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LEGISLATÍVA VZDELÁVANIA

Zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015

ZMENY SÚ ÚČINNÉ OD 01.01.2022

V procese overovania spôsobilosti:

➢ ruší sa dokladovanie výpisu z obchodného registra

➢ výpis z registra trestov sa nahrádza čestným vyhlásením štatutára

Učebná zmluva:

➢ možnosť uzatvoriť učebnú zmluvu do konca augusta 1. ročníka

➢ možnosť ukončenia učebnej zmluvy písomnou dohodou so súhlasom školy

➢ možnosť vykonávať praktické vyučovanie aj mimo územia SR

Zmluva o duálnom vzdelávaní:

➢ Rozšírenie dôvodov možnosti výpovede zmluvy o duálnom vzdelávaní zo
strany stredných odborných škôl



LEGISLATÍVA VZDELÁVANIA

Zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015

ZMENY SÚ ÚČINNÉ OD 01.01.2022

Hlavný inštruktor / inštruktor

➢ po novom môže túto činnosť vykonávať osoba aj na základe inej ako

pracovnej zmluvy (napr. mandátna zmluva, dohoda o spolupráci a pod.)

➢ pre zamestnávateľa bude môcť pracovať aj ako tzv. prepožičaný

zamestnanec zo strednej školy

➢ v prípade hlavného inštruktora sa úroveň dosiahnutého vzdelania po novom

bude nahrádzať aj dosiahnutím praxe v rozsahu minimálne 8 rokov



LEGISLATÍVA VZDELÁVANIA

Zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015

ZMENY SÚ ÚČINNÉ OD 01.01.2022

Objektívne absencie žiaka – legislatívne zakotvené

➢ v záujme zabezpečenia právnej istoty sa priamo do zákona zakotvuje právo

zamestnávateľa na započítanie objektívne ospravedlnenej absencie žiaka

do rozsahu poskytnutého praktického vyučovania

➢ má to pozitívny vplyv na poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického

vyučovania a ďalšie daňové benefity



LEGISLATÍVA VZDELÁVANIA

Zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015

ZMENY SÚ ÚČINNÉ OD 01.01.2022

Rada zamestnávateľov

➢ rozširuje sa pôsobnosť na celé odborné vzdelávanie a prípravu

➢ mení sa názov na Radu zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a

prípravu



LEGISLATÍVA VZDELÁVANIA

Zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015

ZMENY SÚ ÚČINNÉ OD 01.01.2022

Zavedenie vzdelávacích poriadkov

➢ komplexný sprievodca pri zabezpečení praktického vyučovania v rámci
konkrétneho odboru vzdelávania

➢ upravuje priebeh odborného vzdelávania a prípravy v SDV, obsahuje
informácie o rozsahu praktického vyučovania, určuje princípy ukončovania
štúdia

➢ je prijatý v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, definuje schopnosti,
vedomosti a návyky, ktoré má zamestnávateľ sprostredkovať žiakom v
jednotlivých ročníkoch



LEGISLATÍVA VZDELÁVANIA

Zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015

ZMENY SÚ ÚČINNÉ OD 01.01.2022

Nadpodnikové vzdelávacie centrum (NVC)

➢ nový inštitút v zákone o odbornom vzdelávaní

➢ počas 3 ročného prechodného obdobia určujú kritéria pre získanie

oprávnenia používať označenie NVC stavovské a profesijné organizácie,

ktoré rozhodujú aj o odňatí oprávnenia používať toto označenie

➢ zameranie NVC sa odvíja od činnosti konkrétneho zamestnávateľa



LEGISLATÍVA VZDELÁVANIA

Zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015

ZMENY SÚ ÚČINNÉ OD 01.01.2022

Nadpodnikové vzdelávacie centrum

➢ realizuje rôzne odborné alebo rekvalifikačné kurzy, inovačné vzdelávanie
pre pedagogických zamestnancov, hlavných inštruktorov alebo inštruktorov

➢ poskytuje praktické vyučovanie s cieľom prehĺbenia a rozšírenia poznatkov
a zručností, ktoré žiaci nevedia získať v škole alebo u zamestnávateľa (bez
ohľadu na to či ide o SDV alebo "školský systém")

➢ rozširuje možnosti pre živnostníkov, malé alebo stredné podniky, pripraviť si
vlastnú budúcu pracovnú silu, bez rizika poklesu kvality poskytovaného
vzdelávania z dôvodu nedostatočných materiálnych, personálnych alebo
priestorových kapacít sústreďuje najnovšie inovácie a moderné
technologické trendy



LEGISLATÍVA VZDELÁVANIA

Zmeny v zákone o odbornom vzdelávaní a príprave č. 61/2015

ZMENY SÚ ÚČINNÉ OD 01.01.2022

Učebné a študijné odbory

➢ určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v dennej

forme štúdia sa rozširuje aj na odbory nižšieho stredného odborného

vzdelávania

➢ vstup zdravotníckych odborov do SDV

➢ odstránenie administratívnej záťaže pri vstupe odboru učiteľstvo pre

materské školy a vychovávateľstvo do SDV



LEGISLATÍVA VZDELÁVANIA

Zmeny v zákone o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch č. 138/2019

ZMENY SÚ ÚČINNÉ OD 01.01.2022

Z pohľadu SDV dôležité zmeny:

≈ Odborník z praxe môže vykonávať pracovnú činnosť v škole 6 mesiacov

počas školského roka. Doposiaľ to bolo len na 90 dní.

≈ Zakotvuje sa odborná stáž pedagogických zamestnancov u zamestnávateľa,

ktorý je v SDV. Táto stáž bude mať charakter inovačného vzdelávania.



LEGISLATÍVA VZDELÁVANIA

Zmeny v školskom zákone č. 245/2008

ZMENY SÚ ÚČINNÉ OD 01.01.2022

Z pohľadu SDV dôležité zmeny:

❑ úprava zdravotnej spôsobilosti žiaka

Žiak nemusí spôsobilosť preukazovať pri prijímacom konaní, platí tzv.

prezumpcia, že je zdravý

Škola alebo zamestnávateľ (ak ide o žiaka v SDV) môže žiadať, aby svoju

spôsobilosť preukázal

❑ zakotvuje sa povinnosť pre školy evidovať v centrálnom registri aj

zamestnávateľov



LEGISLATÍVA VZDELÁVANIA

Zmeny v školskom zákone č. 245/2008

ZMENY SÚ ÚČINNÉ OD 01.01.2022

≈ Ostatné zmeny:

≈ zefektívnenie procesu prijímacieho konania na vzdelávanie v stredných školách,

≈ zosúladenie terminológie a systému hodnotenia žiakov v základných školách a v
stredných školách,

≈ rozšírenie dištančného vzdelávania v dennej forme štúdia ako systémové opatrenie,

≈ otvorenie trhu s edukačnými publikáciami,

≈ spresnenie postupov vo výchove a vzdelávaní v školách s medzinárodným
programom,

≈ zmena spôsobu získavania nižšieho stredného vzdelania,

≈ komplexná zmena systému poradenstva a prevencie,

≈ zavedenie pojmu národnostné školy a národnostné školské zariadenia,

≈ zníženie množstva zákonnej úpravy vo vzťahu k pedagogickej dokumentácii a ku
komisiám pri ukončovaní výchovy a vzdelávania v stredných školách,

≈ vytvorenie rámca pre väčšiu variabilitu pôsobenia škôl s organizačnými zložkami.



Duálne vzdelávanie

≈ Kontakt na regionálneho koordinátora pre Prešovský kraj - Dualpoint Prešov

≈ Ing. Andrea Ondová

≈ Mobil: 0910 925 035, 0940 655 383, email: andrea.ondova@siov.sk

Dôležité informácie o duálnom vzdelávaní:

≈ www.dualnysystem.sk

mailto:andrea.ondova@siov.sk
http://www.dualnysystem.sk/

