
 Metodika pre zaraďovanie študijných odborov a učebných odborov na stredných školách  
v súlade s úlohou B. 21. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 153/2017   

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo 
školstva“) k podpore najmenej rozvinutých okresov v zmysle úlohy B. 21. uznesenia vlády 
Slovenskej republiky č. 153/2017 k Informácii o stave podpory najmenej rozvinutých okresov 
Kežmarok a Lučenec, vypracovalo Metodiku pre zaraďovanie študijných odborov a učebných 
odborov na stredných školách v najmenej rozvinutých okresoch.      

V zmysle zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 336/2015 Z. z.) ako najmenej rozvinutý 
okres je určený taký okres, ktorý spĺňa podmienky vysokej miery nezamestnanosti a je 
zapísaný v zozname najmenej rozvinutých okresov.   

V zmysle § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 61/2015 Z. z.“) ministerstvo školstva určuje sústavu odborov vzdelávania a obsah 
odborného vzdelávania a prípravy v súčinnosti so samosprávnymi krajmi, stavovskými 
organizáciami, profesijnými organizáciami a ministerstvami podľa § 28 ods. 2 písm. a) 
tretieho až ôsmeho bodu tohto zákona.   

Ministerstvo školstva v zmysle § 14 ods. 6 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z.“) rozhoduje o zmenách v sieti škôl 
a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“). Zmeny v sieti sú zmeny údajov 
podľa § 15 ods. 4 zákona č. 596/2003 Z. z. V zmysle tohto ustanovenia, okrem iných, 
je zmenou v sieti aj zaradenie študijných odborov a učebných odborov do zoznamu 
študijných odborov a učebných odborov príslušných stredných škôl, ktorých zriaďovateľom 
môžu byť: samosprávny kraj, okresný úrad v sídle kraja, štátom uznaná cirkev alebo 
náboženská spoločnosť a iná právnická osoba alebo fyzická osoba. Žiadosť o zmenu v sieti – 
zaradenie študijného odboru a učebného odboru predkladá zriaďovateľ ministerstvu školstva 
v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. do 31. marca kalendárneho roka, 
ktorý predchádza roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykonať. Podľa § 18 ods. 3 zákona 
č. 596/2003 Z. z. minister môže, najmä ak požadovaná zmena v sieti nezakladá zvýšené 
nároky na štátny rozpočet, povoliť iný termín podania žiadosti podľa ods. 3 tohto zákona. 

V spojitosti s uvedeným sa podľa § 28 ods. 2 a 3 zákona č. 61/2015 Z. z. na  koordinácii 
odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce zúčastňujú okrem ústredných orgánov 
štátnej správy aj samosprávne kraje, okresné úrady v sídle kraja, úrady práce sociálnych vecí 
a rodiny v sídle kraja, regionálne komory stavovských organizácií, profesijné organizácie 
a zamestnávatelia, ktorí prispievajú k rozvoju regionálnej zamestnanosti, ako aj zástupcovia 
zamestnancov a zriaďovatelia stredných škôl.   

Podľa § 30 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len 
„ústredie“) v spolupráci s ministerstvom školstva raz ročne zverejňuje na svojom webovom 
sídle informáciu o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce v rámci pravidelných 



prognóz vývoja na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov 
a učebných odborov a vykonávaného zamestnania. Taktiež ústredie vedie zoznam najmenej 
rozvinutých okresov a zverejňuje ho na svojom webovom sídle.  

Podpora najmenej rozvinutým okresom sa poskytuje na základe Akčných plánov 
pre najmenej rozvinuté okresy (ďalej len „akčný plán“). Akčný plán je vládou Slovenskej 
republiky schválený záväzný dokument zameraný na odstraňovanie zaostávania najmenej 
rozvinutého okresu, ktorý vychádza zo základných dokumentov podpory regionálneho 
rozvoja, ďalších dokumentov a odporúčaní Rady pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu 
(ďalej len „rada“).   

V zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 336/2015 Z. z. rada okrem iného monitoruje a koordinuje 
realizáciu akčného plánu, vypracúva stanoviská k spôsobu plnenia a rozsahu plnenia akčného 
plánu, ako aj podáva návrh hodnotenia plnenia akčného plánu. V zmysle Štatútu rady 
pre rozvoj najmenej rozvinutého okresu do pôsobnosti rady patrí, okrem iného, 
aj schvaľovanie plánu aktivít a prioritných projektov pre realizáciu akčného plánu, ako 
aj posudzovanie žiadostí o regionálny príspevok a prijímanie odporúčaní k žiadostiam 
o regionálny príspevok. Vychádzajúc z určených úloh, sa v prípade zaraďovania študijných 
odborov a učebných odborov do zoznamu študijných odborov a učebných odborov 
stredných škôl, odporúča rade vyjadriť sa k žiadosti zriaďovateľa strednej školy v príslušnom 
najmenej rozvinutom okrese.  

Samosprávny kraj, štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť a iná právnická osoba 
alebo fyzická osoba, ako zriaďovatelia stredných škôl v najmenej rozvinutých okresoch, 
pri zaraďovaní študijných odborov a učebných odborov do zoznamu študijných odborov 
a učebných odborov stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, predkladajú žiadosť 
o predmetné zaradenie, pričom môžu postupovať podľa následného odporúčaného 
formulára.   

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 


