávania. iados predkladá zriaïovate¾ ministerstvu prostredníctvom prísluného okresného úradu
v sídle kraja. Zoznam oblastí rozvojových projektov
a výzvy na podanie iadosti o financovanie rozvojového
projektu zverejòuje ministerstvo na svojom webovom
sídle v priebehu kalendárneho roka..
Poznámka pod èiarou k odkazu 22ea sa vypúa.
8. V § 4d ods. 5 sa slová na úèely pod¾a odseku 1,
nahrádzajú slovami na realizáciu predloeného rozvojového projektu.
9. V § 6c odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo môe poskytnú z kapitoly ministerstva dotáciu zameranú na rozvoj výchovy a vzdelávania. Zoznam oblastí zameraných na rozvoj výchovy
a vzdelávania zverejòuje ministerstvo na svojom webovom sídle..
10. V § 6c odsek 4 znie:
(4) iados o poskytnutie dotácie (ïalej len iados) podáva iadate¾ písomne v priebehu kalendárneho roka alebo na základe výzvy na predloenie iadosti
najneskôr do 30 dní od zverejnenia výzvy..
11. V § 6c odsek 8 znie:
(8) Výku spoluúèasti iadate¾a na uskutoèòovaní
aktivity urèuje ministerstvo vo výzve alebo v zmluve
o poskytnutí dotácie..
12. V § 7 ods. 9 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: a poèet iakov, ktorí sa pripravujú v systéme duálneho vzdelávania24bb).
Poznámky pod èiarou k odkazom 24ba a 24bb znejú:

24ba) § 29 ods. 2 písm. a) a b) zákona è. 61/2015 Z. z.
24bb
) § 10 ods. 5 zákona è. 61/2015 Z. z..
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13. Slová obvodný úrad v sídle kraja vo vetkých
tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami
okresný úrad v sídle kraja v príslunom tvare.
Èl. XIII
Zákon è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona è. 462/2008 Z. z., zákona è. 37/2009
Z. z., zákona è. 184/2009 Z. z., zákona è. 37/2011 Z. z.,
zákona è. 390/2011 Z. z., zákona è. 324/2012 Z. z., zákona è. 125/2013 Z. z., zákona è. 464/2013 Z. z., zákona è. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky è. 330/2014 Z. z. a zákona è. 377/2014
Z. z. sa mení a dopåòa takto:
1. V § 6 odsek 2 znie:
(2) tátne vzdelávacie programy pre odborné vzdelávanie a prípravu vydáva ministerstvo kolstva po prerokovaní s intitúciami koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na celotátnej úrovni
pod¾a osobitného predpisu;5a) pre zdravotnícke tudijné odbory pripravujúce iakov na výkon zdravotníckeho povolania6) vydáva tieto programy Ministerstvo
zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo zdravotníctva)..
Poznámka pod èiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 28 ods. 2 zákona è. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov..

2. V § 6 ods. 4 písmeno g) znie:
g) vzdelávacie tandardy; ak ide o odborné vzdelávanie
a prípravu, ktoré sa poskytuje v systéme duálneho
vzdelávania pod¾a osobitného predpisu,6aa) aj vzorové uèebné osnovy,6ab).
Poznámky pod èiarou k odkazom 6aa a 6ab znejú:

6aa) Zákon è. 61/2015 Z. z.
6ab
) § 20 zákona è. 61/2015 Z. z..

3. V § 6 ods. 4 písmeno i) znie:
i) rámcové uèebné plány; ak ide o odborné vzdelávanie
a prípravu, ktoré sa poskytuje v systéme duálneho
vzdelávania aj vzorové uèebné plány,6ab).
4. V § 7 ods. 2 sa vypúa druhá a tretia veta.
Poznámka pod èiarou k odkazu 6a sa vypúa.
5. § 7 sa dopåòa odsekom 10, ktorý znie:
(10) kolským vzdelávacím programom môe by aj
program, ktorý je výsledkom experimentálneho overovania, ak tak rozhodne ministerstvo kolstva pod¾a
§ 14 ods. 12..
6. V § 9 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Uèebným plánom v strednej odbornej kole, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, je vzorový uèebný plán..
7. V § 9 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: Uèebnými osnovami v strednej odbornej kole, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, sú vzorové uèebné osnovy..
8. V § 9 ods. 7 sa slovo výchovným nahrádza slovom vzdelávacím.
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9. V § 14 ods. 6 sa vypúajú slová na základe odborného vyjadrenia recenzenta, ktorého pod¾a vecného
zamerania urèí ministerstvo kolstva alebo ministerstvo zdravotníctva.
10. V § 16 ods. 4 písm. a) sa slovo dvojroèného nahrádza slovami najmenej dvojroèného a najviac trojroèného.
11. V § 16 ods. 4 písm. b) sa za slová závereènou
skúkou vkladajú slová alebo úspeným absolvovaním posledného roèníka dvojroèného vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania skráteného túdia
v strednej odbornej kole, ktorý sa ukonèuje závereènou skúkou a vypúajú sa slová s dolokou.
12. V § 16 ods. 4 písmeno d) znie:
d) úplné stredné odborné vzdelanie (vyie sekundárne), ktoré získa iak úspeným absolvovaním posledného roèníka najmenej tvorroèného a najviac
päroèného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v strednej odbornej kole, ktorý sa ukonèuje
maturitnou skúkou, úspeným absolvovaním posledného roèníka najmenej dvojroèného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania nadstavbového
túdia v strednej odbornej kole, ktorý sa ukonèuje
maturitnou skúkou alebo úspeným absolvovaním
posledného roèníka najmenej dvojroèného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pomaturitného
kvalifikaèného túdia v strednej odbornej kole, ktorý sa ukonèuje odbornou zlokou maturitnej skúky; dokladom o získanom stupni vzdelania a o získanej kvalifikácii je vysvedèenie o maturitnej skúke
a v tudijných odboroch, v ktorých sa praktické vyuèovanie vykonáva formou odborného výcviku pod¾a osobitného predpisu,17a) je dokladom o získanej
kvalifikácii aj výuèný list..
Poznámka pod èiarou k odkazu 17a znie:

17a) § 4 ods. 2 zákona è. 61/2015 Z. z..

13. V § 16 ods. 5 písm. b) sa slová diplomovaný umelec nahrádzajú slovami diplomovaný pecialista
umenia.
14. V § 24 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá
znie: O povolení individuálneho vzdelávania iaka,
ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
rozhoduje riadite¾ koly po súhlase zamestnávate¾a,
u ktorého sa tento iak pripravuje..
15. V § 24 sa odsek 11 dopåòa písmenom e), ktoré
znie:
e) na základe odôvodneného návrhu zamestnávate¾a,
u ktorého sa iak pripravuje v systéme duálneho
vzdelávania..
16. V § 26 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Vzdelávanie pod¾a individuálneho uèebného plánu iaka,
ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
môe riadite¾ koly povoli po súhlase zamestnávate¾a,
u ktorého sa tento iak pripravuje..
17. V § 33 ods. 5 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak sa iak
pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, po súhlase
zamestnávate¾a, u ktorého sa tento iak pripravuje..
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18. Poznámka pod èiarou k odkazu 32b znie:

32b) § 29 ods. 2 písm. a) zákona è. 61/2015 Z. z..

19. § 33 sa dopåòa odsekom 12, ktorý znie:
(12) Stredná kola organizuje kurz na ochranu ivota a zdravia a môe organizova kurz pohybových aktivít v prírode, exkurzie, kolské výlety a ïalie aktivity.
Ak ide o neplnoletého iaka, tieto aktivity organizuje po
informovanom súhlase a dohode so zákonným zástupcom iaka..
20. § 34 sa dopåòa odsekom 3, ktorý znie:
(3) Preruenie túdia iaka, ktorý sa pripravuje
v systéme duálneho vzdelávania, alebo zmenu tudijného odboru alebo uèebného odboru iaka, ktorý sa
pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, riadite¾ povo¾uje po súhlase zamestnávate¾a, u ktorého sa tento
iak pripravuje..
21. V § 35 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Súèasou iadosti o prestup iaka, ktorý sa pripravuje
v systéme duálneho vzdelávania, je aj súhlas zamestnávate¾a, u ktorého sa tento iak pripravuje..
22. V § 35 ods. 4 prvej vete sa za slovom prestupuje
vypúa èiarka a slová a fyzickej osobe alebo právnickej osobe, pre ktorú sa iak pripravuje.
23. V § 37 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
O opakovaní roèníka iaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, rozhoduje riadite¾ strednej
koly po súhlase zamestnávate¾a, u ktorého sa tento
iak pripravuje..
24. V § 38 ods. 2 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú sa tieto slová: ak ide
o iaka strednej odbornej koly, ktorý sa pripravuje
v systéme duálneho vzdelávania, aj po súhlase zamestnávate¾a, u ktorého sa tento iak pripravuje..
25. § 42 vrátane nadpisu znie:
§ 42
Stredná odborná kola
(1) Stredná odborná kola je vnútorne diferencovaná
stredná kola, ktorá poskytuje iakom odborné vzdelávanie a prípravu vo vzdelávacom programe prísluného
odboru vzdelávania zameranom predovetkým na výkon povolania, skupiny povolaní a odborných èinností.
(2) Stredná odborná kola poskytuje iakom odborné
vzdelávanie a prípravu v èlenení na teoretické vyuèovanie a praktické vyuèovanie. Praktické vyuèovanie iaka
strednej odbornej koly upravuje osobitný predpis.6aa)
(3) Stredná odborná kola poskytuje po úspenom
absolvovaní prísluného vzdelávacieho programu tudijného odboru alebo po úspenom absolvovaní prísluného vzdelávacieho programu uèebného odboru
stupeò vzdelania pod¾a § 16 ods. 4 písm. a), b) a d)
a ods. 5.
(4) Pre fyzické osoby, ktoré nezískali niie stredné
vzdelanie pod¾a § 16 ods. 3 písm. b), môe stredná odborná kola organizova vzdelávanie na získanie tohto
stupòa vzdelania, ktoré sa konèí komisionálnou skúkou zo vetkých vyuèovacích predmetov okrem vyuèo-
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vacích predmetov s výchovným zameraním. Po úspenom vykonaní komisionálnej skúky vydá stredná odborná kola fyzickej osobe vysvedèenie s dolokou, na
ktorej sa uvedie získaný stupeò vzdelania.
(5) iak, ktorý u vykonal maturitnú skúku v inom
tudijnom odbore, tuduje v strednej odbornej kole
len odborné vyuèovacie predmety..
26. § 43 sa vypúa.
Poznámky pod èiarou k odkazom 40 a 41 sa vypúajú.
27. V § 44 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý
znie:
(2) Typom konzervatória je hudobné a dramatické
konzervatórium a taneèné konzervatórium. Hudobné
a dramatické konzervatórium poskytuje iakom výchovu a vzdelávanie v tudijnom odbore spev, hudba,
tanec a hudobno-dramatické umenie v esroènom súvislom vzdelávacom programe. Taneèné konzervatórium poskytuje iakom výchovu a vzdelávanie v tudijnom odbore tanec v osemroènom súvislom
vzdelávacom programe..
Doterajie odseky 2 a 6 sa oznaèujú ako odseky 3
a 7.
28. § 44 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) iak, ktorý u vykonal maturitnú skúku v inom
tudijnom odbore, tuduje na konzervatóriu len odborné vyuèovacie predmety..
29. § 45 vrátane nadpisu znie:
§ 45
Nadväzujúce formy
odborného vzdelávania a prípravy
Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy sú
a) nadstavbové túdium,
b) pomaturitné túdium,
c) skrátené túdium..
30. V § 47 ods. 3 písm. b) sa vypúajú slová (ïalej
len odborná zloka).
31. Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 47a
Skrátené túdium
(1) Skrátené túdium sa organizuje v uèebných odboroch v strednej odbornej kole s cie¾om rozírenia
a prehåbenia kvalifikácie na výkon povolania alebo skupiny povolaní.
(2) Skrátené túdium je urèené pre uchádzaèov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali najmenej
stredné odborné vzdelanie.
(3) Stredná odborná kola môe organizova skrátené túdium v
a) jednoroènom vzdelávacom programe odboru vzdelávania alebo
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b) dvojroènom vzdelávacom programe odboru vzdelávania.
(4) iak v skrátenom túdiu tuduje len odborné vyuèovacie predmety.
(5) Skrátené túdium v jednoroènom vzdelávacom
programe odboru vzdelávania sa ukonèuje závereènou
skúkou; dokladom o vzdelaní je vysvedèenie o závereènej skúke.
(6) Skrátené túdium v dvojroènom vzdelávacom
programe odboru vzdelávania sa ukonèuje závereènou
skúkou; úspeným ukonèením absolvent získa stredné odborné vzdelanie pod¾a § 16 ods. 4 písm. b)..
32. V § 48 odsek 1 znie:
(1) Ministerstvo kolstva ustanoví veobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti organizácie výchovy a vzdelávania v stredných kolách, o dennej forme túdia a externej forme túdia a o hodnotení
a klasifikácii iakov stredných kôl..
33. V § 56 ods. 7 sa slová nadstavbového, pomaturitného a vyieho odborného túdia nahrádzajú slovami nadväzujúcej formy odborného vzdelávania
a prípravy a externej formy túdia.
34. V § 57 ods. 1 písm. l) sa slová ods. 6 nahrádzajú
slovami ods. 4.
35. V § 58 ods. 2 sa vypúajú slová vedúceho strediska praktického vyuèovania,.
36. V § 62 odsek 1 znie:
(1) Do prvého roèníka tvorroèného vzdelávacieho
programu v gymnáziách môe by prijatý uchádzaè,
ktorý získal niie stredné vzdelanie pod¾a § 16 ods. 3
písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania..
37. V § 62 odsek 3 znie:
(3) Do prvého roèníka päroèného vzdelávacieho
programu bilingválneho vzdelávania môe by prijatý
uchádzaè, ktorý získal primárne vzdelanie pod¾a § 16
ods. 3 písm. a) a v príslunom kolskom roku úspene
ukonèil ôsmy roèník vzdelávacieho programu základnej koly a splnil podmienky prijímacieho konania
alebo získal niie stredné vzdelanie pod¾a § 16 ods. 3
písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania..
38. V § 62 odsek 6 znie:
(6) Do prvého roèníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môe by prijatý uchádzaè, ktorý získal niie stredné vzdelanie pod¾a
§ 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania..
39. § 63 sa dopåòa odsekom 7, ktorý znie:
(7) Ak uchádzaè podáva prihláku na túdium
v tudijnom odbore alebo v uèebnom odbore, v ktorom
sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme
duálneho vzdelávania, pripojí k prihláke aj potvrdenie
o odbornom vzdelávaní a príprave iaka v systéme
duálneho vzdelávania vydané pod¾a osobitného predpisu.47aa).
Poznámka pod èiarou k odkazu 47aa znie:

47aa) § 17 zákona è. 61/2015 Z. z..
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40. V § 64 odsek 3 znie:
(3) Orgán miestnej tátnej správy v kolstve rozhodne do 30. septembra o poète tried prvého roèníka
v stredných kolách pre iakov so peciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a v tudijných odboroch, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutoèòuje
v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody pre
prijímacie konanie pre nasledujúci kolský rok..
41. V § 65 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Ak ide o strednú odbornú kolu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, v rámci poètu iakov, ktorých mono prija do tried prvého roèníka, riadite¾
strednej odbornej koly urèí samostatne aj poèet iakov, ktorých mono prija do tudijného odboru alebo do uèebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho
vzdelávania..
42. V § 65 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý
znie:
(3) Ak ide o prijímanie do tudijného odboru alebo
do uèebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie
a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,
formu prijímacej skúky, obsah a rozsah pod¾a vzdelávacích tandardov tátneho vzdelávacieho programu
odboru vzdelávania v základnej kole, jednotné kritériá
na úspené vykonanie skúky a ostatné podmienky
prijatia na túdium pre oba termíny prijímacieho konania pod¾a § 66 ods. 6 urèí riadite¾ strednej odbornej
koly spolu so zamestnávate¾om, u ktorého sa iak
bude pripravova, po prerokovaní v pedagogickej rade
koly. Riadite¾ strednej koly je povinný tieto podmienky zverejni najneskôr v termíne pod¾a odseku 1; pre
iakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúky urèí s prihliadnutím na ich zdravotné
znevýhodnenie..
Doterajie odseky 3 a 8 sa oznaèujú ako odseky 4
a 9.
43. V § 65 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: Ak ide
o prijímanie do uèebného odboru, v ktorom sa odborné
vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho
vzdelávania, tieto kritériá urèí riadite¾ strednej odbornej koly aj spolu so zamestnávate¾om, u ktorého sa
iak bude pripravova..
44. V § 65 ods. 6 sa slová 3 a 4 nahrádzajú slovami 4 a 5.
45. V § 65 ods. 7 sa slová 3 alebo 4 nahrádzajú slovami 4 alebo odseku 5 a na konci sa pripája táto veta:
Riadite¾ strednej odbornej koly prijíma samostatne
a) uchádzaèov, ktorí boli prijatí na túdium v tudijnom odbore alebo v uèebnom odbore, v ktorom sa
odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme
duálneho vzdelávania a
b) ostatných uchádzaèov..
46. V § 67 odsek 4 znie:
(4) Riadite¾ strednej odbornej koly na základe výsledkov prijímacieho konania prijíma samostatne
a) uchádzaèov, ktorí boli prijatí na túdium v tudij-
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nom odbore alebo v uèebnom odbore, v ktorom sa
odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme
duálneho vzdelávania a
b) ostatných uchádzaèov..
47. V § 68 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá
veta, ktorá znie: Ak ide o strednú odbornú kolu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, riadite¾ strednej odbornej
koly zverejní samostatne zoznam uchádzaèov o túdium v tudijnom odbore alebo v uèebnom odbore,
v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje
v systéme duálneho vzdelávania a zoznam ostatných
uchádzaèov..
48. § 69 vrátane nadpisu znie:
§ 69
Prijímanie na externú formu túdia,
kombinovanú formu túdia
a na nadväzujúce formy odborného vzdelávania
a prípravy v stredných kolách
(1) O poète tried prvého roèníka externej formy túdia alebo kombinovanej formy túdia v stredných kolách a o poète iakov v týchto triedach rozhodne riadite¾
koly po dohode so zriaïovate¾om kadoroène do
30. apríla.
(2) O poète iakov v triedach dennej formy túdia
nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy
rozhodne riadite¾ koly so súhlasom zriaïovate¾a kadoroène do 30. apríla.
(3) Prihláku na túdium podáva uchádzaè riadite¾ovi strednej koly, na ktorú sa hlási, do 31. mája. Uchádzaèi, ktorí neboli prijatí na túdium na vysokej kole,
môu poda prihláku do 31. júla. Ak uchádzaè podáva
prihláku na túdium v tudijnom odbore alebo v uèebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, pripojí
k prihláke aj potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave iaka v systéme duálneho vzdelávania.
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strednej odbornej koly aj spolu so zamestnávate¾om,
u ktorého sa iak bude pripravova.
(6) Riadite¾ strednej koly pozve uchádzaèov na prijímacie skúky najneskôr desa dní pred termínom konania prijímacích skúok.
(7) Prijímacia skúka sa koná v dvoch termínoch. Prvým termínom je posledný úplný júnový týdeò a druhým termínom posledné dva úplné augustové týdne.
Deò konania skúky urèí riadite¾ strednej koly.
(8) Overenie peciálnych schopností, zruèností
a nadania uchádzaèov, ak sa takéto overenie vyaduje,
je súèasou prijímacej skúky.
(9) Riadite¾ strednej koly rozhodne o prijatí uchádzaèa na túdium na základe výsledkov prijímacieho
konania do troch dní odo dòa konania prijímacej skúky. Pri tomto rozhodovaní berie do úvahy aj zdravotnú
spôsobilos na túdium vo zvolenom odbore vzdelávania a na výkon povolania.
(10) Riadite¾ strednej odbornej koly prijíma samostatne
a) uchádzaèov, ktorí boli prijatí na túdium v tudijnom odbore alebo v uèebnom odbore, v ktorom sa
odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme
duálneho vzdelávania a
b) ostatných uchádzaèov..
49. § 70 sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Odseky 1 a 3 sa nevzahujú na prijímanie uchádzaèa, ktorý sa bude pripravova v systéme duálneho
vzdelávania..
50. § 73 vrátane nadpisu znie:
§ 73
Závereèná skúka
(1) Cie¾om závereènej skúky je overenie vedomostí
a zruèností iakov v rozsahu uèiva urèeného vzdelávacími tandardmi tátneho vzdelávacieho programu
a overenie, ako sú iaci pripravení pouíva nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných èinností, na ktoré sa pripravujú.

(4) Riadite¾ strednej koly po prerokovaní v pedagogickej rade koly urèí formu prijímacej skúky, obsah
a rozsah prijímacej skúky, kritériá na úspené vykonanie skúky a ostatné podmienky prijatia na túdium. Ak ide o prijímanie do tudijného odboru alebo
do uèebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie
a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania,
formu prijímacej skúky, obsah a rozsah prijímacej
skúky, kritériá na úspené vykonanie skúky a ostatné podmienky prijatia na túdium urèí riadite¾ strednej
odbornej koly spolu so zamestnávate¾om, u ktorého sa
iak bude pripravova, po prerokovaní v pedagogickej
rade koly. Tieto podmienky zverejní najneskôr mesiac
pred prvým termínom prijímacích skúok.

(3) Závereèná skúka sa èlení na písomnú èas,
praktickú èas a ústnu èas. Praktická èas závereènej
skúky sa vykoná po písomnej èasti skúky a pred ústnou èasou skúky. Praktická èas závereènej skúky
iaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyuèovania,47b) ak sa stredná odborná kola a zamestnávate¾,
u ktorého sa tento iak pripravoval, nedohodnú inak.

(5) Riadite¾ strednej koly po prerokovaní v pedagogickej rade koly môe urèi kritériá na prijatie uchádzaèov bez prijímacej skúky. Ak ide o prijímanie
do tudijného odboru alebo do uèebného odboru, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, tieto kritériá urèí riadite¾

(5) Riadne skúobné obdobie trvá od 16. júna do
30. júna prísluného kolského roka. Ak si to vyadujú
odborné èinnosti, ktoré sa overujú závereènou skúkou, praktickú èas závereènej skúky mono vykona

(2) iak môe kona závereènú skúku, ak úspene
ukonèil posledný roèník vzdelávacieho programu prísluného uèebného odboru.

(4) Závereèná skúka sa koná v riadnom skúobnom
období alebo v mimoriadnom skúobnom období.
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aj pred 16. júnom, najskôr vak vo februári prísluného kolského roka.
(6) Mimoriadne skúobné obdobie je v septembri alebo vo februári nasledujúceho kolského roka; termín
konania závereènej skúky urèuje riadite¾ koly. Mimoriadne skúobné obdobie je urèené na vykonanie
opravnej závereènej skúky alebo náhradnej závereènej skúky. Náhradná závereèná skúka je urèená pre
iaka, ktorý úspene ukonèil posledný roèník vzdelávacieho programu prísluného uèebného odboru najneskôr k 15. septembru a pre iaka pod¾a § 89 ods. 2.
(7) Pred zaèiatkom konania závereènej skúky sa
iak tri po sebe nasledujúce vyuèovacie dni nezúèastòuje na vyuèovaní. Tieto dni sú urèené na prípravu iaka na závereènú skúku..
Poznámka pod èiarou k odkazu 47b znie:

47b) § 9 zákona è. 61/2015 Z. z..

51. V § 74 odsek 2 znie:
(2) Maturitná skúka v strednej odbornej kole
a konzervatóriu pozostáva z teoretickej èasti maturitnej skúky a odbornej zloky maturitnej skúky. Odborná zloka maturitnej skúky sa èlení na teoretickú
èas odbornej zloky maturitnej skúky a praktickú
èas odbornej zloky maturitnej skúky. Cie¾om odbornej zloky maturitnej skúky je overenie vedomostí
a zruèností v rozsahu uèiva odborných vyuèovacích
predmetov urèených vzdelávacími tandardmi. V nadstavbovom túdiu sa v odbornej zloke maturitnej
skúky zoh¾adòuje nadväznos na prísluný uèebný
odbor..
52. V § 74 ods. 3 sa vypúa druhá veta.
53. V § 74 ods. 4 a § 76 ods. 7 a 8 sa za slová odbornej zloky vkladajú slová maturitnej skúky.
54. § 74 sa dopåòa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
(10) iak pod¾a § 44 ods. 8 a iak pod¾a § 42 ods. 5
vykoná maturitnú skúku len z odbornej zloky maturitnej skúky.
(11) Praktická èas odbornej zloky maturitnej
skúky iaka, ktorý sa pripravoval v systéme duálneho
vzdelávania, sa koná na pracovisku praktického vyuèovania, ak sa stredná odborná kola a zamestnávate¾, u ktorého sa tento iak pripravoval, nedohodnú
inak..
55. V § 78 ods. 3 v celom texte sa vypúajú slová odbornej zloky.
56. V § 79 odsek 3 znie:
(3) Absolventská skúka sa koná v riadnom skúobnom období alebo v mimoriadnom skúobnom období..
57. § 79 sa dopåòa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
(4) Riadne skúobné obdobie je v júni prísluného
kolského roka. Absolventské výkony pod¾a odseku 2
písm. a) a b) mono vykona aj pred júnom, najskôr
vak vo februári prísluného kolského roka.
(5) Mimoriadne skúobné obdobie je v septembri
alebo vo februári nasledujúceho kolského roka; termín konania absolventskej skúky urèuje riadite¾ ko-
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ly. Mimoriadne skúobné obdobie je urèené na vykonanie opravnej absolventskej skúky alebo náhradnej absolventskej skúky. Náhradná absolventská skúka je
urèená pre iaka, ktorý úspene ukonèil posledný roèník vzdelávacieho programu prísluného tudijného
odboru najneskôr k 15. septembru a pre iaka pod¾a
§ 89 ods. 2..
58. V § 80 odsek 6 znie:
(6) Odborná zloka maturitnej skúky v tudijnom
odbore sa koná pred predmetovou maturitnou komisiou pre teoretickú èas odbornej zloky maturitnej
skúky a predmetovou maturitnou komisiou pre praktickú èas odbornej zloky maturitnej skúky..
59. V § 80 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8,
ktoré znejú:
(7) Predmetovú maturitnú komisiu pre odbornú
zloku maturitnej skúky tvorí predseda, skúajúci
uèitelia odborných predmetov a skúajúci zástupca
príslunej intitúcie podie¾ajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce pod¾a
osobitného predpisu49a) (ïalej len stavovská organizácia), ak ho stavovská organizácia deleguje; v príslunom tudijnom odbore, v ktorom sa vykonáva odborný
výcvik, aj skúajúci majster odbornej výchovy, prièom
poèet skúajúcich uèite¾ov odborných vyuèovacích
predmetov urèí riadite¾ koly pod¾a nároènosti a pecifík prísluného tudijného odboru.
(8) Predmetovú maturitnú komisiu pre odbornú
zloku maturitnej skúky iaka, ktorý sa pripravuje
v systéme duálneho vzdelávania, tvorí predseda, skúajúci uèitelia odborných vyuèovacích predmetov
a skúajúci zástupca zamestnávate¾a, u ktorého sa
tento iak pripravuje; v príslunom tudijnom odbore,
v ktorom sa vykonáva odborný výcvik, aj skúajúci
majster odbornej výchovy, prièom poèet skúajúcich
uèite¾ov odborných vyuèovacích predmetov urèí riadite¾ koly pod¾a nároènosti a pecifík prísluného tudijného odboru..
Poznámka pod èiarou k odkazu 49a znie:

49a) § 28 ods. 2 písm. c) zákona è. 61/2015 Z. z..

Doterajie odseky 7 a 11 sa oznaèujú ako odseky 9
a 13.
60. § 80 sa dopåòa odsekmi 14 a 15, ktoré znejú:
(14) Skúajúceho predmetovej maturitnej komisie,
ktorého delegovala stavovská organizácia a skúajúceho predmetovej maturitnej komisie, ktorým je zástupca
zamestnávate¾a, u ktorého sa iak pripravuje v systéme
duálneho vzdelávania, vymenuje riadite¾ koly do
30. apríla.
(15) V jednom skúobnom období môe by v kole
ustanovených aj viac predmetových maturitných komisií. O poète predmetových maturitných komisií pre
teoretickú èas odbornej zloky maturitnej skúky
a predmetových maturitných komisií pre praktickú
èas odbornej zloky maturitnej skúky, o mieste a dátume konania teoretickej èasti odbornej zloky maturitnej skúky a praktickej èasti odbornej zloky maturitnej skúky orgán miestnej tátnej správy v kolstve
písomne informuje stavovské organizácie do 8. marca..
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61. § 81 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Skúajúci zástupca stavovskej organizácie
a skúajúci zástupca zamestnávate¾a, u ktorého sa
iak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, musí
spåòa tieto predpoklady:
a) má najmenej úplné stredné odborné vzdelanie v príslunom tudijnom odbore alebo v príbuznom tudijnom odbore a
b) vykonával najmenej pä rokov povolanie alebo odborné èinnosti v rozsahu uèiva odborných vyuèovacích predmetov urèených vzdelávacími tandardmi
prísluného tudijného odboru..
62. § 83 a 85 znejú:
§ 83
(1) Organizáciu a priebeh závereènej skúky zabezpeèuje skúobná komisia pre závereènú skúku.
(2) Skúobná komisia pre závereènú skúku má stálych èlenov a ïalích èlenov.
(3) Stálymi èlenmi skúobnej komisie pre závereènú
skúku sú
a) predseda,
b) podpredseda,
c) triedny uèite¾.
(4) Ïalími èlenmi skúobnej komisie pre závereènú
skúku sú
a) majster odbornej výchovy a uèite¾ teoretických odborných vyuèovacích predmetov alebo uèite¾ odbornej praxe a uèite¾ teoretických odborných vyuèovacích predmetov,
b) skúajúci zástupca zamestnávate¾a, u ktorého sa
iak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
c) skúajúci zástupca stavovskej organizácie, ak ho
stavovská organizácia deleguje; to neplatí, ak má
skúobná komisia pre závereènú skúku ïalieho
èlena pod¾a písmena b).
(5) Predsedom skúobnej komisie pre závereènú
skúku a podpredsedom skúobnej komisie pre závereènú skúku môe by pedagogický zamestnanec, ktorý spåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a osobitného
predpisu51) a ktorý má najmenej tyri roky pedagogickej praxe.
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§ 84
(1) Organizáciu a priebeh absolventskej skúky zabezpeèuje skúobná komisia pre absolventskú skúku.
(2) Skúobná komisia pre absolventskú skúku má
stálych èlenov a ïalích èlenov.
(3) Stálymi èlenmi skúobnej komisie pre absolventskú skúku sú
a) v strednej odbornej kole
1. predseda,
2. podpredseda,
3. triedny uèite¾,
b) v konzervatóriu
1. predseda,
2. podpredseda,
3. vedúci oddelenia.
(4) Ïalími èlenmi skúobnej komisie pre absolventskú skúku sú
a) v strednej odbornej kole
1. uèite¾ odborných vyuèovacích predmetov,
2. prísediaci uèite¾,
3. skúajúci zástupca alebo zástupcovia zamestnávate¾a, u ktorého sa iak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
4. skúajúci zástupca stavovskej organizácie, ak ho
stavovská organizácia deleguje; to neplatí, ak má
skúobná komisia pre absolventskú skúku ïalieho èlena pod¾a tretieho bodu,
b) v konzervatóriu
1. uèite¾ odborných vyuèovacích predmetov,
2. prísediaci uèite¾.
(5) Predsedom skúobnej komisie pre absolventskú
skúku môe by pedagogický zamestnanec, ktorý spåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a osobitného
predpisu51) a ktorý má najmenej tyri roky pedagogickej praxe; v strednej zdravotníckej kole aj dva roky odbornej zdravotníckej praxe.
(6) Podpredsedom skúobnej komisie pre absolventskú skúku môe by pedagogický zamestnanec, ktorý
spåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a osobitného
predpisu51) a ktorý má najmenej tyri roky pedagogickej praxe.

(6) Èlen skúobnej komisie pre závereènú skúku
pod¾a odseku 4 písm. b) a c) musí spåòa tieto predpoklady:
a) má najmenej stredné odborné vzdelanie v príslunom uèebnom odbore alebo v príbuznom uèebnom
odbore a
b) vykonával najmenej pä rokov povolanie alebo odborné èinnosti v rozsahu uèiva odborných vyuèovacích predmetov urèených vzdelávacími tandardmi
prísluného uèebného odboru.

(7) Èlen skúobnej komisie pre absolventskú skúku
pod¾a odseku 4 písm. a) tretieho a tvrtého bodu musí
spåòa tieto predpoklady:
a) má najmenej vyie odborné vzdelanie v príslunom
tudijnom odbore alebo v príbuznom tudijnom odbore a
b) vykonával najmenej pä rokov povolanie alebo odborné èinnosti v rozsahu uèiva odborných vyuèovacích predmetov urèených vzdelávacími tandardmi
prísluného tudijného odboru.

(7) Riadite¾ koly môe so súhlasom predsedu skúobnej komisie pre závereènú skúku prizva na závereènú skúku odborníka z praxe. Odborník z praxe
môe so súhlasom predsedu skúobnej komisie pre závereènú skúku dáva iakovi otázky; odborník z praxe
iaka nehodnotí.

(9) Riadite¾ koly môe so súhlasom predsedu skúobnej komisie pre absolventskú skúku prizva na absolventskú skúku odborníka z praxe. Odborník z praxe môe so súhlasom predsedu skúobnej komisie pre

(8) Prísediaci uèite¾ musí spåòa kvalifikaèné predpoklady pod¾a osobitného predpisu.51)
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absolventskú skúku dáva iakovi otázky; odborník
z praxe iaka nehodnotí.
§ 85
(1) Predsedu skúobnej komisie pre závereènú skúku vymenúva do 15. apríla prísluný orgán miestnej
tátnej správy v kolstve.
(2) Predsedu skúobnej komisie pre absolventskú
skúku v strednej odbornej kole vymenúva do 15. apríla prísluný orgán miestnej tátnej správy v kolstve;
v konzervatóriu do 31. januára.
(3) Návrhy na predsedu skúobnej komisie pre závereènú skúku a návrhy na predsedu skúobnej komisie pre absolventskú skúku predkladajú príslunému
orgánu miestnej tátnej správy v kolstve riaditelia
kôl.
(4) Predsedu skúobnej komisie pre závereènú skúku a predsedu skúobnej komisie pre absolventskú
skúku nemono vymenova z pedagogických zamestnancov koly, na ktorej sa závereèná skúka alebo absolventská skúka koná.
(5) Predsedom skúobnej komisie pre opravnú skúku v mimoriadnom skúobnom období je riadite¾ koly
alebo ním poverený zástupca.
(6) Èlenov skúobnej komisie pre závereènú skúku
pod¾a § 83 ods. 3 písm. b) a c) a ods. 4 písm. a) a èlenov
skúobnej komisie pre absolventskú skúku pod¾a § 84
ods. 3 písm. a) druhého a tretieho bodu, písm. b) druhého a tretieho bodu, ods. 4 písm. a) prvého a druhého
bodu a písm. b) vymenúva riadite¾ koly z pedagogických zamestnancov koly do 30. apríla.
(7) Èlenov skúobnej komisie pre závereènú skúku
pod¾a § 83 ods. 4 písm. b) a c) a èlenov skúobnej komisie pre absolventskú skúku pod¾a § 84 ods. 4 písm. a)
tretieho a tvrtého bodu vymenúva riadite¾ koly do 15.
mája.
(8) O poète skúobných komisií pre závereènú skúku, o mieste a dátume konania závereènej skúky orgán miestnej tátnej správy v kolstve písomne informuje stavovské organizácie do 22. apríla.
(9) O poète skúobných komisií pre absolventskú
skúku v stredných odborných kolách, o mieste a dátume konania absolventských skúok v stredných odborných kolách orgán miestnej tátnej správy v kolstve písomne informuje stavovské organizácie do 22.
apríla.
(10) Predseda skúobnej komisie pre závereènú skúku a predseda skúobnej komisie pre absolventskú
skúku riadi prácu komisie, kontroluje pripravenos
skúok a hodnotí úroveò a klasifikáciu skúok. Po
skonèení skúok zvolá závereènú poradu, na ktorej
zhodnotí priebeh a celkovú úroveò závereènej skúky
alebo absolventskej skúky.
(11) Ak predseda skúobnej komisie pre závereènú
skúku alebo predseda skúobnej komisie pre absolventskú skúku nemôe z ványch dôvodov funkciu vykonáva, funkciu predsedu vykonáva podpredseda..
Poznámka pod èiarou k odkazu 51 znie:
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51) § 7 zákona è. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch
a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona è. 390/2011 Z. z..

63. § 87 znie:
§ 87
(1) Klasifikácia iaka na závereènej skúke je vyjadrená stupòom prospechu.
(2) Klasifikáciu iaka z písomnej èasti závereènej
skúky, praktickej èasti závereènej skúky alebo ústnej èasti závereènej skúky schva¾uje skúobná komisia na návrh èlena skúobnej komisie pod¾a § 83 ods. 4
písm. a) hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu skúobnej komisie pre závereènú skúku. Ak
ide o závereènú skúku iaka, ktorý sa pripravuje
v systéme duálneho vzdelávania, pri rovnosti hlasov
rozhoduje hlas zástupcu zamestnávate¾a, u ktorého sa
iak pripravuje.
(3) Celkové hodnotenie iaka na závereènej skúke je
urèené na základe klasifikácie písomnej èasti závereènej skúky, klasifikácie praktickej èasti závereènej
skúky a klasifikácie ústnej èasti závereènej skúky.
(4) Celkové hodnotenie závereènej skúky vrátane
klasifikácie jednotlivých èastí závereènej skúky oznámi predseda skúobnej komisie pre závereènú skúku
iakovi v deò, kedy tento iak vykonal ústnu èas závereènej skúky..
64. Za § 87 sa vkladá § 87a, ktorý znie:
§ 87a
(1) Klasifikácia iaka na absolventskej skúke je vyjadrená stupòom prospechu.
(2) Klasifikáciu iaka z jednotlivých èastí absolventskej skúky pod¾a § 79 ods. 2 schva¾uje skúobná komisia na návrh uèite¾a odborných vyuèovacích predmetov, ktorý je jej èlenom pod¾a § 84 ods. 4,
hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu skúobnej komisie pre absolventskú skúku. Ak ide
o absolventskú skúku iaka, ktorý sa pripravuje na
povolanie v systéme duálneho vzdelávania, pri rovnosti
hlasov rozhoduje hlas zástupcu zamestnávate¾a, u ktorého sa iak pripravuje.
(3) Celkové hodnotenie iaka na absolventskej skúke je urèené na základe klasifikácie jednotlivých èastí
absolventskej skúky pod¾a § 79 ods. 2.
(4) Celkové hodnotenie absolventskej skúky vrátane klasifikácie jednotlivých èastí absolventskej skúky
pod¾a § 79 ods. 2 oznámi predseda skúobnej komisie
pre absolventskú skúku iakovi v deò, kedy tento iak
vykonal poslednú èas absolventskej skúky..
65. V § 88 ods. 2 sa za slová pomaturitnej skúke
vkladajú slová alebo iak konzervatória na maturitnej
skúke a vypúajú sa slová vrátane praktickej èasti
a teoretickej èasti odbornej zloky skúky,.
66. V § 88 odsek 3 znie:
(3) Ak bol iak na závereènej skúke alebo na absolventskej skúke z jednej èasti tejto skúky klasifikova-
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ný stupòom 5  nedostatoèný, skúobná komisia pre
závereènú skúku alebo skúobná komisia pre absolventskú skúku môe iakovi povoli kona opravnú
skúku z tejto èasti závereènej skúky alebo absolventskej skúky..
67. V § 88 ods. 5 sa za slová maturitná komisia
vkladá èiarka a slová alebo skúobná komisia sa nahrádzajú slovami skúobná komisia pre závereènú
skúku alebo skúobná komisia pre absolventskú
skúku.
68. V § 88 odsek 8 znie:
(8) iakovi, ktorý bol na závereènej skúke alebo na
absolventskej skúke klasifikovaný stupòom 5  nedostatoèný z viac ako jednej èasti tejto skúky alebo bol
klasifikovaný stupòom 5  nedostatoèný na niektorej
opravnej skúke, môe skúobná komisia pre závereènú skúku alebo skúobná komisia pre absolventskú
skúku povoli opakova celú závereènú skúku alebo
celú absolventskú skúku..
69. V § 89 ods. 4 sa za slová skúobnej komisie
vkladajú slová pre závereènú skúku, predseda skúobnej komisie pre absolventskú skúku.
70. V § 89 ods. 5 a 6 sa za slová maturitnej komisie
vkladá èiarka a slová alebo predseda skúobnej komisie sa nahrádzajú slovami predseda skúobnej komisie pre závereènú skúku alebo predseda skúobnej
komisie pre absolventskú skúku.
71. V § 90 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová:
pre závereènú skúku.
72. V § 91 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkoèiarkou a pripájajú tieto slová: to neplatí, ak ide o iaka esroèného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu, ktorý vykonal maturitnú
skúku..
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77. V § 110 ods. 6 sa slová § 83 a 85, § 87 nahrádzajú slovami § 84, 85, 87a.
78. V § 111 ods. 6 sa vypúa èíslovka 43,.
79. V § 113 sa vypúajú písmená d) a e).
80. § 118 sa vypúa.
81. V § 119 sa slová centier vo¾ného èasu, kolských
hospodárstiev a stredísk odbornej praxe, nahrádzajú
slovami centier vo¾ného èasu a.
82. V § 157 ods. 1 sa za slovom zariadeniach vypúa èiarka a slová strediskách praktického vyuèovania.
83. V § 157 ods. 3 písm. a) pätnástom bode sa za slovom zariadení vypúa èiarka a slová stredisku
praktického vyuèovania.
84. V § 157 ods. 3 písm. a) sa za pätnásty bod vkladá
nový estnásty a sedemnásty bod, ktoré znejú:
16. uèebná zmluva pod¾a osobitného predpisu,92a)
17. zmluva o budúcej pracovnej zmluve pod¾a osobitného predpisu,92b).
Doterají estnásty a osemnásty bod sa oznaèujú
ako osemnásty a dvadsiaty bod.
Poznámky pod èiarou k odkazom 92a a 92b znejú:

92a) § 19 zákona è. 61/2015 Z. z.
92b
) § 53 Zákonníka práce..

85. V § 157 ods. 5 a ods. 8 písm. b) sa slová kôl,
kolských zariadení, stredísk praktického vyuèovania
a pracovísk praktického vyuèovania nahrádzajú slovami kôl a kolských zariadení.
86. V § 157 ods. 6 sa vypúajú slová stredísk praktického vyuèovania, pracovísk praktického vyuèovania,.

73. § 91 sa dopåòa odsekom 5, ktorý znie:
(5) Ak iak esroèného vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v konzervatóriu nevykonal v urèenom
termíne maturitnú skúku a bola mu povolená opravná skúka alebo náhradná maturitná skúka, zostáva
iakom koly. Ak opravnú skúku alebo náhradnú maturitnú skúku nevykoná najneskôr do konca nasledujúceho kolského roka, prestáva by iakom koly..

87. V § 157 ods. 7 písm. a) sa slová kolách, kolských zariadeniach, strediskách praktického vyuèovania a pracoviskách praktického vyuèovania, nahrádzajú slovami kolách a kolských zariadeniach.

74. V § 93 sa slová teoretickej èasti odbornej zloky,
praktickej èasti odbornej zloky a absolventskej skúky, umeleckých diel absolventských výkonov, tém absolventských písomných prác nahrádzajú slovami
podrobnosti o organizácii a forme konania závereènej
skúky a absolventskej skúky a ich jednotlivých èastí.

89. V § 157 ods. 9 sa vypúajú slová strediskách
praktického vyuèovania a a slová strediská praktického vyuèovania a.

75. V § 110 ods. 2 sa slová ministerstvo vnútra nahrádzajú slovami Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo vnútra).
76. V § 110 ods. 5 sa vypúajú slová § 43 ods. 4, 5, 9
a 10, a slovo § 73,, za èíslovku 46 sa vkladá èiarka
a slovo 47a, èíslovka 82 sa nahrádza èíslovkou
83 a za slová § 86 ods. 2 a 5 a 7, sa vkladajú slová
§ 87,.

88. V § 157 ods. 8 písm. a) sa slová koly, kolské zariadenia, strediská praktického vyuèovania a pracoviská praktického vyuèovania nahrádzajú slovami koly
a kolské zariadenia.

90. V § 158 ods. 1 prvej vete sa slová koly, kolské
zariadenia, strediská praktického vyuèovania a pracoviská praktického vyuèovania nahrádzajú slovami
koly a kolské zariadenia a druhej vete sa vypúajú
slová strediská praktického vyuèovania a.
91. V § 158 ods. 2 sa slovo sedemnásteho nahrádza
slovom devätnásteho.
92. V § 158 ods. 5 sa slová kolou, kolským zariadením, strediskom praktického vyuèovania a pracoviskom praktického vyuèovania nahrádzajú slovami
kolou a kolským zariadením.
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93. Za § 161d sa vkladajú § 161da a 161db, ktoré
vrátane nadpisu nad § 161da znejú:
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. apríla 2015
§ 161da
kolské hospodárstvo a stredisko odbornej praxe
zriadené pod¾a predpisov úèinných do 31. marca 2015
zostáva zachované a vykonáva svoju èinnos za podmienok ustanovených predpismi úèinnými do 31. marca 2015 a do svojho vyradenia zo siete kôl a kolských zariadení a zruenia.

Èiastka 19

nú iados absolventa prísluná kola, v ktorej tento
tudijný odbor absolvoval, alebo jej nástupnícka kola,
vydá potvrdenie o práve pouíva titul. Ak takáto kola
alebo jej nástupnícka kola neexistuje, absolvent môe
poiada o potvrdenie o práve pouíva titul orgán
miestnej tátnej správy v kolstve, do ktorého územnej
pôsobnosti zruená kola patrila..
94. § 161e sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Právo pouíva titul diplomovaný umelec priznané pod¾a predpisov úèinných do 31. augusta 2015
zostáva zachované..
Èl. XIV
Úèinnos

§ 161db
Absolvent, ktorý získal vyie odborné vzdelanie do
31. augusta 2008 a nebolo mu priznané právo pouíva
titul diplomovaný pecialista so skratkou DiS alebo
titul diplomovaný umelec so skratkou DiS.art., je
oprávnený pouíva tento titul, ak dåka absolvovaného
tudijného odboru trvala najmenej dva roky. Na písom-

Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2015
okrem èl. I § 26 a 27, èl. II prvého bodu a piateho bodu,
èl. X, èl. XI deviateho bodu, èl. XII a èl. XIII desiateho
bodu a trinásteho bodu a pädesiateho bodu a sedemdesiateho tvrtého bodu, ktoré nadobúdajú úèinnos 1. septembra 2015, a èl. I § 30 ods. 1, ktorý nadobúda úèinnos 1. januára 2016.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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62
ZÁKON
zo 17. marca 2015,
ktorým sa mení a dopåòa zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorích predpisov a ktorým sa mení a dopåòa zákon
è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorích predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Èl. I
Zákon è. 561/2007 Z. z. o investiènej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
è. 56/2009 Z. z., zákona è. 231/2011 Z. z., zákona
è. 547/2011 Z. z., zákona è. 70/2013 Z. z., zákona
è. 352/2013 Z. z. a zákona è. 102/2014 Z. z. sa mení
a dopåòa takto:
1. Poznámka pod èiarou k odkazu 1 znie:

1) Èl. 14 nariadenia Komisie (EÚ) è. 651/2014 zo 17. júna 2014
o vyhlásení urèitých kategórií pomoci za zluèite¾né s vnútorným trhom pod¾a èlánkov 107 a 108 zmluvy (Ú. v. EÚ L 187,
26. 6. 2014)..

2. V § 1 odsek 3 znie:
(3) Investiènú pomoc pod¾a tohto zákona mono
poskytnú, ak osobitný predpis neustanovuje inak.2a).
Poznámka pod èiarou k odkazu 2a znie:

2a) Èl. 1 ods. 2 a 5 a èl. 13 nariadenia (EÚ) è. 651/2014..

3. V § 2 ods. 1 sa vypúa odkaz 4 vrátane poznámky
pod èiarou k odkazu 4.
4. Poznámky pod èiarou k odkazom 3, 5 a 6 znejú:

3) Èl. 2 ods. 49 nariadenia (EÚ) è. 651/2014.
5
) Èl. 2 ods. 29 nariadenia (EÚ) è. 651/2014.
6
) Èl. 2 ods. 30 nariadenia (EÚ) è. 651/2014..

5. V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
(3) Pri poskytnutí investiènej pomoci pod¾a odseku 1 písm. a) zmluva musí obsahova identifikaèné
údaje zmluvných strán, èíslo rozhodnutia o schválení
investiènej pomoci, intenzitu a výku investiènej pomoci, termín a spôsob poskytnutia investiènej pomoci,
názov investièného zámeru, výku celkových oprávnených nákladov investièného zámeru, výku skutoène
vynaloených oprávnených nákladov investièného zámeru a obdobie, za ktoré sa investièná pomoc poskytuje..
Doterajie odseky 3 a 5 sa oznaèujú ako odseky 4
a 6.
6. V § 3 písm. a) prvý bod znie:
1. podniku, rozírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby existujúceho podniku
na nové výrobky, ktoré sa predtým v podniku nevyrábali, alebo zásadnú zmenu výrobného programu existujúceho podniku priemyselnej výroby,11a).

7. V § 3 písmeno m) znie:
m) vytvorenými novými pracovnými miestami èistý nárast v poète zamestnancov priamo zamestnaných
v konkrétnom podniku v porovnaní s priemerom za
posledných 12 mesiacov, nesmie vak by mení ako
40 zamestnancov, ak tento zákon neustanovuje
inak; poèet zamestnancov znamená poèet vo¾ných
pracovných jednotiek, a to poèet osôb zamestnaných na plný pracovný úväzok poèas jedného roka,
prièom práca na èiastoèný úväzok a sezónne práce
tvoria podiely roèných pracovných jednotiek; pracovné miesta, ktoré zanikli poèas obdobia 12 mesiacov, sa musia odpoèíta od poètu pracovných miest
vytvorených poèas toho istého obdobia..
8. § 3 sa dopåòa písmenom p), ktoré znie:
p) investiènou pomocou na jedno vytvorené nové pracovné miesto podiel celkovej sumy schválenej investiènej pomoci k celkovému poètu vytvorených nových pracovných miest..
9. V § 4 ods. 1 sa vypúajú slová okrem odvetví
a èinností pod¾a osobitného predpisu11b).
Poznámka pod èiarou k odkazu 11b sa vypúa.
10. V § 4 ods. 3 úvodnej vete sa slová najmenej
o 50 % nahrádzajú slovami najmenej o 35 %.
11. Poznámka pod èiarou k odkazu 14 znie:

14) Príloha I nariadenia (EÚ) è. 651/2014..

12. V § 4 ods. 6 sa slová finanèné roky nahrádzajú
slovami úètovné obdobia a slová finanènému roku
nahrádzajú slovami úètovnému obdobiu.
13. V § 5 písm. c) sa za slovo vytvoreniu vkladajú
slová najmenej 30.
14. V § 7 ods. 3 sa slová najmenej o 50 % nahrádzajú slovami najmenej o 35 %.
15. V § 7 ods. 5 sa slová finanèné roky nahrádzajú
slovami úètovné obdobia a slová finanènému roku
nahrádzajú slovami úètovnému obdobiu.
16. V § 8 ods. 1 písm. c) a § 9 ods. 1 písm. d) sa slová
odvodov poistného na zdravotné poistenie a sociálne
poistenie, príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nahrádzajú slovami poistného na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
17. V § 9 odsek 2 znie:
(2) iadate¾ k investiènému zámeru priloí
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a) formulár na poskytnutie investiènej pomoci,
b) popis investièného zámeru,
c) doklad, ktorým preukáe spôsob financovania investièného zámeru,
d) finanènú analýzu investièného zámeru,
e) zoznam spriaznených osôb,16d)
f) analýzu konkurencie s vplyvom na existujúce podnikate¾ské subjekty,
g) záväzné vyhlásenie, e iadate¾ neukonèil rovnakú
alebo podobnú èinnos v táte, ktorý je zmluvnou
stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore v období dvoch rokov predchádzajúcich podaniu investièného zámeru alebo v èase podania investièného zámeru neplánuje ukonèi takú èinnos do
dvoch rokov po skonèení investièného zámeru
v dotknutej oblasti,
h) záväzné vyhlásenie, e nezaèal práce na investiènom
zámere pred dòom podania investièného zámeru,
i) záväzné vyhlásenie, e ak bude iadate¾ v postavení
predávajúceho,16da) bude vykonáva podnikate¾skú
èinnos v súlade s osobitnými predpismi,16db)
k) doklad o tom, e iadate¾ nie je daòovým dlníkom,
nie starí ako 30 dní; to neplatí, ak iadate¾ je zahranièná osoba,16dc)
l) doklad vydaný prísluným orgánom, nie starí ako
30 dní, preukazujúci e iadate¾ nemá nedoplatky
na poistnom na verejné zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie; to neplatí, ak iadate¾ je zahranièná osoba,16dc)
m) ak ide o právnickú osobu,
1. spoloèenskú zmluvu alebo zakladate¾skú zmluvu
spoloènosti alebo jej úradne osvedèenú kópiu,
2. stanovy, ak ich akciová spoloènos, drustvo alebo spoloènos s ruèením obmedzením má..

Èiastka 19

ministerstvo pod¾a § 18 ods. 1 rozdelí jednotlivé regióny
Slovenskej republiky pod¾a okresov. Ministerstvo alebo
ministerstvo dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre
oblas cestovného ruchu, zale návrh na vyjadrenie
poskytovate¾om investiènej pomoci.
(7) Poskytovatelia investiènej pomoci posúdia návrh
a do 15 dní od doruèenia návrhu zalú ministerstvu
alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investiènú pomoc
pre oblas cestovného ruchu, písomné stanoviská,
v ktorých vyjadria súhlas alebo nesúhlas s poskytnutím investiènej pomoci. Súèasou stanoviska je aj vyjadrenie k finanènému krytiu navrhovanej formy investiènej pomoci. Ak poskytovate¾ investiènej pomoci
ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, stanovisko v ustanovenej lehote nezale, predpokladá sa, e
s poskytnutím investiènej pomoci súhlasí.
(8) Ak z posudku vyplýva, e iadate¾ nemá predpoklad splni veobecné podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných predpisov20) alebo investícia nebude ma
významný regionálny prínos, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o oblas cestovného ruchu, písomne oznámi iadate¾ovi, e nespåòa veobecné podmienky na poskytnutie investiènej pomoci.
(9) Ak práca na investiènom zámere zaène pred podaním investièného zámeru pod¾a § 9 ods. 1 a 2, na investiènú pomoc nebude oprávnený celý investièný zámer..
21. V poznámke pod èiarou k odkazu 20 sa citácia
Nariadenie (ES) è. 800/2008. nahrádza citáciou Nariadenie (EÚ) è. 651/2014..

Poznámka pod èiarou k odkazu 16dc znie:

22. V § 11 ods. 1 sa slová do 30 dní nahrádzajú slovami do 10 dní.

18. Poznámka pod èiarou k odkazu 16e sa vypúa.

23. V § 12 ods. 1 sa slová do 60 dní nahrádzajú slovami do 10 dní.

16dc) § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka..

19. V § 10 ods. 1 sa slová do 45 dní nahrádzajú slovami do 30 dní.
20. V § 10 odseky 5 a 9 znejú:
(5) Posudok obsahuje odborné zhodnotenie investièného zámeru vrátane jeho povinných príloh, analýzu
finanènej výkonnosti a regionálneho prínosu investièného zámeru. V posudku sa zoh¾adní hospodársky
a sociálny význam investièného zámeru a jeho environmentálny vplyv. Na posúdenie environmentálneho
vplyvu je potrebné stanovisko Ministerstva ivotného
prostredia Slovenskej republiky.
(6) Ak z posudku vyplýva, e iadate¾ má predpoklad
splni veobecné podmienky na poskytnutie investiènej pomoci pod¾a tohto zákona a pod¾a osobitných
predpisov20) a investícia bude ma významný regionálny prínos, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak
ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, do
20 dní od doruèenia posudku vypracuje návrh na poskytnutie investiènej pomoci (ïalej len návrh), v ktorom uvedie intenzitu investiènej pomoci, formu investiènej pomoci, výku investiènej pomoci pod¾a
jednotlivých foriem a podmienky poskytnutia investiènej pomoci. Na úèely poskytovania investiènej pomoci

24. V § 12 odsek 3 znie:
(3) Prílohou iadosti je
a) záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov
uvedených v investiènom zámere pod¾a § 9 ods. 1
a 2,
b) záväzné vyhlásenie, e ak bude prijímate¾ v postavení predávajúceho,16da) bude vykonáva podnikate¾skú èinnos v súlade s osobitnými predpismi,16db)
c) doklad vydaný prísluným orgánom, nie starí ako
30 dní, z ktorého vyplýva, e iadate¾ nie je ku dòu
vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol
vyhlásený konkurz, nezaèalo voèi nemu konkurzné
alebo retrukturalizaèné konanie; ak prijímate¾ nie
je iadate¾, doklad, e prijímate¾ nie je ku dòu vydania dokladu v likvidácii, na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, nezaèalo voèi nemu konkurzné
alebo retrukturalizaèné konanie,
d) doklad o tom, e voèi iadate¾ovi nie je nárokované
vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc oznaèená za neoprávnenú a nezluèite¾nú s vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie
starí ako 30 dní; ak prijímate¾ nie je iadate¾, doklad o tom, e voèi prijímate¾ovi nie je nárokované
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vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie, v ktorom bola táto pomoc oznaèená za neoprávnenú a nezluèite¾nú s vnútorným trhom alebo v inom obdobnom konaní, nie
starí ako 30 dní,
e) záväzné vyhlásenie, e prijímate¾ nemá daòový nedoplatok ku dòu podania iadosti,
f) záväzné vyhlásenie, e prijímate¾ nemá nedoplatky
ku dòu podania iadosti na poistnom na verejné
zdravotné poistenie, na poistnom na sociálne poistenie a na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,
g) záväzné vyhlásenie prijímate¾a, e najneskôr do 12
mesiacov odo dòa doruèenia rozhodnutia o schválení investiènej pomoci zaène obstarávanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a e najneskôr
do troch rokov odo dòa doruèenia rozhodnutia
o schválení investiènej pomoci zaène vykonáva podnikate¾skú èinnos uvedenú v investiènom zámere
alebo pri ve¾kom investiènom projekte20a) najneskôr
do piatich rokov odo dòa doruèenia rozhodnutia
o schválení investiènej pomoci zaène vykonáva podnikate¾skú èinnos uvedenú v investiènom zámere..
Poznámka pod èiarou k odkazu 20a znie:

20a) Èl. 2 ods. 52 nariadenia (EÚ) è. 651/2014..

25. V § 13 ods. 3 sa slová do 15 dní nahrádzajú slovami do 5 dní.
26. Poznámky pod èiarou k odkazom 21 a 22 znejú:

21) Èl.
Èl.
22
) Èl.
Èl.

108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
3 nariadenia (EÚ) è. 651/2014.
108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
4 nariadenia (EÚ) è. 651/2014..
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vlastníckej truktúry, ktorá nie je vopred oznámená
ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu,.
34. V § 15 ods. 10 písm. a) a c) sa slovo januára nahrádza slovom apríla.
35. V § 15b ods. 4 sa za slová investièná pomoc
schválená vkladá èiarka a slová na intenzitu investiènej pomoci, výku investiènej pomoci alebo na investiènú pomoc na jedno vytvorené nové pracovné miesto.
36. V § 15b ods. 7 a 8 sa slová so spoloèným
trhom24) nahrádzajú slovami s vnútorným trhom24).
37. V § 19 odseky 1 a 3 znejú:
(1) Veobecný predpis o správnom konaní27) sa nevzahuje na posúdenie investièného zámeru, schva¾ovanie investiènej pomoci, zmenu rozhodnutia o investiènej pomoci, zruenie a zastavenie poskytovania
investiènej pomoci.
(2) Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide
o investiènú pomoc pre oblas cestovného ruchu, je povinné zverejni na svojom webovom sídle rozhodnutia
vydané pod¾a § 13, § 13a, § 15b ods. 4 a 6, § 16 ods. 3 do
15 dní od ich vydania.
(3) O poskytnutie investiènej pomoci na nový investièný zámer môe ten istý prijímate¾ poiada a po
skonèení investièného zámeru, na ktorý mu bola
schválená investièná pomoc..
38. Za § 20e sa vkladá § 20f, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 20f

27. V § 13 ods. 3 a 5, § 13a ods. 1 a 3 a § 15a sa slová
pod¾a § 2 ods. 4 nahrádzajú slovami pod¾a § 2
ods. 5.

Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. apríla 2015

28. V § 13 ods. 4 a 5 sa slová so spoloèným trhom,24)
a slová so spoloèným trhom, nahrádzajú slovami
s vnútorným trhom,24).

(1) Investièná pomoc schválená do 31. marca 2015
zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako
je uvedené v rozhodnutí o schválení investiènej pomoci.

29. § 13 sa dopåòa odsekom 8, ktorý znie:
(8) Dòom poskytnutia pomoci pod¾a osobitných
predpisov24a) je dátum nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o schválení investiènej pomoci vydaného
pod¾a odseku 3 alebo odseku 5..

(2) Rozhodnutia o schválení investiènej pomoci alebo
rozhodnutia o poskytnutí investièných stimulov vydané do 31. marca 2015 ministerstvo na základe oznámenia pod¾a § 15 ods. 8 posúdi pod¾a predpisu úèinného
od 1. apríla 2015.

Poznámka pod èiarou k odkazu 24a znie:

24a) Èl. 2 ods. 28 nariadenia (EÚ) è. 651/2014..

30. V § 13a ods. 2 a 3 sa slová so spoloèným
trhom24) a slová so spoloèným trhom nahrádzajú slovami s vnútorným trhom24).
31. § 13a sa dopåòa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Dòom poskytnutia pomoci pod¾a osobitných
predpisov24a) je dátum nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o schválení investiènej pomoci vydaného
pod¾a odseku 1 alebo odseku 2..
32. V § 15 ods. 2 sa za slová technologických zmien
vkladajú slová alebo sa pokazilo.
33. V § 15 ods. 9 písm. a) sa slová pracovných miest,
zásadnej zmene jeho vlastníckej truktúry nahrádzajú slovami pracovných miest o viac ako 10 %, zmene

(3) Konania zaèaté a neukonèené pred 1. aprílom
2015 sa dokonèia pod¾a predpisov úèinných do
31. marca 2015..
Èl. II
Zákon è. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona è. 43/2004 Z. z., zákona è. 177/2004 Z. z., zákona è. 191/2004 Z. z., zákona è. 391/2004 Z. z., zákona
è. 538/2004 Z. z., zákona è. 539/2004 Z. z., zákona
è. 659/2004 Z. z., zákona è. 68/2005 Z. z., zákona
è. 314/2005 Z. z., zákona è. 534/2005 Z. z., zákona
è. 660/2005 Z. z., zákona è. 688/2006 Z. z., zákona
è. 76/2007 Z. z., zákona è. 209/2007 Z. z., zákona
è. 519/2007 Z. z., zákona è. 530/2007 Z. z., zákona
è. 561/2007 Z. z., zákona è. 621/2007 Z. z., zákona
è. 653/2007 Z. z., zákona è. 168/2008 Z. z., zákona
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è. 465/2008 Z. z., zákona è. 514/2008 Z.
è. 563/2008 Z. z., zákona è. 567/2008 Z.
è. 60/2009 Z. z., zákona è. 184/2009 Z.
è. 185/2009 Z. z., zákona è. 504/2009 Z.
è. 563/2009 Z. z., zákona è. 374/2010 Z.
è. 548/2010 Z. z., zákona è. 129/2011 Z.
è. 231/2011 Z. z., zákona è. 250/2011 Z.
è. 331/2011 Z. z., zákona è. 362/2011 Z.
è. 406/2011 Z. z., zákona è. 547/2011 Z.
è. 548/2011 Z. z., zákona è. 69/2012 Z.
è. 189/2012 Z. z., zákona è. 252/2012 Z.
è. 288/2012 Z. z., zákona è. 395/2012 Z.
è. 70/2013 Z. z., zákona è. 135/2013 Z.
è. 318/2013 Z. z., zákona è. 463/2013 Z.
è. 180/2014 Z. z., zákona è. 183/2014 Z.
è. 333/2014 Z. z., zákona è. 364/2014 Z.
è. 371/2014 Z. z. a zákona è. 61/2015 Z.
a dopåòa takto:

z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z., zákona
z. sa mení

1. V § 30a ods. 2 písm. a) sa slová vydaní písomného
potvrdenia iadate¾ovi, e investièný zámer spåòa podmienky na poskytnutie investiènej pomoci120c) nahrádzajú slovami podaní investièného zámeru pod¾a osobitného predpisu120c).
Poznámka pod èiarou k odkazu 120c znie:

somné potvrdenie nahrádzajú slovami bol investièný
zámer podaný.
3. Za § 52zd sa vkladá § 52ze, ktorý vrátane nadpisu
znie:
§ 52ze
Prechodné ustanovenia
k úpravám úèinným od 1. apríla 2015
(1) Ustanovenia § 30a predpisu úèinného od 1. apríla
2015 sa pouijú na daòovníka, ktorému bolo od 1. apríla 2015 vydané rozhodnutie o schválení investiènej pomoci pod¾a osobitného predpisu,120a) obsahujúce ú¾avu
na dani; taký daòovník nesmie súèasne uplatòova
ú¾avu na dani pod¾a zákona è. 366/1999 Z. z. v znení
neskorích predpisov, § 30a predpisu úèinného do
31. marca 2015 alebo § 30b a ú¾avu na dani pod¾a § 30a
predpisu úèinného od 1. apríla 2015.
(2) Nárok na uplatnenie ú¾avy na dani pod¾a § 30a
ods. 2 predpisu úèinného od 1. apríla 2015 môe uplatni len daòovník, ktorému bolo rozhodnutie o schválení
investiènej pomoci pod¾a osobitného predpisu120a) vydané po 31. marci 2015..

120c) § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 9 zákona è. 561/2007 Z. z. v znení
neskorích predpisov..

2. V § 30a ods. 2 písm. b) sa slová bolo vydané pí-
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Èl. III
Tento zákon nadobúda úèinnos 1. apríla 2015.

Andrej Kiska v. r.
Peter Pellegrini v. r.
Robert Fico v. r.
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63
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. marca 2015
o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoloènej organizácie trhu s vínom

Vláda Slovenskej republiky pod¾a § 2 ods. 1 písm. k)
zákona è. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximaèných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona è. 207/2002 Z. z. nariaïuje:

e) nie je v likvidácii, nie je na neho vyhlásený konkurz
a ani voèi nemu nie je vedené konkurzné konanie,
nie je v retrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok
majetku,
f) nie je voèi nemu vedený výkon rozhodnutia.5)

§1

(2) iadate¾ o poskytnutie podpory, ktorému agentúra schválila poskytnutie podpory pod¾a odseku 1, je povinný na vykonanie opatrení pod¾a § 1 uskutoèòova
výber dodávate¾a tovarov, stavebných prác a výber poskytovate¾a sluieb urèených na vykonanie opatrení
pod¾a § 1 tak, aby bola zachovaná hospodárnos, efektívnos a úèinnos6) výdavkov vynaloených na ich vykonanie v rozsahu, v ktorom iada o poskytnutie podpory.

Predmet úpravy
Toto nariadenie vlády upravuje podmienky poskytovania podpory v rámci spoloènej organizácie trhu
s vínom1) na tieto opatrenia:
a) propagácia,
b) retrukturalizácia vinohradu,
c) poistenie úrody,
d) investície.
§2
Spoloèné podmienky
(1) Rozhodnutie o poskytnutí podpory2) na vykonanie opatrení pod¾a § 1 vydá Pôdohospodárska platobná
agentúra (ïalej len agentúra) iadate¾ovi o poskytnutie podpory, ak
a) má vysporiadané finanèné vzahy so tátnym rozpoètom,
b) neporuil zákaz nelegálneho zamestnávania pod¾a
osobitného predpisu,3)
c) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotnom poistení, nedoplatky poistného na sociálnom
poistení, nedoplatky na povinných príspevkoch na
starobnom dôchodkovom sporení a na starobnom
dôchodkovom sporení v zahranièí rovnakého druhu
alebo porovnate¾ného druhu,
d) je podnikate¾om4) alebo zdruením podnikate¾ov,
1

(3) iadate¾ o poskytnutie podpory na vykonanie
opatrení pod¾a § 1 preukazuje splnenie podmienok
a) pod¾a odseku 1 písm. a) a f) èestným vyhlásením
v písomnej forme,
b) pod¾a odseku 1 písm. b), c) a e) kópiou potvrdenia
prísluného orgánu alebo intitúcie nie starieho
ako tri mesiace,
c) pod¾a odseku 1 písm. c), ak ide o starobné dôchodkové sporenie v zahranièí rovnakého druhu alebo
porovnate¾ného druhu, èestným vyhlásením v písomnej forme,
d) pod¾a odseku 1 písm. d) výpisom z obchodného registra alebo osvedèením z iného prísluného registra
podnikate¾ov,
e) pod¾a odseku 2 priloením troch cenových ponúk
a zdôvodnením výberu dodávate¾a k jednotlivým
oprávneným výdavkom.
(4) Podpora sa iadate¾ovi o podporu na vykonanie
opatrení pod¾a § 1 poskytne2) v lehote pod¾a osobitného

) Nariadenie Komisie (ES) è. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES)
è. 479/2008 o spoloènej organizácii trhu s vínom, pokia¾ ide o podporné programy, obchod s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v platnom znení.
Èl. 6 písm. d) a èl. 39 a 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoloèná organizácia trhov s po¾nohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 922/72, (EHS) è. 234/79, (ES)
è. 1037/2001 a (ES) è. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2
) § 7 ods. 1 písm. a) zákona è. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov tátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
3
) § 3 ods. 2 zákona è. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
4
) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
5
) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekuènej èinnosti (Exekuèný poriadok) a o zmene a doplnení ïalích zákonov v znení neskorích predpisov, zákon è. 563/2009 Z. z. o správe daní (daòový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
6
) § 19 zákona è. 523/2004 Z. z. o rozpoètových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov.
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predpisu,7) ktorá plynie odo dòa, v ktorom bola vykonaná kontrola na mieste.8)
Propagácia
§3
Propagácia zahàòa informaèné opatrenia a propagaèné opatrenia
a) v èlenskom táte Európskej únie (ïalej len èlenský
tát),
b) v inom ako èlenskom táte Európskej únie (ïalej len
tretí tát).
§4
Poskytovanie podpory
na propagáciu v èlenskom táte
(1) Rozhodnutie o poskytnutí podpory2) na propagáciu v èlenskom táte vydá agentúra iadate¾ovi o podporu na propagáciu, ktorým je organizácia výrobcov
uznaná pod¾a osobitného predpisu,9) ktorá spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu,10) má najmenej tri
roky skúseností s propagáciou vína a zdruuje podnikate¾ov v sektore vinárstva na území Slovenskej republiky, ktorí najmenej pä rokov vyrábajú víno.
(2) Podporu na propagáciu v èlenskom táte mono
poskytnú na opatrenie propagácia, ktoré je zamerané
na poskytovanie informácií spotrebite¾om vzh¾adom na
systém Európskej únie vzahujúci sa na chránené
oznaèenia pôvodu a chránené zemepisné oznaèenia, na
zodpovednú konzumáciu vína a na riziká spojené
s konzumáciou alkoholu formou
a) informaènej kampane,
b) úèasti na podujatí, ve¾trhu a výstave konaných na
území Slovenskej republiky alebo na území iného
èlenského tátu.
§5
Poskytovanie podpory na propagáciu v treom táte
(1) Rozhodnutie o poskytnutí podpory2) na propagáciu v treom táte pod¾a osobitného predpisu11) vydá
agentúra iadate¾ovi o podporu na propagáciu, ktorý
spåòa podmienky pod¾a osobitného predpisu12) a je
a) podnikate¾om v sektore vinárstva na území Slovenskej republiky a vyrába víno najmenej tri roky alebo
b) organizáciou výrobcov uznanou pod¾a osobitného
predpisu,9) ktorá zdruuje podnikate¾ov v sektore vinárstva pod¾a písmena a).
(2) Podpora na propagáciu v treom táte sa poskytuje na informaèné opatrenia a propagaèné opatrenia
uvedené v osobitnom predpise.13)
7

)
)
9
)
10
)
11
)
12
)
13
)
14
)
15
)
8
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§6
Podávanie iadosti o podporu na propagáciu
(1) iados o podporu na propagáciu podáva iadate¾
o podporu na propagáciu pod¾a § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1
agentúre do 15. októbra kalendárneho roka.
(2) iados o podporu na propagáciu musí okrem dokumentov pod¾a § 2 ods. 3 obsahova tieto prílohy:
a) hlásenie o výrobe a zásobách vína14) za predchádzajúci vinársky rok,15) ak ide o iadate¾a pod¾a § 5
ods. 1 písm. a),
b) kópiu rozhodnutia o uznaní organizácie výrobcov
pod¾a osobitného predpisu,9) ktorá zdruuje podnikate¾ov v sektore vinárstva, ak ide o iados na podporu na propagáciu pod¾a § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1
písm. b),
c) vypracované propagaèné a reklamné materiály alebo ich návrhy na úèely nadviazania vzahov s verejnosou formou propagácie alebo formou reklamy
a ïalieho rozvíjania informovanosti cie¾ových skupín,
d) vypracovaný projekt vetkých poadovaných èinností s cie¾mi plánovaných aktivít vrátane opisu
predpokladaných technických, environmentálnych,
ekonomických a sociálnych vplyvov.
§7
Povinnosti iadate¾a o podporu na propagáciu
(1) iadate¾ o podporu na propagáciu môe zaèa vykonávanie opatrenia pod¾a § 4 ods. 2 a § 5 ods. 2 a po
schválení iadosti o podporu na propagáciu agentúrou.
(2) iadate¾ o podporu na propagáciu je povinný
ukonèi vykonávanie opatrenia pod¾a § 4 ods. 2 a § 5
ods. 2 najneskôr do troch rokov odo dòa schválenia iadosti o podporu na propagáciu; na základe iadosti iadate¾a o podporu na propagáciu mono túto lehotu pri
opatrení propagácia v treom táte predåi najviac
o dva roky.
(3) iadate¾ o podporu na propagáciu je povinný
agentúre písomne oznámi ukonèenie vykonávania
opatrenia pod¾a § 3 najneskôr do jedného mesiaca odo
dòa ukonèenia vykonávania opatrenia spolu s prílohami, zoznam ktorých je uvedený na webovom sídle agentúry.
(4) iadate¾ o podporu na propagáciu je povinný
agentúre predloi do jedného roka odo dòa doruèenia
oznámenia o ukonèení vykonávania opatrenia propagácia správu, v ktorej uvedie úèinky a splnenie cie¾ov
uvedených v projekte a vyèísli rozdiel v odbyte vinárskych produktov pred uskutoènením opatrenia propagácia a po ukonèení jeho vykonania.

Èl. 37 písm. b) bod i) nariadenia (ES) è. 555/2008 v platnom znení.
§ 11 zákona è. 543/2007 Z. z. v znení zákona è. 390/2009 Z. z.
§ 24 zákona è. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve.
Èl. 5b a 5c nariadenia (ES) è. 555/2008 v platnom znení.
Èl. 45 nariadenia (EÚ) è. 1308/2013 v platnom znení.
Èl. 4 nariadenia (ES) è. 555/2008 v platnom znení.
Èl. 45 ods. 2 písm. a) a d) nariadenia (EÚ) è. 1308/2013 v platnom znení.
§ 8 ods. 10 zákona è. 313/2009 Z. z.
Èl. 6 písm. d) nariadenia (EÚ) è. 1308/2013 v platnom znení.
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(5) Ak iadate¾ o podporu na propagáciu po schválení
iadosti o podporu na propagáciu nevykonal opatrenie
pod¾a § 4 ods. 2 a § 5 ods. 2 v lehote ustanovenej v odseku 2, podpora na propagáciu sa mu neposkytne.2)
§8
Suma podpory na propagáciu
Podpora na propagáciu sa poskytuje vo výke najviac
50 % oprávnených výdavkov preukázaných úètovnými
dokladmi, prièom výka výdavkov na opatrenie propagácia iadate¾a o podporu na propagáciu
a) pod¾a § 4 ods. 2 musí by najmenej 10 000 eur a najviac 50 000 eur,
b) pod¾a § 5 ods. 2 musí by najmenej 3 000 eur a najviac 15 000 eur.
Retrukturalizácia vinohradu
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chovaní výmery vinohradu. Pri zmene odrôd so zmenou
sponu musí tento spon obsahova poèet krov aspoò
4 000 ks/ha.
(2) Zmenu odrôd mono kombinova s opatrením
presun vinohradu a opatrením vyklèovanie.
(3) Zmena odrôd sa povauje za ukonèenú, ak
a) oporná kontrukcia je dokonèená s aspoò jedným
nosným drôtom,
b) miera ujatia výsadby dosiahne najmenej 80 % najneskôr ku koncu vinárskeho roka, ktorý nasleduje
po vinárskom roku, v ktorom sa uskutoènila výsadba, okrem prípadov vyej moci,
c) stav vinièa po uskutoènení tohto opatrenia je uspokojivý a
d) je v súlade so schváleným projektom retrukturalizácie vinohradu.
§ 11

§9

Zmena sponu

Poskytovanie podpory
na retrukturalizáciu vinohradu

(1) Zmena sponu je zameraná na vysadenie nového
vinohradu so zmeneným sponom najmenej 4 000
ks/ha pri zachovaní výmery vinohradu. Zmenu sponu
mono realizova len vo vinohradníckej oblasti Tokaj.

(1) Rozhodnutie o poskytnutí podpory2) na retrukturalizáciu vinohradu pod¾a osobitného predpisu16)
agentúra vydá iadate¾ovi o podporu na retrukturalizáciu vinohradu, ktorý je podnikate¾om uívajúcim zaregistrovanú vinohradnícku plochu.17)

(2) Zmenu sponu mono kombinova s opatrením
presun vinohradu a opatrením vyklèovanie.
(3) Zmena sponu sa povauje za ukonèenú, ak sú
splnené podmienky uvedené v § 10 ods. 3.

(2) Podpora na retrukturalizáciu vinohradu sa poskytuje len na tieto opatrenia vykonávané na vinohradníckych plochách:
a) zmena odrôd s prípadnou zmenou sponu (ïalej len
zmena odrôd),
b) zmena sponu,
c) presun vinohradu,
d) vyklèovanie.

(1) Presun vinohradu je zameraný na vyuitie kvalitnejích vinohradníckych plôch, kvalitnejích regiónov
alebo svahov pri zachovaní výmery vinohradu.

(3) Pri vykonávaní opatrenia retrukturalizácia vinohradu mono poui len sadenice registrovaných odrôd18)
a mnoite¾ský materiál pod¾a osobitného predpisu.19)

(2) Presun vinohradu mono kombinova s opatrením zmena odrôd, opatrením zmena sponu a opatrením vyklèovanie.

(4) Najmenia súvislá vinohradnícka plocha, na ktorej mono vykonáva opatrenie retrukturalizácia vinohradu je 0,10 ha. Najväèia súvislá vinohradnícka plocha, na ktorú vzniká oprávnenie na poskytnutie
podpory na vykonanie opatrenia retrukturalizácia vinohradu pre jedného iadate¾a o podporu na retrukturalizáciu vinohradu, je 30 ha na jeden vinársky rok.
Na kadú súvislú vinohradnícku plochu sa podáva iados o podporu na retrukturalizáciu vinohradu samostatne.

(3) Ak sa pri presune vinohradu uplatní opätovná
výsadba20) nového vinièa v súbehu s existenciou pôvodného vinièa, ktorý sa má vyklèova (ïalej len súbená
výsadba), nie je moné do nákladov zapoèíta náklady
na vyklèovanie.

§ 10

§ 12
Presun vinohradu

(4) Presun vinohradu sa povauje za ukonèený, ak sú
splnené podmienky uvedené v § 10 ods. 3.
§ 13
Vyklèovanie

Zmena odrôd

(1) Vyklèovanie zahàòa odstránenie vetkých krov vinièa a opornej kontrukcie z vinohradu.

(1) Zmena odrôd je zameraná na vysadenie nového
vinohradu so zmenenou odrodovou skladbou pri za-

(2) Vyklèovanie sa musí kombinova s opatrením
zmena odrôd, opatrením zmena sponu alebo opatrením

16

)
)
18
)
19
)

Èl. 46 nariadenia (EÚ) è. 1308/2013 v platnom znení.
§ 8 ods. 3 zákona è. 313/2009 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín v znení neskorích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 49/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú poiadavky na uvádzanie mnoite¾ského materiálu vinièa na trh.
20
) § 4 ods. 1 zákona è. 313/2009 Z. z.
17
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presun vinohradu, ktoré sa musia zaèa vykonáva do
dvoch rokov odo dòa ukonèenia vyklèovania.
(3) Vyklèovanie sa povauje za ukonèené, ak iadate¾
o podporu na retrukturalizáciu vinohradu predloí
agentúre osvedèenie o výsadbových právach20) na vinohradnícku plochu, na ktorú vzniklo právo na opätovnú
výsadbu.
§ 14
Podávanie iadosti o podporu
na retrukturalizáciu vinohradu
(1) iados o podporu na retrukturalizáciu vinohradu sa podáva agentúre do 30. apríla vinárskeho roka,
ktorý predchádza vinárskemu roku, v ktorom sa má
zaèa vykonávanie opatrenia retrukturalizácia vinohradu.
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b) odôvodnenie,
c) termíny vykonávania opatrení a vinohradnícke plochy, ktoré sú predmetom iadosti o podporu na retrukturalizáciu vinohradu,
d) kalkuláciu jednotlivých opatrení a celkové plánované náklady projektu retrukturalizácie vinohradu.
§ 15
Povinnosti iadate¾a o podporu
na retrukturalizáciu vinohradu
(1) iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu vinohradu
môe zaèa vykonávanie opatrenia pod¾a § 9 ods. 2 a po
schválení projektu retrukturalizácie vinohradu agentúrou, najneskôr vak do 30. apríla vinárskeho roka, ktorý
nasleduje po vinárskom roku, v ktorom bola podaná iados o podporu na retrukturalizáciu vinohradu.

(2) iados o podporu na retrukturalizáciu vinohradu okrem dokumentov pod¾a § 2 ods. 3 musí obsahova
tieto prílohy:
a) projekt retrukturalizácie vinohradu,
b) hlásenie o úrode hrozna21) za predchádzajúci vinársky rok,
c) kópiu osvedèenia o registrácii vinohradu,22) ktorý je
predmetom iadosti o podporu na retrukturalizáciu vinohradu alebo kópiu rozhodnutia o udelení výsadbového práva,23)
d) kópiu rozhodnutia o vzniku práva na opätovnú výsadbu,
e) výpis z listu vlastníctva k pozemku, ktorý je predmetom iadosti o podporu na retrukturalizáciu vinohradu,
f) kópiu nájomnej zmluvy k pozemku, ktorý je predmetom iadosti o podporu na retrukturalizáciu vinohradu, uzatvorenej najmenej na desa rokov od podania
iadosti o podporu na retrukturalizáciu vinohradu,
g) písomný súhlas vlastníka pozemku alebo spoluvlastníkov24) pozemku, ktorý je predmetom iadosti
o podporu na retrukturalizáciu vinohradu s opatrením retrukturalizácia vinohradu, ak je iadate¾om
o podporu na retrukturalizáciu vinohradu nájomca
pozemku a ak po ukonèení opatrenia retrukturalizácia vinohradu dôjde k zmene druhu pozemku pod¾a osobitného predpisu,25)
h) katastrálne mapové podklady a ortofotomapy26)
s presne zakreslenými hranicami pozemku, na ktorom sa vykonáva retrukturalizácia vinohradu.

(2) iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu vinohradu je povinný v termíne pod¾a odseku 1 zasla agentúre písomné oznámenie o zaèatí vykonávania opatrenia retrukturalizácia vinohradu.

(3) Projekt retrukturalizácie vinohradu pod¾a odseku 2 písm. a) musí obsahova
a) druh opatrenia pod¾a § 9 ods. 2,

(7) Ak iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu vinohradu nespåòa povinnosti uvedené v odseku 6, podpora
sa zníi alebo neposkytne pod¾a osobitného predpisu.28)

21

)
)
23
)
24
)
25
)

(3) iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu vinohradu je povinný do dvoch mesiacov odo dòa ukonèenia vykonávania opatrenia retrukturalizácia vinohradu zasla agentúre písomné oznámenie o ukonèení
vykonávania opatrenia retrukturalizácia vinohradu
spolu s prílohami, zoznam ktorých je uvedený na webovom sídle agentúry.
(4) iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu vinohradu je povinný ukonèi vykonávanie opatrenia
a) zmena odrôd, zmena sponu a presun vinohradu najneskôr do piatich rokov odo dòa schválenia iadosti
o podporu na retrukturalizáciu vinohradu,
b) vyklèovanie najneskôr do dvoch rokov odo dòa
schválenia iadosti o podporu na retrukturalizáciu
vinohradu.
(5) Ak iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu vinohradu zistí, e nemôe opatrenie vykona pod¾a schváleného projektu retrukturalizácie vinohradu, môe
poda agentúre iados o jeho zmenu.
(6) Po vykonaní retrukturalizácie vinohradu je iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu vinohradu povinný zabezpeèi, aby poèas troch rokov odo dòa poskytnutia podpory na retrukturalizáciu vinohradu
dodriaval pravidlá kríového plnenia pod¾a osobitného predpisu.27)

§ 8 ods. 9 zákona è. 313/2009 Z. z.
§ 8 ods. 5 zákona è. 313/2009 Z. z.
§ 3 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona è. 313/2009 Z. z.
§ 123 a 139 Obèianskeho zákonníka v znení neskorích predpisov.
§ 9 a 11 zákona è. 220/2004 Z. z. o ochrane a vyuívaní po¾nohospodárskej pôdy a o zmene zákona è. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zneèisovania ivotného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
26
) Èl. 70 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 352/78, (ES) è. 165/94, (ES) è. 2799/98, (ES)
è. 814/2000, (ES) è. 1290/2005 a (ES) è. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
27
) Príloha è. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v po¾nohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
28
) Nariadenie (EÚ) è. 1306/2013 v platnom znení.
22
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§ 16
Suma podpory na retrukturalizáciu vinohradu
(1) Najvyie sumy podpory na retrukturalizáciu vinohradu, ktoré mono poskytnú na vykonávanie opatrení na vinohradníckych plochách pod¾a § 9 ods. 2, sú
uvedené v prílohe è. 1. Podpora na retrukturalizáciu
vinohradu sa poskytuje v sume najviac
a) 50 % oprávnených vecných nákladov preukázaných
úètovnými dokladmi pre projekty retrukturalizácie
vinohradu realizované na území Bratislavského kraja,
b) 75 % oprávnených vecných nákladov preukázaných
úètovnými dokladmi pre projekty retrukturalizácie
vinohradu realizované na území ostatných krajov
Slovenskej republiky.
(2) Podpora na retrukturalizáciu vinohradu sa pomerne zníi, ak súhrn vetkých nárokov na túto podporu
presiahne výku pridelených finanèných prostriedkov
z rozpoètu Európskej únie na prísluný po¾nohospodársky finanèný rok.29)
Poistenie úrody
§ 17
Poskytovanie podpory na poistenie úrody
(1) Rozhodnutie o poskytnutí podpory2) na poistenie
úrody pod¾a osobitného predpisu30) vydá agentúra iadate¾ovi o podporu na poistenie úrody, ktorý je podnikate¾om uívajúcim zaregistrovanú vinohradnícku plochu.17)
(2) Podpora na poistenie úrody sa poskytuje na opatrenia proti kode na úrode spôsobenej udalosami pod¾a osobitného predpisu.31)
(3) Najmenia súvislá vinohradnícka plocha, na ktorú mono poskytnú podporu na poistenie úrody, je
0,35 ha.
§ 18
Podávanie iadosti o podporu na poistenie úrody
(1) iados o podporu na poistenie úrody sa podáva
agentúre do 30. apríla kalendárneho roka.
(2) iados o podporu na poistenie úrody musí okrem
dokumentov pod¾a § 2 ods. 3 obsahova tieto prílohy:
a) hlásenie o úrode hrozna za predchádzajúci vinársky
rok,
b) kópiu osvedèenia o registrácii vinohradu, ktorý je
predmetom iadosti o podporu na poistenie úrody,
29

)
)
31
)
32
)
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c) kópiu poistnej zmluvy a doklady o úhrade celej platby poistného v príslunom kalendárnom roku, ak
bolo poistné uhradené iadate¾om o podporu na poistenie úrody jednorazovo; ak iadate¾ o podporu na
poistenie úrody neuhradil poistné jednorazovo, doklady o úhradách jednotlivých platieb roèného poistného agentúre doruèí najneskôr do 31. decembra
prísluného kalendárneho roka,
d) èestné vyhlásenie iadate¾a o podporu na poistenie
úrody o tom, e mu v príslunom kalendárnom roku
nebola poskytnutá dotácia na úhradu platby poistného pod¾a osobitného predpisu.32)
§ 19
Suma podpory na poistenie úrody
Podpora na poistenie úrody sa poskytne v sume najviac
a) 80 % uhradeného roèného poistného, ak predmetom
poistnej zmluvy je poistenie úrody proti kode na
úrode spôsobenej nepriaznivou poveternostnou
udalosou, ktorú mono prirovna k prírodnej katastrofe,33)
b) 50 % uhradeného roèného poistného, ak predmetom
poistnej zmluvy je poistenie úrody proti kode na
úrode spôsobenej
1. inou nepriaznivou poveternostnou udalosou,34)
2. chorobou vinièa,
3. zamorením kodcami.
Investície
§ 20
Poskytovanie podpory na investície
(1) Rozhodnutie o poskytnutí podpory2) na investície
pod¾a osobitných predpisov35) vydá agentúra iadate¾ovi o podporu na investície, ktorý spåòa podmienky pod¾a osobitných predpisov35) a je podnikate¾om v sektore
vinárstva.
(2) Podpora na investície sa poskytuje na tieto opatrenia:
a) nákup vnútorného vybavenia predajných priestorov
a prezentaèných priestorov v rámci výrobného podniku,
b) investície do oznaèovania vinárskych produktov novými etiketami s dvojrozmerným kódom typu QR
slúiacim na rýchle dekódovanie (QR kód).

Èl. 39 nariadenia (EÚ) è. 1306/2013 v platnom znení.
Èl. 49 nariadenia (EÚ) è. 1308/2013 v platnom znení.
Èl. 49 ods. 1 nariadenia (EÚ) è. 1308/2013 v platnom znení.
Výnos Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 è. 660/2014-100 o poskytovaní podpory v po¾nohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve (oznámenie è. 368/2014 Z. z.).
33
) Èl. 2 bod 16 nariadenia Komisie (EÚ) è. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa urèité kategórie pomoci v odvetví po¾nohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zluèite¾né s vnútorným trhom pri uplatòovaní èlánkov 107 a 108 Zmluvy
o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014).
34
) Èl. 2 bod 17 nariadenia (EÚ) è. 702/2014.
35
) Èl. 17 a 18 nariadenia (ES) è. 555/2008 v platnom znení.
Èl. 50 nariadenia (EÚ) è. 1308/2013 v platnom znení.
30
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b) 50 % oprávnených nákladov na investíciu realizovanú na území ostatných krajov Slovenskej republiky.

§ 21
Podávanie iadosti o podporu na investície

§ 24

(1) iados o podporu na investície sa podáva agentúre do 15. októbra kalendárneho roka.
(2) iados o podporu na investície musí okrem dokumentov pod¾a § 2 ods. 3 obsahova tieto prílohy:
a) projekt investície vrátane predpokladaných prínosov investície,
b) kópiu osvedèenia o registrácii vinára,36)
c) hlásenie o výrobe vína14) za predchádzajúci vinársky
rok.
§ 22
Povinnosti iadate¾a o podporu na investície
(1) iadate¾ o podporu na investície môe zaèa vykonáva opatrenie investície a po schválení iadosti
o podporu na investície.
(2) iadate¾ o podporu na investície je povinný vykona opatrenie investície najneskôr do dvoch rokov odo
dòa schválenia iadosti o podporu na investície.
(3) iadate¾ o podporu na investície je povinný písomne oznámi agentúre ukonèenie vykonávania opatrenia najneskôr do jedného mesiaca odo dòa ukonèenia vykonávania opatrenia investície spolu s prílohami,
zoznam ktorých je uvedený na webovom sídle agentúry.
(4) iadate¾ o podporu na investície na opatrenie
pod¾a § 20 ods. 2 písm. a) je povinný pouíva vnútorné
vybavenie predajných priestorov a prezentaèných priestorov v rámci výrobného podniku na úèely, na ktoré
mu bola poskytnutá podpora na investície, najmenej
pä rokov odo dòa poskytnutia podpory na investície.

Spoloèné ustanovenia
(1) Ak iadate¾ o podporu na vykonanie opatrení pod¾a § 1 vezme bez odôvodnenia spä svoju iados, je povinný agentúre nahradi náklady spojené s administratívnou a kontrolnou èinnosou, ktorá bola vykonaná
v súvislosti s jeho iadosou.
(2) iadate¾ o podporu na vykonanie opatrení pod¾a
§ 1 nesmie na tieto opatrenia iada a prijíma inú podporu z verejných prostriedkov.
(3) iadate¾ o poskytnutie podpory na vykonanie
opatrení pod¾a § 1 je povinný umoni kontrolným orgánom vykonáva kontroly na mieste8) a spolupracova
s týmito kontrolnými orgánmi.
§ 25
Prechodné ustanovenie
iados o podporu v rámci spoloènej organizácie trhu
s vínom podaná do 31. marca 2015 sa posúdi pod¾a doterajieho predpisu.
§ 26
Závereèné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa vykonávajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe è. 2.
§ 27
Zruovacie ustanovenie
Zruuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky
è. 349/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoloènej organizácie trhu s vínom.

§ 23
Suma podpory na investície
Podpora na investície sa poskytuje len na investíciu
vo výke najmenej 5 000 eur a najviac 50 000 eur. Podpora na investície sa poskytne v sume najviac
a) 40 % oprávnených nákladov na investíciu realizovanú na území Bratislavského kraja,

§ 28
Úèinnos
Toto nariadenie vlády nadobúda úèinnos 1. apríla
2015.

Robert Fico v. r.

36

) § 8 ods. 5 zákona è. 313/2009 Z. z.
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Príloha è. 1
k nariadeniu vlády è. 63/2015 Z. z.

NAJVYIE SUMY PODPÔR NA JEDNOTLIVÉ OPATRENIA

P. è.

Opatrenie

Bratislavský
kraj

1.
2.
3.
4.

Zmena odrôd
Zmena sponu
Presun vinohradu
Vyklèovanie

11 000

12 000
2 000

Podpora v eurách/ha
Ostatné kraje
Vinohradnícka
Slovenskej
oblas Tokaj
republiky
15 000


15 000
16 000
16 000
3 000
3 000

Straty z príjmu
v eurách/ha
550
550
550


Straty z príjmu sa týkajú len kombinácie opatrení: vyklèovanie  zmena odrôd, vyklèovanie  zmena sponu a vyklèovanie  presun vinohradov. Platba strát z príjmu sa vypláca pauálne a po ukonèení opatrení è. 1, 2 alebo 3 a nezahàòa sa do oprávnených vecných nákladov. Platba strát z príjmu sa nevyplatí, ak iadate¾ o podporu na retrukturalizáciu vinohradu uplatnil pri opatrení presun vinohradu súbenú výsadbu.
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Príloha è. 2
k nariadeniu vlády è. 63/2015 Z. z.

ZOZNAM VYKONÁVANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Nariadenie Komisie (ES) è. 555/2008 z 27. júna 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) è. 479/2008 o spoloènej organizácii trhu s vínom, pokia¾ ide o podporné programy, obchod
s tretími krajinami, výrobný potenciál a kontroly vo vinárskom sektore (Ú. v. EÚ L 170, 30. 6. 2008) v znení
 nariadenia Komisie (ES) è. 42/2009 z 20. januára 2009 (Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2009),
 nariadenia Komisie (ES) è. 702/2009 z 3. augusta 2009 (Ú. v. EÚ L 202, 4. 8. 2009),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 772/2010 z 1. septembra 2010 (Ú. v. EÚ L 232, 2. 9. 2010),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 314/2012 z 12. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 103, 13. 4. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 568/2012 z 28. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 169, 29. 6. 2012),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 202/2013 z 8. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 67, 9. 3. 2013),
 nariadenia Komisie (EÚ) è. 519/2013 z 21. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 600/2013 z 24. júna 2013 (Ú. v. EÚ L 172, 25. 6. 2013),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 752/2013 z 31. júla 2013 (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2013),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 994/2013 zo 16. októbra 2013 (Ú. v. EÚ L 276, 17. 10. 2013),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 168/2014 z 21. februára 2014 (Ú. v. EÚ L 54, 22. 2. 2014),
 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) è. 612/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 168, 7. 6. 2014),
 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) è. 614/2014 zo 6. júna 2014 (Ú. v. EÚ L 168, 7. 6. 2014).
2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoloènej po¾nohospodárskej politiky a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 352/78, (ES)
è. 165/94, (ES) è. 2799/98, (ES) è. 814/2000, (ES) è. 1290/2005 a (ES) è. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013)
v znení
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12.
2013).
3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoloèná
organizácia trhov s po¾nohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zruujú nariadenia Rady (EHS) è. 922/72, (EHS)
è. 234/79, (ES) è. 1037/2001 a (ES) è. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) è. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12.
2013).
4. Nariadenie Komisie (EÚ) è. 702/2014 z 25. júna 2014, ktorým sa urèité kategórie pomoci v odvetví po¾nohospodárstva a lesného hospodárstva a vo vidieckych oblastiach vyhlasujú za zluèite¾né s vnútorným trhom pri uplatòovaní èlánkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ L 193, 1. 7. 2014).
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64
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
z 24. marca 2015
o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania

Ministerstvo kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky pod¾a § 47 zákona è. 61/2015 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ustanovuje:
§1
Táto vyhláka upravuje
a) sústavu odborov vzdelávania pre stredné koly, ich
nadväznos, dåku vzdelávania v jednotlivých odboroch vzdelávania a najvyí poèet iakov v skupine
na jedného majstra odbornej výchovy, uèite¾a odbornej praxe alebo uèite¾a umeleckej praxe a
b) vecnú pôsobnos príslunej právnickej osoby, ktorá
pôsobí v oblasti odborného vzdelávania a prípravy,1)
(ïalej len stavovská organizácia) alebo prísluných
zástupcov zamestnávate¾ov2) (ïalej len profesijná
organizácia) k jednotlivým tudijným odborom
a jednotlivým uèebným odborom.
§2
(1) Gymnázium, stredná odborná kola a konzervatórium poskytujú výchovu a vzdelávanie v tudijných
odboroch a uèebných odboroch, ktoré sú zaradené
v sústave odborov vzdelávania.
(2) tudijný odbor a zamerania tudijného odboru na
gymnáziách, absolvovaním ktorých iak získa úplné
stredné veobecné vzdelanie, je uvedený v prílohe è. 1.
(3) Skupiny uèebných odborov, do ktorých sú zaradené uèebné odbory na stredných odborných kolách,
absolvovaním ktorých iak získa niie stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe è. 2.
(4) Skupiny uèebných odborov, do ktorých sú zaradené uèebné odbory a zamerania uèebných odborov na
stredných odborných kolách, absolvovaním ktorých
iak získa stredné odborné vzdelanie, sú uvedené v prílohe è. 3.
(5) Skupiny tudijných odborov, do ktorých sú zaradené tudijné odbory a zamerania tudijných odborov
na stredných odborných kolách, absolvovaním ktorých iak získa úplné stredné odborné vzdelanie, sú
uvedené v prílohe è. 4.
1

(6) Skupiny tudijných odborov, do ktorých sú zaradené tudijné odbory a zamerania tudijných odborov
na stredných odborných kolách, absolvovaním ktorých iak získa vyie odborné vzdelanie, sú uvedené
v prílohe è. 5.
(7) Skupina tudijných odborov, do ktorej sú zaradené tudijné odbory a zamerania tudijných odborov na
konzervatóriách, je uvedená v prílohe è. 6.
§3
(1) tudijné odbory a zamerania tudijných odborov,
v ktorých stredná odborná kola môe organizova
nadstavbové túdium, sú uvedené v prílohe è. 4 èasti C.
Nadstavbové túdium trvá najmenej dva roky.
(2) tudijné odbory a zamerania tudijných odborov,
v ktorých stredná odborná kola môe organizova zdokona¾ovacie túdium alebo inovaèné túdium, sú uvedené v prílohe è. 4 èastiach A a B. Zdokona¾ovacie túdium alebo inovaèné túdium trvá najmenej es
mesiacov.
(3) tudijné odbory a zamerania tudijných odborov,
v ktorých stredná odborná kola môe organizova kvalifikaèné túdium, sú uvedené v prílohe è. 4 èastiach A
a B. Kvalifikaèné túdium trvá najmenej dva roky.
(4) tudijné odbory a zamerania tudijných odborov,
v ktorých stredná odborná kola môe organizova pecializaèné túdium, sú uvedené v prílohe è. 5. pecializaèné túdium trvá najmenej dva roky; to sa nevzahuje na stredné koly v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(5) tudijné odbory a zamerania tudijných odborov,
v ktorých stredná odborná kola môe organizova vyie odborné túdium, sú uvedené v prílohe è. 5. Vyie
odborné túdium trvá najmenej tri roky.
(6) Uèebné odbory a zamerania uèebných odborov,
v ktorých stredná odborná kola môe organizova
skrátené túdium, sú uvedené v prílohe è. 3.

) Napríklad § 5 ods. 2 písm. n) zákona Slovenskej národnej rady è. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách v znení neskorích predpisov, § 4 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady è. 30/1992 Zb. o Slovenskej po¾nohospodárskej a potravinárskej komore
v znení neskorích predpisov.
2
) § 3 ods. 2 zákona è. 103/2007 Z. z. o trojstranných konzultáciách na celotátnej úrovni a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o tripartite).
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§4
(1) Najvyí poèet iakov v skupine na jedného majstra odbornej výchovy pre jednotlivé tudijné odbory
a jednotlivé uèebné odbory alebo ich zamerania je uvedený v prílohách è. 2, 3 a prílohe è. 4 èasti B.
(2) Najvyí poèet iakov v skupine na jedného uèite¾a odbornej praxe pre tudijné odbory a uèebný odbor
skupiny 53 Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych kolách je
a) desa iakov v strednej zdravotníckej kole,
b) es iakov v zdravotníckom zariadení.
(3) Najvyí poèet iakov v skupine na jedného uèite¾a umeleckej praxe pre tudijné odbory skupiny 82
Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, ktoré majú výtvarný charakter, je pä a devä iakov.
§5
(1) Vecná pôsobnos príslunej stavovskej organizácie alebo príslunej profesijnej organizácie k jednotlivým tudijným odborom a jednotlivým uèebným odborom je urèená pod¾a skupiny tudijných odborov

Èiastka 19

a skupiny uèebných odborov, v ktorých sú jednotlivé
tudijné odbory a jednotlivé uèebné odbory zaradené.
(2) Vecná pôsobnos príslunej stavovskej organizácie alebo príslunej profesijnej organizácie je uvedená
v prílohe è. 7.
(3) Spolupracujúca stavovská organizácia a spolupracujúca profesijná organizácia uvedená v prílohe è. 7
sa podie¾a na plnení úloh vyplývajúcich z vecnej pôsobnosti príslunej stavovskej organizácie alebo príslunej profesijnej organizácie.
§6
iak strednej koly, ktorý zaèal túdium v tudijnom
odbore alebo uèebnom odbore pod¾a predpisov úèinných do 31. marca 2015, dokonèí túdium v príslunom tudijnom odbore alebo príslunom uèebnom odbore pod¾a predpisov úèinných do 31. marca 2015.
§7
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2015.

Juraj Draxler v. r.
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Príloha è. 1
k vyhláke è. 64/2015 Z. z.

Študijný odbor a jeho zamerania na gymnáziách
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie

Kód
1.
2.
3.

7902 J
7902 J 74
7902 J 77

gymnázium
gymnázium – bilingválne štúdium
gymnázium – šport

NadväznosĢ podĐa doterajších
právnych predpisov
7902 J
7902 J 74
7902 J 77

Zbierka zákonov è. 64/2015
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Príloha è. 2
k vyhláke è. 64/2015 Z. z.

Skupiny uþebných odborov podĐa § 2 ods. 3
Kód

SKUPINA UýEBNÝCH ODBOROV

NadväznosĢ podĐa
doterajších
právnych
predpisov

Najvyšší poþet žiakov na
jedného majstra
odbornej výchovy
1. roþník
2. roþník

24
2477 F
2478 F
2498 F

Uþebný odbor
STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
obrábanie kovov
strojárska výroba
technické služby v autoservise

2477 F
2478 F
2498 F

12
12
10

12
12
10

B.
1.

27
2752 F

TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
výroba úžitkového skla

2752 F

7

7

C.
1.

29
2982 F

POTRAVINÁRSTVO
potravinárska výroba

2982 F

12

12

D.
1.
2.
3.

31
3161 F
3178 F
3179 F

TEXTIL A ODEVNÍCTVO
praktická žena
výroba konfekcie
textilná výroba

3161 F
3178 F
3179 F

12
15
12

12
12
12

E.
1.
2.
3.

32
3282 F
3283 F
3284 F

SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
výroba obuvi
výroba koženej galantérie
kožušnícka výroba

3282 F
3283 F
3284 F

12
12
12

12
12
12

F.
1.

33
3383 F

SPRACÚVANIE DREVA
spracúvanie dreva

3383 F

12

12

G.
1.

36
3686 F

STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
stavebná výroba

3686 F

12

12

12
15

12
12

H. 45
POďNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
1. 4572 F
poĐnohospodárska výroba
4572 F
2. 4579 F
lesná výroba
4579 F
Vysvetlivky:
1) Uþebný odbor strednej odbornej školy, ktorého dĎžka štúdia je tri roky.
2) V 3. roþníku sedem žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

1), 2)
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A.
1.
2.
3.

Poznámka
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Príloha è. 3
k vyhláke è. 64/2015 Z. z.

Skupiny uþebných odborov podĐa § 2 ods. 4

SKUPINA UýEBNÝCH ODBOROV
Kód

NadväznosĢ podĐa
doterajších právnych
predpisov

Kód študijného odboru
nadstavbového štúdia

B.
1.
2.

22
2275 H
2285 H

HUTNÍCTVO
hutník
zlievaþ

2275 H
2285 H

3.

2287 H

modelár

2287 H

C.

24

STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II

1.

2423 H

nástrojár

2423 H

2.

2430 H

operátor strojárskej výroby

2430 H

3.

2432 H

puškár

2432 H

4.

2433 H

obrábaþ kovov

2433 H

5.

2435 H

klampiar

6.

2435 H 01

klampiar – strojárska výroba

2435 H 01

7.

2435 H 02

klampiar – stavebná výroba

2435 H 02

8.

2439 H

lakovník

2439 H

9.

2463 H

hodinár

2463 H

2464 H
2466 H
2466 H 01

strojný mechanik
mechanik opravár
mechanik opravár – plynárenské zariadenia

2464 H

2414 L 01, 2414 L 03,
2414 L 04 , 6403 L
2414 L 01, 2414 L 03, 3659 L,
6403 L
2414 L 01, 6403 L
2414 L 01, 2414 L 04,
2675 L 03, 6403 L
2414 L 01, 2414 L 04, 2417 L

2466 H 01

2414 L 01, 2414 L 04, 2415 L,

10.
11.
12.

2176 H

2153 L, 2414 L 01, 2417 L

9

5

2414 L 03
2414 L 03, 2414 L 04
2414 L 02, 2414 L 03
2414 L 04, 3347 L

12
12

8
12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

7

12

12

12

12

2414 L 01, 2414 L 02
2414 L 04,
2414 L 01, 2414 L 02
2414 L 03, 2414 L 04
2414 L 01, 2414 L 02
2414 L 04, 6403 L
2414 L 01, 2414 L 02,
2414 L 04

1)
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21
2176 H

Poznámka
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A.
1.

Uþebný odbor
Uþebný odbor – zameranie
BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA
mechanik banských prevádzok

Najvyšší poþet
žiakov na jedného
majstra odbornej
výchovy
2. až 3.
1. roþník
roþník

12

10

10

12
12

12
10

12

10

12

10

12

10

12
12

10
12

12

10

12
12

10
10

2675 L 03, 2676 L, 6403 L

12

10

2683 H 15

2675 L 01, 2675 L 02,
2675 L 03, 6403 L

12

10

2683 H 17

2675 L 01, 2675 L 02, 6403 L

12

10

2738 H 01

2737 L

10

10

2738 H 02

2737 L

10

10

2738 H 03

2737 L

10

10

2738 H 05

2737 L, 6403 L

10

10

2738 H 05

2737 L, 6403 L

10

10

2466 H 02

mechanik opravár – stroje a zariadenia

2466 H 02

14.

2466 H 04

mechanik opravár – lesné stroje a zariadenia

2466 H 04

15.
16.
17.

2466 H 10
2466 H 21
2487 H

mechanik opravár – koĐajové vozidlá
mechanik opravár – hasiþská technika
autoopravár

2466 H 10
2466 H 21

18.

2487 H 01

autoopravár – mechanik

2487 H 01

19.

2487 H 02

autoopravár – elektrikár

2487 H 02

20.

2487 H 03

autoopravár – karosár

2487 H 03

21.
22.

2487 H 04
2488 H

autoopravár – lakovník
mechanik špecialista automobilovej výroby

2487 H 04
2488 H

D.
1.

26
2683 H

ELEKTROTECHNIKA
elektromechanik

2.

2683 H 11

elektromechanik – silnoprúdová technika

2638 H 11

3.
4.

2683 H 12
2683 H 13

2683 H 12
2683 H 13

5.

2683 H 14

elektromechanik – automatizaþná technika
elektromechanik – telekomunikaþná technika
elektromechanik – oznamovacia a zabezpeþovacia
technika

2675 L 01, 2675 L 02, 2675 L
03, 6403 L
2675 L 03, 6403 L
2675 L 03, 6403 L

2683 H 14

6.

2683 H 15

elektromechanik – úžitková technika

7.

2683 H 17

elektromechanik – chladiace zariadenia a tepelné
þerpadlá

E.
1.

27
2738 H

2.

2738 H 01

3.

2738 H 02

4.

2738 H 03

5.

2738 H 04

6.

2738 H 05

TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
operátor sklárskej výroby
operátor sklárskej výroby –výroba dutého a lisovaného
skla
operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych
automatov
operátor sklárskej výroby – úprava a zošĐachĢovanie
plochého skla
operátor sklárskej výroby – maĐba skla a keramiky
operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie
a ozdobných predmetov

2414 L 01, 2414 L 04, 2417 L,
2675 L 03, 3757 L, 6403 L
2414 L 04, 2675 L 03, 3757 L,
6403 L
2414 L 01, 2414 L 03
2414 L 04, 6403 L
2414 L 01, 2414 L 04, 6403 L
2414 L 01, 2414 L 04, 2417 L
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12

13.
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2417 L
2414 L 01, 2414 L 04, 2417 L,
3454 L
2414 L 01, 2414 L 04,
2417 L, 4526 L
2414 L 01, 2414 L 04, 2417 L
2414 L 01, 2414 L 04, 2417 L
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operátor sklárskej výroby – brúsenie skla

2738 H 06

2737 L

10

10

F.
1.

28
2866 H

2.

2877 H

3.
4.
5.

2889 H
2889 H 01
2889 H 04

TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
gumár plastikár
chemik pre udržiavanie textilných výrobkov a ćalšie
služby
chemik
chemik – chemickotechnologické procesy
chemik – spracúvanie kauþuku a plastov

2866 H

2890 L

12

12

2877 H

2890 L

12

12

2889 H 01
2889 H 04

2890 L
2890 L

12
12

12
12

G.
1.
2.
3.
4.

29
2954 H
2955 H
2962 H
2963 H

POTRAVINÁRSTVO
mäsiar
mäsiar, lahôdkár
pekár
mlynár a cestovinár

2954 H
2955 H
2962 H
2963 H

10
10
10
10

10
10
10
10

2964 H

cukrár

2964 H

10

10

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2965 H
2977 H
2978 H
2987 H
2987 H 01
2987 H 02
2987 H 03

cukrovinkár peþivár
cukrár kuchár
cukrár pekár
biochemik
biochemik – mliekarská výroba
biochemik – výroba piva a sladu
biochemik – liehovarnícka výroba a výroba vína

2965 H
2977 H
2978 H

2952 L, 2982 L 01
2952 L, 2982 L 01, 6403 L
2952 L, 6403 L
2952 L, 2982 L 06
2952 L, 2982 L 02, 2982 L 07,
6403 L, 6421 L
2952 L, 2982 L 02, 6403 L
2952 L, 6403 L, 6421 L
2952 L, 2982 L 02, 6403 L

5.

15
10
10

10
10
10

2987 H 01
2987 H 02
2987 H 03

2982 L 04
2982 L 08
2982 L 09

12
12
12

10
10
10

H.
1.
2.
3.
4.
5.

31
3146 H
3151 H
3152 H
3152 H 01
3152 H 02

TEXTIL A ODEVNÍCTVO
tkáþ
pletiar
krajþír
krajþír – pánske odevy
krajþír – dámske odevy

3146 H
3151 H

3139 L, 6403 L
3139 L, 6403 L

12
12

12
12

3152 H 01
3152 H 02

3125 L, 6403 L
3125 L, 6403 L

12
12

12
12

I.
1.
2.
3.

32
3250 H
3251 H
3274 H

SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
remenár sedlár
3250 H
kožušník
3251 H
obuvník
3274 H

3248 L, 6403 L
3248 L, 6403 L
3248 L, 6403 L

12
12
12

12
10
10

J.
1.
2.

33
3355 H
3370 H

SPRACÚVANIE DREVA
stolár
þalúnnik

3347 L, 3659 L, 6403 L
3347 L, 6403 L

12
12

12
12

3355 H
3370 H

2)

3), 4)
3), 4)
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7.

Strana 529

Strana 530

34
3473 H
3473 H 06
3473 H 07
3473 H 08

POLYGRAFIA A MÉDIÁ
polygraf
polygraf – grafik
polygraf – tlaþiar
polygraf – knihár

3473 H 06
3473 H 07
3473 H 08

3454 L, 6403 L
3454 L, 6403 L
3454 L, 6403 L

7
7
7

7
7
7

L.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

36
3661 H
3663 H
3668 H
3672 H
3673 H
3675 H
3678 H
3679 H
3680 H
3684 H
3688 H

STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
murár
tesár
montér suchých stavieb
kamenár
kachliar
maliar
inštalatér
sklenár
podlahár
strechár
kominár

3661 H
3663 H
3668 H
3672 H
3673 H
3675 H
3678 H
3679 H
3680 H
3684 H
3688 H

3659 L, 6403 L
3659 L, 6403 L
3659 L, 6403 L
3659 L, 6403 L
3659 L, 6403 L
3659 L, 6403 L
2414 L 01, 3659 L, 6403 L
3659 L, 6403 L
3659 L, 6403 L
3659 L, 6403 L
3659 L, 6403 L

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
10
12
10
7
10
7
7
10

M.
1.
2.
3.

37
3762 H
3763 H
3766 H

DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
železniþiar
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
lodník

3762 H
3763 H
3766 H

3757 L
3756 L
3757 L

12
12
12

12
10
12

N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

45
4524 H
4529 H
4561 H
4561 H 01
4561 H 02
4561 H 03
4562 H
4567 H
4569 H
4571 H
4575 H
4578 H
4580 H
4580 H 02

POďNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
agromechanizátor, opravár
4524 H
4512 L, 4526 L, 6403 L
pracovník pre záhradnú tvorbu, zeleĖ a služby
4529 H
4511 L, 4512 L, 6403 L
poĐnohospodár
poĐnohospodár – mechanizácia
4561 H 01
4526 L
poĐnohospodár – farmárstvo
4561 H 02
4512 L
poĐnohospodár – služby
4561 H 03
4512 L
lesokrajinár
4562 H
4521 L
poĐnohospodár pre služby na vidieku
4567 H
nie je urþený
viazaþ – aranžér kvetín
4569 H
4511 L, 6403 L
záhradník
4571 H
4511 L, 6403 L
mechanizátor lesnej výroby
4575 H
4521 L, 6403 L
rybár
4578 H
4508 L, 6403 L
chovateĐ
chovateĐ – chov koní a jazdectvo
4580 H 02
4512 L, 6403 L

10
12

10
10

10
12
12
12
12
12
12
10
12

10
12
12
10
10
12
12
10
7

12

7

1)

1)
1)
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K.
1.
2.
3.
4.
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4580 H 03

chovateĐ – chov oviec

4580 H 03

4512 L, 6403 L

12

O.
1.

53
5371 H

ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH
sanitár
5371 H
nie je urþený

P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

64
6424 H
6444 H
6445 H
6451 H
6452 H
6456 H
6460 H
6475 H
6489 H

EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
manikér – pedikér
6424 H
þašník, servírka
6444 H
kuchár
6445 H
aranžér
6451 H
fotograf
6452 H
kaderník
6456 H
predavaþ
6460 H
technicko-administratívny pracovník
6475 H
hostinský, hostinská
6489 H

6403 L, 6423 L
6403 L, 6421 L
6403 L, 6421 L
6403 L, 6411 L
6403 L, 6411 L
6403 L, 6426 L
6403 L, 6411 L
6403 L, 6476 L
6403 L, 6421 L

12
12
12
12
15
15
12
12
12

8
10
10
10
12
10
10
12
10

Q.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

85
8541 H
8545 H
8551 H
8555 H
8557 H
8559 H
8564 H
8571 H
8572 H
8573 H
8576 H
8582 H

UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II
umelecký kováþ a zámoþník
8541 H
zlatník a klenotník
8545 H
umelecký štukatér
8551 H
umelecký rezbár
8555 H
umelecký stolár
8557 H
umelecký þalúnnik a dekoratér
8559 H
umelecký smaltér
8564 H
umelecká vyšívaþka
8571 H
umelecká þipkárka
8572 H
umelecký keramik
8573 H
umelecký parochniar a maskér
8576 H
umelecký krajþír
8582 H

6403 L, 8501 L
6403 L, 8501 L
6403 L, 8501 L
6403 L, 8501 L
6403 L, 8501 L
6403 L, 8501 L
6403 L, 8501 L
6403 L, 8501 L
6403 L, 8501 L
6403 L, 8501 L
6403 L, 8501 L
6403 L, 8501 L

8
12
12
8
8
8
12
8
8
12
12
8

8
10
10
8
8
8
10
8
8
10
10
8
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15.

10
5)
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Vysvetlivky:
1) V 3. roþníku pri práci vo výškach štyria žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.
2) Pri téme vulkanizácia najviac šesĢ žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
3) Uþebný odbor strednej odbornej školy, ktorého dĎžka štúdia je štyri roky.
4) V 4. roþníku desaĢ žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.
5) Študijný odbor nemožno študovaĢ dištanþnou formou štúdia.
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Príloha è. 4
k vyhláke è. 64/2015 Z. z.

Skupiny študijných odborov podĐa § 2 ods. 5
ýasĢ A
Skupiny študijných odborov podĐa § 2 ods. 5 s praktickým vyuþovaním formou odbornej praxe alebo umeleckej praxe

A.
1.

11
1140 N

SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie
FYZIKÁLNO-MATEMATICKÉ VEDY
astronómia

B.
1.

21
2157 M

BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA
geológia, geotechnika a environmentalistika

2157 M

2)

C.
1.
2.

22
2234 M
2235 M

HUTNÍCTVO
zlievaþstvo
hutníctvo

2234 M
2235 M

2)
2)

D.
1.
2.

23
2381 M
2387 M

STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I
strojárstvo
mechatronika

2381 M
2387 M

2)
2)

E.
1.
2.

26
2675 M
2694 M

ELEKTROTECHNIKA
elektrotechnika
informaþné a sieĢové technológie

2675 M

2)
2)

F.
1.
2.
3.
4.
5.

28
2840 M
2841 M
2848 M
2849 M
2885 M

TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
biotechnológia a farmakológia
technológia ochrany a tvorby životného prostredia
chemická informatika
kontrolné analytické metódy
chemická výroba

2840 M
2841 M
2848 M
2849 M
2885 M

2)
2)
2)
2)
2)

G.
1.
2.
3.

29
2940 M
2940 M 01
2940 M 03

POTRAVINÁRSTVO
potravinárstvo
potravinárstvo – výroba cukru a cukroviniek
potravinárstvo – spracúvanie múky

2940 M 01
2940 M 03

2)
2)

Kód

NadväznosĢ podĐa
doterajších právnych
predpisov

Poznámka
1)

Zbierka zákonov è. 64/2015

1140 N

Èiastka 19

potravinárstvo – kvasná technológia
potravinárstvo – spracúvanie mlieka
potravinárstvo – spracúvanie mäsa
potravinárstvo – podnikanie v potravinárstve
potravinárstvo – potravinár - kvalitár
výživa, ochrana zdravia a hodnotenie potravín
výživa a šport

2940 M 04
2940 M 05
2940 M 06
2940 M 08
2940 M 09
2949 M
2951 M

2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)

H.
1.
2.

31
3125 M
3158 M

TEXTIL A ODEVNÍCTVO
odevníctvo
styling a marketing

3125 M
3158 M

2)
2)

I.
1.

32
3231 M

SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
výroba obuvi a galantérneho tovaru

3231 M

2)

J.
1.
2.
3.
4.
5.

33
3336 M
3336 M 01
3336 M 02
3336 M 04
3336 M 06

SPRACÚVANIE DREVA
drevárstvo a nábytkárstvo
drevárstvo a nábytkárstvo – drevárstvo
drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo
drevárstvo a nábytkárstvo – manažment v drevárstve
drevárstvo a nábytkárstvo – výroba hudobných nástrojov

3336 M 01
3336 M 02
3336 M 04
3336 M 06

2)
2)
2)
2)

K.
1.
2.
3.
4.

34
3431 M
3431 M 01
3431 M 02
3432 M

POLYGRAFIA A MÉDIÁ
polygrafia
polygrafia – polygrafická technológia
polygrafia – grafika tlaþovín
obalová technika

3431 M 01
3431 M 02
3432 M

2)
2)
2)

L.
1.
2.

36
3650 M
3692 M

STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
staviteĐstvo
geodézia, kartografia a kataster

3650 M
3692 M

2)
2)

M.
1.
2.
3.
4.

37
3739 M
3760 M
3765 M
3767 M

DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
prevádzka a ekonomika dopravy
technika a prevádzka dopravy
dopravná akadémia

3739 M
3760 M
3765 M
3767 M

2)
2)
2)
2)

N.
1.

39
3916 M

ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
životné prostredie

3916 M

2)

Zbierka zákonov è. 64/2015

2940 M 04
2940 M 05
2940 M 06
2940 M 08
2940 M 09
2949 M
2951 M
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.


Strana 533

technické a informatické služby
technické a informatické služby – v strojárstve
technické a informatické služby – v elektrotechnike
technické a informatické služby – v chémii
technické a informatické služby – v stavebníctve
technické a informatické služby – mechanizácia a doprava v poĐnohospodárstve
technické a informatické služby – zasielateĐstvo
technické a informatické služby – odevníctvo
technické a informatické služby – obuvníctvo
technické a informatické služby – spracúvanie dreva
technické lýceum
ochrana osôb a majetku pred požiarom
bezpeþnosĢ a ochrana zdravia pri práci
polytechnika
logistika

O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

42
4210 M
4210 M 02
4210 M 04
4210 M 08
4210 M 11
4210 M 13
4210 M 14
4210 M 16
4210 M 17
4210 M 18
4211 M
4211 M 16
4211 M 17
4211 M 26
4215 M
4219 M
4219 M 01
4219 M 02
4227 M
4227 M 01
4227 M 02
4227 M 03
4228 M

POďNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I
agropodnikanie
agropodnikanie – poĐnohospodárske služby
agropodnikanie – farmárstvo
agropodnikanie – poĐnohospodársky manažment
agropodnikanie – agroturistika
agropodnikanie – alternatívne poĐnohospodárstvo
agropodnikanie – chovateĐstvo hospodárskych zvierat
agropodnikanie – pestovateĐstvo
agropodnikanie – chov koní a jazdectvo
agropodnikanie – kynológia
záhradníctvo
záhradníctvo – záhradná a krajinárska tvorba
záhradníctvo – viazaþstvo a aranžérstvo
záhradníctvo – sadovnícka a krajinárska tvorba
rybárstvo
lesníctvo
lesníctvo – lesnícka prevádzka
lesníctvo – krajinná ekológia
vinohradníctvo a ovocinárstvo
vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka
vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie
vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika
záhradnícka výroba a služby

3917 M 02
3917 M 03
3917 M 04
3917 M 06
3917 M 08
3917 M 09
3917 M 10
3917 M 11
3917 M 12
3918 M
3964 M
3965 M
3920 M

2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)

4210 M 02
4210 M 04
4210 M 08
4210 M 11
4210 M 13
4210 M 14
4210 M 16
4210 M 17
4210 M 18

2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)
2)

4211 M 16
4211 M 17
4211 M 26
4215 M

2)
2)
2)
2)

4219 M 01
4219 M 02

2)
2)

4227 M 01
4227 M 02
4227 M 03
4228 M

2)
2)
2)
2)
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3917 M
3917 M 02
3917 M 03
3917 M 04
3917 M 06
3917 M 08
3917 M 09
3917 M 10
3917 M 11
3917 M 12
3918 M
3964 M
3965 M
3920 M
3968 M
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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ekonomika pôdohospodárstva
mechanizácia pôdohospodárstva

4236 M
4243 M

2)
2)

43
4336 M
4336 M 01
4336 M 02
4336 M 03
4336 M 04
4336 M 05

VETERINÁRSKE VEDY
veterinárne zdravotníctvo a hygiena
veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov hospodárskych zvierat
veterinárne zdravotníctvo a hygiena – hygienická a laboratórna služba
veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov cudzokrajných zvierat
veterinárne zdravotníctvo a hygiena – drobnochov
veterinárne zdravotníctvo a hygiena – chov psov

4336 M 01
4336 M 02
4336 M 03
4336 M 04
4336 M 05

2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)

Q.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

53
5304 M
5308 M
5310 N
5311 M
5312 M
5314 M
5315 N
5356 M
5358 M
5370 M
5376 M

ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH
asistent výživy
5304 M
zdravotnícky laborant
5308 M
zubný technik
5310 N
farmaceutický laborant
5311 M
oþný optik
5312 M
ortopedický technik
5314 M
zdravotnícky záchranár
5315 N
zdravotnícky asistent
5356 M
zubný asistent
5358 M
masér
5370 M
masér pre zrakovo hendikepovaných
5376 M

2), 4)
2), 4)
1), 4)
2), 4)
2), 4)
2), 4)
1), 4)
2), 4)
2), 4)
2), 4)
2), 4)

R.
1.

62
6292 N

EKONOMICKÉ VEDY
hospodárska informatika

6292 N

1)

S.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

63
6308 N
6314 N
6317 M
6317 M 74
6324 M
6325 M
6328 M
6329 M
6329 M 01
6341 M
6352 M
6354 M

EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I
verejná správa
cestovný ruch
obchodná akadémia
obchodná akadémia – bilingválne štúdium
manažment regionálneho cestovného ruchu
ekonomické lýceum
ekonomické a obchodné služby
obchodné a informaþné služby
obchodné a informaþné služby – medzinárodné obchodné vzĢahy
škola podnikania
obchod a podnikanie
služby a súkromné podnikanie

6308 N
6314 N
6317 M
6317 M 74
6324 M
6325 M
6328 M

1)
1)
2)
2)
2)
2)
2)

6329 M 01
6341 M
6352 M

2)
2)
2)

P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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4236 M
4243 M
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24.
25.
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6354 M 01
6354 M 04
6355 M
6362 M

služby a súkromné podnikanie – hotelierstvo
služby a súkromné podnikanie – marketing
služby v cestovnom ruchu
kozmetiþka a vizážistka

6354 M 01
6354 M 04
6355 M
6362 M

2)
2)
2)
2)

T.
1.

68
6851 N

PRÁVNE VEDY
sociálno-právna þinnosĢ

6851 N

1)

U.
1.

72
7237 M

PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE
informaþné systémy a služby

7237 M

2)

V.
1.
2.
3.
4.
5.

76
7646 M
7649 M
7661 M
7662 M
7667 N

UýITEďSTVO
vychovávateĐsko-opatrovateĐská þinnosĢ
uþiteĐstvo pre materské školy a vychovávateĐstvo
sociálno-výchovný pracovník
animátor voĐného þasu
starostlivosĢ o seniorov v sociálnych službách

7646 M
7649 M
7661 M
7662 M
7667 N

2), 4)
2), 4)
2), 4)
2), 4)
1), 4)

W.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

82
8221 M
8221 M 05
8221 M 09
8221 M 11
8221 M 14
8222 M
8223 M
8233 M
8233 M 01
8233 M 02
8233 M 03
8233 M 04
8234 M
8235 M
8235 M 02
8235 M 03
8235 M 04
8235 M 07
8235 M 09
8235 M 11
8236 M

UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I
dizajn
dizajn – priemyselný dizajn
dizajn – fotografický dizajn
dizajn – grafický a priestorový dizajn
dizajn – odevný dizajn
úžitková maĐba
úžitková fotografia
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameĖov
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameĖov – zlatníctvo a strieborníctvo
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameĖov – umelecké zámoþníctvo a kováþstvo
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameĖov – plošné a plastické rytie kovov
výtvarné spracúvanie kovov a drahých kameĖov – umelecké odlievanie
výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu
výtvarné spracúvanie skla
výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla
výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla
výtvarné spracúvanie skla – maĐovanie a leptanie skla
výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie
výtvarné spracúvanie skla – tvorba drobnej sklenej plastiky
výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže
textilné výtvarníctvo

8221 M 05
8221 M 09
8221 M 11
8221 M 14
8222 M
8223 M

2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)

8233 M 01
8233 M 02
8233 M 03
8233 M 04
8234 M

2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)

8235 M 02
8235 M 03
8235 M 04
8235 M 07
8235 M 09
8235 M 11
8236 M

2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
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13.
14.
15.
16.
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ruþné výtvarné spracúvanie textílií
tvorba hraþiek a dekoratívnych predmetov
modelárstvo a navrhovanie obuvi a módnych doplnkov
konzervátorstvo a reštaurátorstvo
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – kovov
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – omietky a štuková výzdoba
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – maliarske techniky
konzervátorstvo a reštaurátorstvo – papier, staré tlaþe a knižné väzby
ladenie klavírov
kameĖosochárstvo
animovaná tvorba
propagaþné výtvarníctvo
propagaþná grafika
štukatérstvo
tvorba nábytku a interiéru
scénická kostýmová tvorba
scénická dekoraþná tvorba a reprodukþná maĐba
maskérska tvorba
dizajn a tvarovanie dreva
reklamná tvorba
scénické výtvarníctvo
scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba
scénické výtvarníctvo – maĐba a dekoraþná tvorba
scénické výtvarníctvo – štukatérska tvorba
scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba
scénické výtvarníctvo – tvarovanie dreva
scénické výtvarníctvo – tvorba a konštrukcia scény
keramický dizajn
masmediálna tvorba
obrazová a zvuková tvorba
obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia
obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika
tvorba vitrážového skla a smaltu
grafický dizajn
fotografický dizajn
odevný dizajn

X.

92

BEZPEýNOSTNÉ SLUŽBY

8238 M
8240 M
8244 M

2), 3)
2), 3)
2), 3)

8245 M 01
8245 M 02
8245 M 05
8245 M 07
8245 M 09
8247 M
8248 M
8259 M
8260 M
8261 M
8267 M
8269 M
8270 M
8273 M
8278 M
8279 M
8283 M

2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)

8288 M 01
8288 M 02
8288 M 03
8288 M 04
8288 M 05

2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)

8289 M
8294 M 01
8294 M 02
8294 M 03
8295 M
8296 M
8297 M
8298 M
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8238 M
8240 M
8244 M
8245 M
8245 M 01
8245 M 02
8245 M 05
8245 M 07
8245 M 09
8247 M
8248 M
8259 M
8260 M
8261 M
8267 M
8269 M
8270 M
8273 M
8278 M
8279 M
8283 M
8288 M
8288 M 01
8288 M 02
8288 M 03
8288 M 04
8288 M 05
8288 M 06
8289 M
8290 M
8294 M
8294 M 01
8294 M 02
8294 M 03
8295 M
8296 M
8297 M
8298 M
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
2), 3)
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9210 N
9210 N 01
9210 N 02
9210 N 03
9210 N 04
9210 N 05
9210 N 06
9210 N 07
9210 N 09

bezpeþnostná služba
bezpeþnostná služba – základná policajná príprava
bezpeþnostná služba – poriadková polícia
bezpeþnostná služba – dopravná polícia
bezpeþnostná služba – ochrana objektov
bezpeþnostná služba – hraniþná a cudzinecká polícia
bezpeþnostná služba – kriminálna polícia
bezpeþnostná služba – služby osobitného urþenia
bezpeþnostná služba – ochrana urþených osôb

9210 N 01
9210 N 02
9210 N 03
9210 N 04
9210 N 05
9210 N 06
9210 N 07
9210 N 09

Zbierka zákonov è. 64/2015

Vysvetlivky:
1) Iba kvalifikaþné štúdium podĐa § 47 ods. 3 písm. b) zákona þ.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Ak sa vyuþovanie organizuje formou kvalifikaþného štúdia, v kóde študijného odboru sa písmeno „M“ nahrádza písmenom „N“.
3) Študijný odbor nemožno študovaĢ externou formou štúdia.
4) Študijný odbor nemožno študovaĢ dištanþnou formou štúdia.
5) V študijnom odbore možno študovaĢ len na policajných stredných odborných školách v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
6) Iba zdokonaĐovacie štúdium podĐa § 47 ods. 3 písm. a) zákona þ.245/2008 Z. z.

1), 5)
1), 5), 6)
5), 6)
5), 6)
5), 6)
1), 5), 6)
5), 6)
5), 6)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ýasĢ B
Skupiny študijných odborov podĐa § 2 ods. 5 s praktickým vyuþovaním formou odborného výcviku

SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Kód

NadväznosĢ podĐa doterajších
právnych predpisov

Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie

Najvyšší poþet žiakov
na jedného majstra
odbornej
výchovy/uþiteĐa
odbornej praxe
2. až 4.
1. roþník
roþník

Poznámka

22
2262 K

HUTNÍCTVO
hutník operátor

2262 K

12

12

1)

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

24
2411 K
2412 K
2413 K
2419 K
2426 K
2447 K

STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
mechanik nastavovaþ
mechanik þíslicovo riadených strojov
mechanik strojov a zariadení
operátor ekologických zariadení
programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
mechanik hasiþskej techniky

2411 K
2412 K
2413 K
2419 K
2426 K
2447 K

12
12
12
12
12
12

12
8
12
12
12
12

1)
1)
1)
1)
1)
1)

C.
1.
2.
3.

26
2679 K
2682 K
2697 K

ELEKTROTECHNIKA
mechanik – mechatronik
mechanik poþítaþových sietí
mechanik elektrotechnik

2679 K
2682 K
2697 K

12
12
12

10
10
10

1)
1)
1)

D.
1.
2.
3.
4.

28
2859 K
2860 K
2880 K
2888 K

TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
operátor gumárskej a plastikárskej výroby
chemik operátor
chémia a životné prostredie
operátor farmaceutickej výroby

2859 K
2860 K
2880 K
2888 K

15
12
12
12

12
12
12
12

1)
1)
1)
1)

E.
1.

29
2960 K

POTRAVINÁRSTVO
operátor potravinárskej výroby

2960 K

12

12

1)

F.
1.

31
3137 K

TEXTIL A ODEVNÍCTVO
operátor odevnej výroby

3137 K

12

12

1)

G.
1.

32
3243 K

SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
operátor kožiarskej výroby

3243 K

12

10

1)
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operátor kožušníckej výroby
technik obuvníckej výroby

3244 K
3247 K

12
12

10
10

1)
1)

H.
1.

33
3341 K

SPRACÚVANIE DREVA
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

3341 K

12

12

1)

I.
1.
2.
3.
4.

34
3434 K
3446 K
3447 K
3457 K

POLYGRAFIA A MÉDIÁ
operátor obalových materiálov
grafik tlaþových médií
grafik digitálnych médií
operátor tlaþe

3434 K
3446 K
3447 K
3457 K

7
12
12
7

7
12
12
7

1)
1)
1)
1)

J.
1.
2.
3.

36
3656 K
3658 K
3693 K

STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
operátor stavebnej výroby
mechanik stavebnoinštalaþných zariadení
technik energetických zariadení budov

3656 K
3658 K

12
12
12

12
7
7

1)
1)
1)

K.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

37
3758 K
3759 K
3776 K
3776 K 01
3776 K 02
3778 K
3795 K

DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
komerþný pracovník v doprave
mechanik lietadiel
mechanik lietadiel – mechanika
mechanik lietadiel – avionika
technik informaþných a telekomunikaþných technológií
klientsky manažér pošty

3758 K
3759 K

12
12

12
12

1)
1)

3776 K 01
3776 K 02
3778 K
3795 K

12
12
12
10

12
12
12
10

1)
1)
1)
1)

L.
1.
2.

45
4553 K
4556 K

POďNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
podnikateĐ pre rozvoj vidieka
4553 K
operátor lesnej techniky
4556 K

10
10

10
10

1)
1)

M.
1.

63
6323 K

EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I
hotelová akadémia

6323 K

12

10

1), 2), 3)

N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

64
6405 K
6441 N
6442 K
6444 K
6445 K
6446 K

EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
pracovník marketingu
kníhkupec
obchodný pracovník
þašník, servírka
kuchár
kozmetik

6405 K
6441 N
6442 K
6444 K
6445 K
6446 K

12
12
12
12
12
15

12
12
10
10
10
10

1)
1), 4)
1)
1)
1)
1)
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2.
3.
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85
8503 K
8503 K 01
8503 K 03
8503 K 04
8504 K
8504 K 01
8504 K 02
8504 K 03
8513 K

UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II
umeleckoremeselné spracúvanie kovov
umeleckoremeselné spracúvanie kovov – kováþske a zámoþnícke práce
umeleckoremeselné spracúvanie kovov – rytecké práce
umeleckoremeselné spracúvanie kovov – pasiarske práce
umeleckoremeselné spracúvanie dreva
umeleckoremeselné spracúvanie dreva – stolárske práce
umeleckoremeselné spracúvanie dreva – rezbárske práce
umeleckoremeselné spracúvanie dreva – þalúnnické a dekoratérske práce
umeleckoremeselné spracúvanie kože

Èiastka 19

O.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8503 K 01
8503 K 03
8503 K 04

6
6
6

6
6
6

1)
1)
1)

8504 K 01
8504 K 02
8504 K 03
8513 K

6
6
6
6

6
6
6
6

1)
1)
1)
1)
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Vysvetlivky:
1) Ak sa vyuþovanie organizuje formou kvalifikaþného štúdia, v kóde študijného odboru sa písmeno "K" nahrádza písmenom "N".
2) Študijný odbor strednej odbornej školy, ktorého dĎžka štúdia je päĢ rokov.
3) V 5. roþníku osem žiakov na jedného majstra odbornej výchovy alebo uþiteĐa odbornej praxe.
4) Iba kvalifikaþné štúdium podĐa § 47 ods. 3 písm. b) zákona þ. 245/2008 Z. z.
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ýasĢ C
Skupiny študijných odborov podĐa § 2 ods. 5 pre absolventov uþebných odborov
SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor

Kód

Študijný odbor – zameranie

NadväznosĢ podĐa
doterajších právnych
predpisov

21
2153 L

BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA
baníctvo

2153 L

B.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

24
2414 L
2414 L 01
2414 L 02
2414 L 03
2414 L 04
2415 L
2417 L

STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II
strojárstvo
strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
strojárstvo – obrábanie materiálov
strojárstvo – tvárnenie, odlievanie a úprava kovov
strojárstvo – podnikanie a služby
plynárenstvo
prevádzka strojov a zariadení

2414 L 01
2414 L 02
2414 L 03
2414 L 04
2415 L
2417 L

C.
1.
2.
3.
4.
5.

26
2675 L
2675 L 01
2675 L 02
2675 L 03
2676 L

ELEKTROTECHNIKA
elektrotechnika
elektrotechnika – energetika
elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
elektrotechnika – elektronické zariadenia
zariadenia oznamovacej techniky

2675 L 01
2675 L 02
2675 L 03
2676 L

D.
1.

27
2737 L

TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
sklársky a keramický priemysel

2737 L

E.
1.

28
2890 L

TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA
chemický a farmaceutický priemysel

2890 L

F.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

29
2952 L
2982 L
2982 L 01
2982 L 02
2982 L 04
2982 L 06

POTRAVINÁRSTVO
výroba potravín
potravinárska výroba
potravinárska výroba – mäsová a údenárska výroba
potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba
potravinárska výroba – mliekarenská výroba
potravinárska výroba – mlynárska a cestovinárska výroba

Zbierka zákonov è. 64/2015

A.
1.

2952 L
2982 L 01
2982 L 02
2982 L 04
2982 L 06
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potravinárska výroba – spracovanie cukru a perníka – špeciálne techniky
potravinárska výroba – výroba piva, sladu, nealkoholických nápojov a spracovanie minerálnych vôd
potravinárska výroba – liehovarnícka výroba, výroba vína a nealkoholických nápojov

2982 L 07
2982 L 08
2982 L 09

G.
1.
2.

31
3125 L
3139 L

TEXTIL A ODEVNÍCTVO
odevníctvo
textilný priemysel

3125 L
3139 L

H.
1.

32
3248 L

SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI
kožiarstvo

3248 L

I.
1.

33
3347 L

SPRACÚVANIE DREVA
drevárska a nábytkárska výroba

3347 L

J.
1.

34
3454 L

POLYGRAFIA A MÉDIÁ
polygrafický priemysel

3347 L

K.
1.
2.

36
3659 L
3660 L

STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA
stavebníctvo
vodné hospodárstvo

3659 L
3659 L

L.
1.
2.

37
3756 L
3757 L

DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
poštová prevádzka
dopravná prevádzka

3756 L
3757 L

M.
1.
2.
3.
4.
5.

45
4508 L
4511 L
4512 L
4521 L
4526 L

POďNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II
rybárstvo a životné prostredie
záhradníctvo
poĐnohospodárstvo
lesné hospodárstvo
mechanizácia poĐnohospodárstva a lesného hospodárstva

4508 L
4511 L
4512 L
4521 L
4526 L

N.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

64
6403 L
6411 L
6421 L
6423 L
6426 L
6476 L

EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II
podnikanie v remeslách a službách
prevádzka obchodu
spoloþné stravovanie
starostlivosĢ o ruky a nohy
vlasová kozmetika
technicko-ekonomický pracovník

6403 L
6411 L
6421 L
6423 L
6426 L
6476 L
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2982 L 07
2982 L 08
2982 L 09
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7.
8.
9.
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85
8501 L

UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II
umeleckoremeselné práce

8501 L
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O.
1.
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Príloha è. 5
k vyhláke è. 64/2015 Z. z.

Skupiny študijných odborov podĐa § 2 ods. 6

A.
1.

23
2381 Q

SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor
Študijný odbor - zameranie
STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA I
strojárstvo

B.
1.
2.

26
2675 Q
2695 Q

ELEKTROTECHNIKA
elektrotechnika
poþítaþové systémy

2675 Q
2695 Q

1)
2)

C.
1.
2.

29
2940 Q
2940 Q 01

POTRAVINÁRSTVO
potravinárstvo
potravinárstvo – hygiena potravín

2940 Q 01

1)

D.
1.
2.
3.
4.

37
3764 Q

DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE
logistika a manažment v cestnej preprave

3764 Q

2)

39
3963 Q

ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY
požiarna ochrana

3963 Q

1), 3)

E.
1.
2.
3.
4.
5.

42
4210 Q
4210 Q 02
4220 Q
4221 Q
4223 Q

POďNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA
agropodnikanie
agropodnikanie – hygiena potravín živoþíšneho pôvodu
lesníctvo a lesnícky manažment
vidiecka turistika
krajinárske úpravy a tvorba krajiny

4210 Q 02
4220 Q
4221 Q
4223 Q

1)
2)
2)
2)

F.
1.
2.
3.
4.

53
5317 Q
5325 Q
5333 Q
5335 Q

ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ŠKOLÁCH
diplomovaný fyzioterapeut
5317 Q
diplomovaná všeobecná sestra
5325 Q
diplomovaný rádiologický asistent
5333 Q
diplomovaný optometrista
5335 Q

2), 4)
2), 4)
2), 4)
2), 4)

G.
1.

63
6310 Q

EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I
financie

2)

Kód

NadväznosĢ podĐa
doterajších právnych
predpisov

Poznámka

2381 Q

1), 2)
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6310 Q

cestovný ruch
manažment hotelov a cestovných kancelárií
daĖové služby
medzinárodné podnikanie

6314 Q
6318 Q
6332 Q
6335 Q

2)
2)
1)
2)

H.
1.

68
6851 Q

PRÁVNE VEDY
sociálno-právna þinnosĢ

6851 Q

2)

I.
1.

75
7518 Q

PEDAGOGICKÉ VEDY
špeciálna pedagogika

7518 Q

1)

82
8218 Q
8235 Q
8235 Q 02
8235 Q 03
8235 Q 04
8235 Q 07
8235 Q 11
8237 Q
8238 Q
8263 Q
8276 Q
8291 Q
8293 Q

UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I
reštaurovanie textílií
výtvarné spracúvanie skla
výtvarné spracúvanie skla – brúsenie skla
výtvarné spracúvanie skla – hutnícke tvarovanie skla
výtvarné spracúvanie skla – maĐovanie a leptanie skla
výtvarné spracúvanie skla – vzorkárstvo sklenej bižutérie
výtvarné spracúvanie skla – výroba sklenej vitráže
modelárstvo a návrhárstvo odevov
ruþné výtvarné spracúvanie textílií
fotografia
produktová tvorba
odevný a textilný dizajn
grafika vizuálnych komunikácií

8218 Q

1), 4)

J.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

8237 Q
8238 Q
8276 Q
8293 Q

Vysvetlivky:
1) Výchova a vzdelávanie sa poskytuje formou špecializaþného štúdia.
2) Výchova a vzdelávanie sa poskytuje formou vyššieho odborného štúdia.
3) V študijnom odbore možno študovaĢ len na stredných odborných školách požiarnej ochrany v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
4) Študijný odbor nemožno študovaĢ externou formou štúdia.
5) Študijný odbor nemožno študovaĢ dištanþnou formou štúdia.

1), 4)
1), 4)
1), 4)
1), 4)
1), 4)
2), 4)
1), 4)
2), 4)
1), 4)
2), 4)
2), 4)
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2.
3.
4.
5.
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Príloha è. 6
k vyhláke è. 64/2015 Z. z.

Skupina študijných odborov podĐa § 2 ods. 7
Kód
8226 Q
8226 Q 01
8227 Q
8227 Q 01
8227 Q 02
8227 Q 03
8228 Q
8228 Q 11
8228 Q 12
8229 Q
8229 Q 01
8229 Q 02
8229 Q 03
8229 Q 04

15.

8229 Q 05

16.
17.
18.
19.
20.
21.

8229 Q 06
8229 Q 07
8229 Q 08
8229 Q 09
8229 Q 11
8229 Q 12

hudobno-dramatické umenie
hudobno-dramatické umenie – muzikál
tanec
tanec – klasický tanec
tanec – Đudový tanec
tanec – moderný tanec
spev
spev – stará hudba
spev – komorná hudba
hudba
hudba – skladba
hudba – dirigovanie
hudba – hra na klavíri
hudba – hra na organe
hudba – hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozaune, tube
a bicích nástrojoch
hudba – hra na husliach, viole, violonþele, kontrabase, harfe, gitare, cimbale
hudba – hra na akordeóne
hudba – cirkevná hudba
hudba – hra na Đudových hudobných nástrojoch
hudba – stará hudba
hudba – komorná hudba

NadväznosĢ podĐa
doterajších právnych
predpisov
8226 Q
8226 Q 01
8227 Q
8227 Q 01
8227 Q 02
8227 Q 03
8228 Q
8228 Q 11
8228 Q 12

1)
1)
2)
3)
3)
3)
1)
1)
1)

8229 Q 01
8229 Q 02
8229 Q 03
8229 Q 04

1)
1)
1)
1)

8229 Q 05

1)

8229 Q 06
8229 Q 07
8229 Q 08
8229 Q 09
8229 Q 11
8229 Q 12

1)
1)
1)
1)
1)
1)

Poznámka

Zbierka zákonov è. 64/2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

SKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Študijný odbor
Študijný odbor – zameranie

Vysvetlivky:
1) V študijnom odbore možno študovaĢ len na hudobnom a dramatickom konzervatóriu.
2) V študijnom odbore možno študovaĢ len na hudobnom a dramatickom konzervatóriu a prvé štyri roky štúdia na taneþnom konzervatóriu.
3) V študijnom odbore možno študovaĢ len na taneþnom konzervatóriu.
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Príloha è. 7
k vyhláke è. 64/2015 Z. z.

VECNÁ PÔSOBNOSġ PRÍSLUŠNEJ STAVOVSKEJ ORGANIZÁCIE ALEBO PRÍSLUŠNEJ PROFESIJNEJ
ORGANIZÁCIE K JEDNOTLIVÝM SKUPINÁM ODBOROV VZDELÁVANIA
Skupina študijných
odborov a uþebných
odborov

Vecná pôsobnosĢ príslušnej
stavovskej organizácie alebo
príslušnej profesijnej
organizácie

Spolupracujúca stavovská organizácia
alebo profesijná organizácia

1.

11 Fyzikálno-matematické
vedy

nie je urþená

2.

21 Baníctvo, geológia
a geotechnika

Slovenská banská komora

Republiková únia zamestnávateĐov

3.

22 Hutníctvo

Republiková únia
zamestnávateĐov

Slovenská obchodná a priemyselná komora
a Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky

4.

23 Strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba I

Slovenská obchodná
a priemyselná komora

Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky, Slovenská
živnostenská komora a Republiková únia
zamestnávateĐov

5.

24 Strojárstvo a ostatná
kovospracúvacia výroba II

Slovenská obchodná
a priemyselná komora

Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky, Slovenská
živnostenská komora a Republiková únia
zamestnávateĐov

6.

26 Elektrotechnika

Slovenská obchodná
a priemyselná komora

Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky
a Republiková únia zamestnávateĐov

7.

27 Technická chémia
silikátov

Asociácia zamestnávateĐských
zväzov a združení Slovenskej
republiky

Slovenská obchodná a priemyselná komora

8.

28 Technická a aplikovaná
chémia

Asociácia zamestnávateĐských
zväzov a združení Slovenskej
republiky

Slovenská obchodná a priemyselná komora
a Slovenská poĐnohospodárska
a potravinárska komora

29 Potravinárstvo

Slovenská poĐnohospodárska
a potravinárska komora

Republiková únia zamestnávateĐov,
Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky
a Slovenská živnostenská komora

10.

31 Textil a odevníctvo

Slovenská obchodná
a priemyselná komora

Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky

11.

32 Spracúvanie kože,
kožušín

Slovenská obchodná
a priemyselná komora

Republiková únia zamestnávateĐov
a Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky

33 Spracúvanie dreva

Republiková únia
zamestnávateĐov

Slovenská obchodná a priemyselná
komora, Slovenská živnostenská komora
a Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky

9.

12.
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34 Polygrafia a médiá

Asociácia zamestnávateĐských
zväzov a združení Slovenskej
republiky
Republiková únia
zamestnávateĐov

Slovenská obchodná a priemyselná komora
a Republiková únia zamestnávateĐov
Slovenská obchodná a priemyselná
komora, Slovenská živnostenská komora,
Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky
a Slovenská banská komora

14.

36 Stavebníctvo, geodézia
a kartografia

15.

37 Doprava, pošty
a telekomunikácie

Asociácia zamestnávateĐských
zväzov a združení Slovenskej
republiky

Slovenská obchodná a priemyselná komora
a Republiková únia zamestnávateĐov

16.

39 Špeciálne technické
odbory

Republiková únia
zamestnávateĐov

Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky

17.

42 PoĐnohospodárstvo,
lesné hospodárstvo
a rozvoj vidieka I

Slovenská poĐnohospodárska
a potravinárska komora

Slovenská lesnícka komora a Asociácia
zamestnávateĐských zväzov a združení
Slovenskej republiky

18.

43 Veterinárske vedy

Slovenská poĐnohospodárska
a potravinárska komora

Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky a Komora
veterinárnych lekárov Slovenskej republiky

19.

45 PoĐnohospodárstvo,
lesné hospodárstvo
a rozvoj vidieka II

Slovenská poĐnohospodárska
a potravinárska komora

Slovenská lesnícka komora a Asociácia
zamestnávateĐských zväzov a združení
Slovenskej republiky

53 Zdravotnícke odbory
vzdelávania na stredných
zdravotníckych školách

Slovenská komora
medicínsko-technických
pracovníkov

Slovenská komora sestier a pôrodných
asistentiek, Slovenská komora
fyzioterapeutov, Slovenská komora
zdravotníckych záchranárov, Slovenská
komora ortopedických technikov
a Slovenská komora zubných technikov

21.

62 Ekonomické vedy

Republiková únia
zamestnávateĐov

Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky, Slovenská
obchodná a priemyselná komora
a Slovenská živnostenská komora

22.

63 Ekonomika
a organizácia, obchod
a služby I

Republiková únia
zamestnávateĐov

Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky, Slovenská
obchodná a priemyselná komora
a Slovenská živnostenská komora

23.

64 Ekonomika
a organizácia, obchod
a služby II

Republiková únia
zamestnávateĐov

Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky, Slovenská
obchodná a priemyselná komora
a Slovenská živnostenská komora

24.

68 Právne vedy

nie je urþená

25.

72 Publicistika,
knihovníctvo a vedecké
informácie

nie je urþená

26.

75 Pedagogické vedy

nie je urþená

20.
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27.

76 UþiteĐstvo

nie je urþená

28.

82 Umenie
a umeleckoremeselná
tvorba I

Slovenská živnostenská
komora

Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky
a Republiková únia zamestnávateĐov

29.

85 Umenie
a umeleckoremeselná
tvorba II

Slovenská živnostenská
komora

Asociácia zamestnávateĐských zväzov
a združení Slovenskej republiky
a Republiková únia zamestnávateĐov

30.

92 Bezpeþnostné služby

nie je urþená
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65
VYHLÁKA
Ministerstva kolstva, vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky
z 24. marca 2015
o stredných kolách
Ministerstvo kolstva vedy, výskumu a portu Slovenskej republiky pod¾a § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona è. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (kolský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Predmet úpravy
Táto vyhláka upravuje
a) podrobnosti organizácie výchovy a vzdelávania
v stredných kolách, o dennej forme túdia a externej forme túdia a o hodnotení a klasifikácii iakov
stredných kôl a
b) zoznam tudijných odborov a uèebných odborov,
v ktorých sa vyaduje overenie peciálnych schopností, zruèností alebo nadania.
§2
Delenie, spájanie, zruovanie a oznaèovanie tried
(1) V stredných kolách sa pri vyuèovaní povinných
predmetov a volite¾ných predmetov triedy delia na dve
skupiny a viac skupín v súlade s rámcovými uèebnými
plánmi tátnych vzdelávacích programov alebo v súlade
so vzorovými uèebnými plánmi tátnych vzdelávacích
programov. V konzervatóriách sa v súlade s rámcovými
uèebnými plánmi tátnych vzdelávacích programov vyuèovanie organizuje aj individuálne.
(2) Na vyuèovanie nepovinných predmetov mono vytvára skupiny iakov zloené zo iakov rôznych roèníkov.
(3) Na vyuèovanie predmetu náboenská výchova
alebo predmetu etická výchova mono spája iakov
rôznych tried toho istého roèníka. Ak poèet iakov
v jednej skupine na vyuèovanie náboenskej výchovy
alebo etickej výchovy klesne pod 12, mono do skupín
spája aj iakov z rôznych roèníkov.
(4) Ak poèet iakov v triede klesne pod najnií poèet
iakov v triede ustanovený v § 33 ods. 7 a 8 zákona, trieda sa na konci kolského roka zruí a iaci sa preradia
do inej triedy, zmenia tudijný odbor alebo uèebný odbor alebo prestúpia na inú strednú kolu. O preradení
do inej triedy, zmene tudijného odboru alebo zmene
uèebného odboru alebo o monosti prestúpenia na inú
strednú kolu oboznámi stredná kola iakov do konca
obdobia kolského vyuèovania.
(5) Triedy jednotlivých roèníkov sa priebene oznaèujú rímskymi èíslicami od I. do VIII. Triedy jednotli1

vých roèníkov gymnázií s osemroèným vzdelávacím
programom sa môu oznaèova latinskými názvami.
Paralelné triedy toho istého roèníka sa rozliujú priradením ve¾kého písmena alebo ve¾kých písmen k rímskej
èíslici alebo k latinskému názvu. V triednom výkaze,
katalógovom liste iaka, v triednej knihe, na vysvedèení, na výuènom liste a na absolventskom diplome sa
jednotlivé roèníky oznaèujú slovami.
§3
Organizácia vyuèovania
(1) Vyuèovanie sa zaèína najskôr o 7.00 hodine. Vyuèovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej praxe plnoletých iakov sa zaèína najskôr
o 6.00 hodine. Vyuèovanie sa skonèí najneskôr
o 20.00 hodine. Vyuèovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej praxe plnoletých iakov sa
skonèí najneskôr o 22.00 hodine.
(2) Poradie a dåky prestávok urèí riadite¾ strednej
koly po prerokovaní v pedagogickej rade koly a rade
koly, prièom spravidla po tretej vyuèovacej hodine je
prestávka najmenej 20 minút. Ak vyuèovanie iakov tej
istej triedy pokraèuje aj popoludní, medzi dopoludòajím vyuèovaním a popoludòajím vyuèovaním je prestávka najmenej 30 minút.
(3) Prestávky iakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax na pracovisku
zamestnávate¾a a pracovisku praktického vyuèovania,
sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.
(4) Vyuèovanie iaka v jednom vyuèovacom dni trvá
najviac osem vyuèovacích hodín vrátane nepovinných
predmetov, okrem portovej prípravy a umeleckej prípravy.
(5) Vyuèovanie odborného výcviku, odbornej praxe
alebo umeleckej praxe iaka prvého roèníka v jednom
vyuèovacom dni trvá najviac es vyuèovacích hodín;
iaka prvého roèníka nadväzujúcej formy odborného
vzdelávania a prípravy najviac sedem vyuèovacích hodín. Vyuèovanie odborného výcviku, odbornej praxe
alebo umeleckej praxe iaka druhého roèníka a piateho
roèníka v jednom vyuèovacom dni trvá najviac sedem
vyuèovacích hodín; iaka druhého a tretieho roèníka
nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy,
ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,1)
najviac osem vyuèovacích hodín.

) § 10 a 20 zákona è. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(6) Do dåky jedného vyuèovacieho dòa vyuèovania
odborného výcviku sa zapoèítava aj dåka prestávok.
Do dåky jedného vyuèovacieho dòa vyuèovania odbornej praxe alebo umeleckej praxe na pracovisku zamestnávate¾a a pracovisku praktického vyuèovania sa zapoèítava aj dåka prestávok.
(7) Vyuèovanie neplnoletého iaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 8 hodín. Vyuèovanie plnoletého iaka
v priebehu 24 hodín trvá najviac 12 hodín.
§4
Oslobodzovanie iakov z vyuèovania
(1) Riadite¾ strednej koly môe oslobodi iaka z vyuèovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyuèovaním niektorých predmetov na
základe vyjadrenia lekára s odbornou spôsobilosou na
výkon pecializovaných pracovných èinností.2)
(2) Riadite¾ strednej koly nemôe oslobodi iaka na
celý kolský rok alebo na jeho prevanú èas od vyuèovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci
význam pre odborné zameranie absolventa; tieto predmety urèuje riadite¾ strednej koly.
§5
Hodnotenie a klasifikácia iaka
(1) Predmetom hodnotenia a klasifikácie iaka je
úroveò dosiahnutých vedomostí, zruèností a schopností iaka pod¾a uèebných osnov a vzdelávacích tandardov. Na hodnotenie a klasifikáciu preukázaného výkonu iaka v príslunom vyuèovacom predmete nesmie
ma vplyv správanie iaka.
(2) Triedny uèite¾ oznámi iakom v deò zaèiatku obdobia kolského vyuèovania, ktoré predmety sa v súlade so kolským vzdelávacím programom klasifikujú
a ktoré sa neklasifikujú.
(3) Triedny uèite¾, uèitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy priebene informuje o prospechu a správaní sa iaka zákonného zástupcu iaka alebo zástupcu zariadenia pod¾a § 1 písm. g) zákona.
(4) Riadite¾ strednej koly písomne informuje zákonného zástupcu iaka alebo zástupcu zariadenia pod¾a
§ 1 písm. g) zákona, ak sa výrazne zhorí prospech alebo správanie iaka.
§6
Súèasti výchovy a vzdelávania
(1) Riadite¾ strednej koly alebo ním poverený pedagogický zamestnanec pred uskutoènením exkurzie,
2
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kurzu na ochranu ivota a zdravia, kurzu pohybových
aktivít v prírode alebo kolského výletu pouèí úèastníkov o bezpeènosti a ochrane zdravia. O pouèení sa vyhotoví písomný záznam. Záznam o pouèení podpíu
vetci pouèení úèastníci a ten, kto pouèenie vykonal.
(2) Pre iakov, ktorí sa nezúèastnia exkurzie, kurzu
na ochranu ivota a zdravia, kurzu pohybových aktivít
v prírode alebo kolského výletu, zabezpeèí riadite¾
strednej koly náhradné vyuèovanie.
(3) Kurz na ochranu ivota a zdravia organizuje
stredná kola v treom roèníku túdia; ak ide o uèebné
odbory, v ktorých dåka túdia je dva roky, v druhom
roèníku túdia. Tento kurz trvá tri vyuèovacie dni po
es hodín.
(4) Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo
forme lyiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných
portov v prírode. Organizáciu kurzu pohybových aktivít v prírode zabezpeèuje riadite¾ strednej koly alebo
ním poverený pedagogický zamestnanec. Organizácia
lyiarskeho kurzu a snoubordingového kurzu sa zabezpeèuje v súlade s osobitným predpisom.3) Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyuèovacích dní, najmenej v rozsahu 15 vyuèovacích hodín.
(5) Zdravotnú starostlivos na lyiarskom kurze alebo na snoubordingovom kurze zabezpeèuje vedúci kurzu spolu so zdravotníckym pracovníkom odborne spôsobilým na výkon zdravotníckeho povolania.4)
(6) Poèas exkurzie, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo kolského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 iakov. Lyiarske
drustvo jedného pedagogického zamestnanca tvorí
najviac 15 iakov a snoubordingové drustvo najviac
10 iakov. Plavecké drustvo jedného pedagogického
zamestnanca tvorí najviac 10 iakov.
(7) kolské výlety sa môu organizova jedenkrát
v priebehu kolského roka a môu trva najviac dva vyuèovacie dni.
§7
Externá forma túdia v stredných kolách
(1) V gymnáziách a stredných odborných kolách sa
organizuje externá forma túdia v dåke túdia
a) rovnakej ako dåka dennej formy túdia prísluného
tudijného odboru alebo prísluného uèebného odboru pre uchádzaèov s niím stredným vzdelaním,
b) urèenej riadite¾om strednej koly pre uchádzaèov
s úplným stredným odborným vzdelaním alebo stredným odborným vzdelaním, ktorá trvá najmenej jeden rok.

) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky è. 513/2011 Z. z. pouívaní profesijných titulov a ich skratiek viaucich sa na odbornú spôsobilos na výkon zdravotníckeho povolania.
3
) § 6 vyhláky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky è. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona è. 544/2002
Z. z. o Horskej záchrannej slube v znení neskorích predpisov v znení vyhláky è. 134/2008 Z. z.
4
) § 27 a 33 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky è. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ïalieho
vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave pecializaèných odborov a sústave certifikovaných pracovných èinností v znení neskorích predpisov.
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(2) V konzervatóriu sa výchova a vzdelávanie neorganizuje externou formou túdia.

po sebe nasledujúce roèníky najviac jedenkrát v priebehu esroèného vzdelávacieho programu.

(3) Ak sa výchova a vzdelávanie v stredných odborných kolách uskutoèòuje externou formou túdia,
praktické vyuèovanie sa organizuje veèernou formou
túdia alebo dia¾kovou formou túdia.
(4) Ak sa denná forma túdia kombinuje s externou
formou túdia, denná forma túdia trvá v jednom kolskom roku jeden mesiac a pä mesiacov.
§8
Organizácia túdia v konzervatóriách
(1) V hudobnom a dramatickom konzervatóriu mono
poskytova výchovu a vzdelávanie aj iakovi pod¾a
§ 103 ods. 9 písm. h) zákona na základe písomnej iadosti a súhlasu zákonného zástupcu iaka alebo zástupcu zariadenia pod¾a § 1 písm. g) zákona.

Strana 553

§9
Komisionálne skúky v konzervatóriu
(1) Rozdielovou skúkou v konzervatóriu sa overuje
stupeò rozvoja umeleckých schopností a odborná teoretická pripravenos. Rozdielovou skúkou sa zisuje
stupeò rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti po preruení túdia, pri prestupe
z inej koly alebo pri zmene tudijného odboru. V taneènom konzervatóriu sa rozdielová skúka z odbornej
teoretickej pripravenosti nevykonáva.
(2) Riadite¾ konzervatória nemôe povoli opravnú
skúku z hlavného odboru túdia.
§ 10

(2) V hudobnom a dramatickom konzervatóriu mono
poskytova aj výchovu a vzdelávanie len vo vybraných
predmetoch.

Zoznam tudijných odborov a uèebných odborov,
v ktorých sa vyaduje overenie peciálnych
schopností, zruèností alebo nadania

(3) iak hudobného a dramatického konzervatória sa
môe vzdeláva aj v ïalom hlavnom odbore túdia
v tomto konzervatóriu; v jednom roèníku sa mono
vzdeláva len v jednom hlavnom odbore túdia.

tudijné odbory a uèebné odbory, v ktorých sa
vyaduje overenie peciálnych schopností, zruèností
alebo nadania, sú uvedené v prílohe.

(4) Konzervatórium organizuje ako súèas vzdelávania
interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, taneèné a baletné predstavenia, súae, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty.

§ 11

(5) Pod¾a § 103 ods. 9 písm. e) zákona môe iak hudobného a dramatického konzervatória absolvova dva

Úèinnos
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. apríla 2015
okrem § 2 ods. 4, ktorý nadobúda úèinnos 1. septembra 2015.

Juraj Draxler v. r.
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Príloha
k vyhláke è. 65/2015 Z. z.

ZOZNAM TUDIJNÝCH ODBOROV A UÈEBNÝCH ODBOROV, V KTORÝCH SA
VYADUJE OVERENIE PECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUÈNOSTÍ ALEBO NADANIA
tudijné odbory a uèebné odbory, v ktorých sa vyaduje overenie peciálnych schopností, zruèností alebo nadania,
sú
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

5310 N zubný technik,
5315 N zdravotnícky záchranár,
5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,
5370 M masér,
6317 M 74 obchodná akadémia  bilingválne túdium,
7649 M uèite¾stvo pre materské koly a vychovávate¾stvo,
7902 J 74 gymnázium  bilingválne túdium,
7902 J 77 gymnázium  port,
skupina tudijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,
skupina tudijných odborov a skupina uèebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II.
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66
VYHLÁKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 24. marca 2015,
ktorou sa mení a dopåòa vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky è. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch,
cukrárskych výrobkoch a cestovinách

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pod¾a § 3 ods. 1 písm. b) a § 30 ods. 1
zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 152/1995
Z. z. o potravinách v znení neskorích predpisov ustanovuje:

2. V § 3 ods. 5 sa vypúajú slová inde ako v pekárni.

Èl. I

4. V § 3 sa dopåòa odsek 9, ktorý znie:
(9) V názve trvanlivého peèiva sa nemusí uvies jeho
zaèlenenie pod¾a prílohy è. 1 a tabu¾ky è. 1..

Vyhláka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka Slovenskej republiky è. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách sa mení a dopåòa takto:
1. V § 3 odsek 1 znie:
(1) V názve pekárskych výrobkov skupiny chlieb
a skupiny peèivo sa musí uvies ich zaèlenenie do skupiny a podskupiny pod¾a prílohy è. 1 tabu¾ky è. 1; ak
ide o skupinu ostatné pekárske výrobky, musí sa
uvies názov pod¾a prílohy è. 1 tabu¾ky è. 1 v ståpci podskupina alebo iný zauívaný alebo opisný názov..

3. V § 3 ods. 7 sa vypúajú slová a èlenenie pod¾a
prílohy è. 1 tabu¾ky è. 1.

5. V nadpise § 4 sa vypúajú slová a peèivo.
6. V § 6 sa vypúa odsek 2. Súèasne sa zruuje
oznaèenie odseku 1.
Poznámka pod èiarou k odkazu 2 sa vypúa.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 15. apríla 2015.

¼ubomír Jahnátek v. r.
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67
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo pod¾a § 79 ods. 10 zákona è. 578/2004 Z. z. o poskytovate¾och zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona è. 204/2013 Z. z.
výnos z 20. marca 2015 è. S10109-OL-2014, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikaèný systém diagnosticko-terapeutických skupín.
Týmto výnosom sa zruuje vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 337/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikaèný systém diagnosticko-terapeutických skupín.
Výnos nadobúda úèinnos 1. apríla 2015.
Výnos je uverejnený v osobitnej èiastke Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 1. apríla 2015
a mono doò nazrie na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.
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