Štatút odborných komisií
pre odborné vzdelávanie a prípravu mládeže v stredných odborných školách
v Slovenskej republike

Článok 1
Základné ustanovenie
1. Odborné komisie pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len Odborné komisie) sú poradnými
orgánmi riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania .
2. Odborné komisie majú celoštátnu pôsobnosť. Ich pôsobnosť sa nevzťahuje na odborné vzdelávanie
a prípravu v stredných odborných školách riadených Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom
vnútra SR.
3. V rámci Odborných komisií môžu pôsobiť Pracovné skupiny pre odborné vzdelávanie a prípravu.
Článok 2
Pôsobnosť Odborných komisií
Odborné komisie sa podieľajú najmä na:
- riešení odborných a metodických otázok a úloh odborného vzdelávania a prípravy vzhľadom na
jednotlivé skupiny študijných a učebných odborov v oblasti cieľov, obsahu, foriem, metód a
prostriedkov odborného vzdelávania a prípravy,
- tvorbe, aktualizácii a inovácii štátnych vzdelávacích programov odborného vzdelávania a prípravy,
- tvorbe kritérií hodnotenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, tvorbe a inovácii metód a
nástrojov hodnotenia žiakov,
- tvorbe a revidovaní normatívov priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti jednotlivých
učebných a študijných odborov stredných odborných škôl prostredníctvom pracovných skupín,
- predkladaní podnetov na konkurzy na tvorbu učebníc a učebných a didaktických prostriedkov,
návrhov na lektorov rukopisov učebníc a autorov učebných a didaktických prostriedkov,
- predkladaní podnetov na realizáciu ďalšieho vzdelávania učiteľov odborných predmetov a majstrov
odbornej výchovy prostredníctvom seminárov, školení, kurzov,
- príprave vecných podkladov k všeobecne záväzným právnym predpisom v oblasti odborného
vzdelávania a prípravy,
- príprave podkladov ku koncepčným a strategickým dokumentom v oblasti odborného vzdelávania
a prípravy.
Pracovné skupiny sa podieľajú najmä na:
- riešení špecifických otázok odborného vzdelávania a prípravy,
- tvorbe, aktualizácii a inovácii školských vzdelávacích programov odborného vzdelávania a prípravy,
- riešení ďalších aktuálnych úloh spojených s konkrétnymi študijnými a učebnými odbormi.
Článok 3
Zriaďovanie Odborných komisií
1. Zriaďovateľom Odborných komisií a Pracovných skupín je Štátny inštitút odborného vzdelávania
a prípravy so sídlom na Bellovej 54/A v Bratislave (ďalej len „Inštitút“).
2. Odborné komisie sa zriaďujú spravidla podľa skupín učebných a študijných odborov v súlade
s vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 o stredných školách.

3. Zoznam Odborných komisií je prílohou Štatútu odborných komisií (ďalej len „Štatút“).
Článok 4
Zásady činnosti Odborných komisií
Odborné komisie v zmysle čl.2 Štatútu budú vychádzať z:
- uznesení Rady vlády SR pre OVP
- podkladov, podnetov a odborných stanovísk sektorových rád,
- odborných stanovísk, poznatkov a skúseností zriaďovateľov škôl, zástupcov zamestnávateľov,
- úloh a požiadaviek Ministerstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len
„Ministerstvo“).
Činnosť Pracovných skupín sa bude riadiť rovnakými pravidlami, ako činnosť Odborných komisií.
Článok 5
Zloženie Odborných komisií
Odborné komisie sú tvorené:
1. Stálymi členmi Odborných komisií sú odborní zamestnanci Inštitútu, pedagogickí zamestnanci
stredných odborných škôl (riaditelia, zástupcovia škôl, učitelia odborných predmetov, majstri
odbornej výchovy).
Stáli členovia Odborných komisií sú: predseda a členovia.
Predsedom Odbornej komisie je odborný zamestnanec Inštitútu, ktorého s prihliadnutím na jeho
kvalifikačné predpoklady vymenúva riaditeľ Inštitútu .
2. Stálych členov do Odborných komisií navrhujú na základe požiadania Inštitútu ich zriaďovatelia a
vymenúva ich riaditeľ Inštitútu.
3. Nestálymi členmi (prizvanými odborníkmi) Odborných komisií sú zástupcovia orgánov štátnej
správy a samosprávy, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, rezortných ministerstiev, Štátnej
školskej inšpekcie, Štátneho pedagogického ústavu, Metodicko-pedagogických centier, vysokých škôl,
konkrétnych zamestnávateľov a ďalší podľa prerokúvania špecifickej problematiky.
4. Nestáli členovia sa budú podieľať na rokovaniach Odborných komisií a Pracovných skupín na
riešení špecifických problémov v oblasti výchovy a vzdelávania na základe požiadania Inštitútu.
5. Ak člen Odbornej komisie alebo Pracovnej skupiny nemôže zastupovať inštitúciu, ktorá ho
nominovala, príslušná inštitúcia navrhne na jeho miesto nového člena.
Článok 6
Práva a povinnosti predsedu a členov Odborných komisií
1. Predseda Odbornej komisie
- riadi činnosť Odbornej komisie,
- organizačne a administratívne, s výnimkou ekonomických činností, zabezpečuje prípravu zasadnutí
Odbornej komisie,
- zvoláva zasadnutia Odbornej komisie,
- určuje program rokovania Odbornej komisie,
- vedie rokovania Odbornej komisie,
- v prípade jeho neprítomnosti vedie rokovanie OK poverený člen,
- navrhuje závery z rokovania Odbornej komisie,
- schvaľuje písomný záznam z rokovania Odbornej komisie, ktorý predkladá riaditeľovi Inštitútu do 7
pracovných dní po rokovaní Odbornej komisie,

- predkladá riaditeľovi Inštitútu návrh na odvolanie člena Odbornej komisie, ktorý sa nezúčastňuje
zasadnutí Odbornej komisie. Za sústavnú absenciu na zasadnutí Odbornej komisie sa považuje
neospravedlnená neúčasť na dvoch po sebe nasledujúcich zasadnutiach Odbornej komisie. V takom
prípade navrhne inštitúcia, ktorá ho nominovala, nového člena.
2. Člen Odbornej komisie
a) stály člen
- je povinný zúčastňovať sa na zasadnutiach Odbornej komisie,
- vypracúva návrhy, podklady, materiály
- má právo predkladať informácie k problematike odborného vzdelávania a prípravy na rokovania
Odbornej komisie,
- má právo sa vyjadrovať k prerokúvaným materiálom a hlasovať o stanoviskách k nim,
- môže sa vzdať členstva písomným oznámením, ktoré doručí predsedovi Odbornej komisie.
b) nestály člen
- zúčastňuje sa na zasadnutiach Odbornej komisie a Pracovnej skupiny podľa prerokúvania špecifickej
problematiky,
- vypracúva návrhy, podklady, materiály,
- má právo predkladať informácie k problematike odborného vzdelávania a prípravy na rokovania
Odbornej komisie,
- má právo sa vyjadrovať k prerokúvaným materiálom a hlasovať o stanoviskách k nim.
3. Členovia Odborných komisií sú spravidla členmi konkurzných komisií na tvorbu učebníc pre
jednotlivé učebné alebo študijné odbory alebo pre skupiny učebných a študijných odborov.
Článok 7
Rokovanie Odborných komisií
1. Zasadnutia Odborných komisií a Pracovných skupín sa konajú v súlade s Plánom hlavných úloh
Inštitútu v príslušnom kalendárnom roku.
2. Účasť člena Odbornej komisie, na jej rokovaní je nezastupiteľná. Svoju neprítomnosť na rokovaní
oznámi vopred predsedovi Odbornej komisie.
3. Odborná komisia je spôsobilá rokovať a uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej
členov.
4. Odborné komisie a Pracovné skupiny vypracúvajú materiály, pripravujú stanoviská a návrhy
opatrení podľa článku 2 Štatútu a predkladajú ich riaditeľovi Inštitútu.
5. Ak Odborná komisia po prerokovaní materiálu neprijme jednotné stanovisko, rozhoduje o ňom
hlasovaním. Stanovisko je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov Odbornej
komisie. Pri rovnosti rozhoduje hlas predsedu.
6. Z každého zasadnutia Odbornej komisie a Pracovnej skupiny sa vyhotovuje písomný záznam, ktorý
sa predkladá riaditeľovi Inštitútu a zasiela všetkým členom Odbornej komisie, Pracovnej skupiny .
Článok 8
Finančné a materiálne zabezpečenie činnosti Odborných komisií
1. Za výkon pracovných činností v Odborných komisiách vrátane pracovných skupín prináleží ich
členom finančné ohodnotenie. Finančné ohodnotenie sa nevzťahuje na činnosť predsedu Odbornej
komisie a prípadne ďalších jej členov, pokiaľ sú zamestnancami Inštitútu.
2. Finančné ohodnotenie za výkon pracovných činností sa riadi záväzným Pokynom riaditeľa Inštitútu
k financovaniu a materiálnemu zabezpečeniu činnosti Odborných komisií a Pracovných skupín pre
odborné vzdelávanie a prípravu v stredných odborných školách Slovenskej republike.

3. Inštitút predkladá Ministerstvu každoročne návrh na zabezpečenie účelovo viazaných finančných
prostriedkov, určených na finančné zabezpečenie činnosti Odborných komisií a Pracovných skupín
podľa požiadavky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Článok 9
Záverečné ustanovenia
1. Štatút nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia riaditeľom Štátneho inštitútu odborného
vzdelávania . ( Štatút schválil riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania dňa 29.marca 2011
s platnosťou od 1. apríla 2011.)
2. Ruší sa platnosť Zásad schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 21.decembra
2001 pod číslom 1217/2004-4 s platnosťou od 1. januára 2002.

V Bratislave 29. marca 2011

Ing. Ivan Stankovský, Csc
riaditeľ
Štátneho inštitútu odborného vzdelávania

.

Príloha č. 1:
ZOZNAM ODBORNÝCH KOMISIÍ
Pôsobnosť Odborných komisií podľa skupín odborov

1.

11

FYZIKÁLNE A MATEMATICKÉ VEDY

36

STAVEBNÍCTVO, GEODÉZIA A KARTOGRAFIA

2.

21

BANÍCTVO, GEOLÓGIA A GEOTECHNIKA

3.

22

HUTNÍCTVO

23

STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRAUVACIA VÝROBA I

24

STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRAUVACIA VÝROBA II

4.

26

ELEKTROTECHNIKA

5.

27

TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV

6.

28

TECHNICKÁ A APLIKOVANÁ CHÉMIA

7.

29

POTRAVINÁRSTVO

8.

31

TEXTIL A ODEVNÍCTVO

9.

32

SPRACÚVANIE KOŽE, KOŽUŠÍN A VÝROBA OBUVI

10.

33

SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV

11.

34

POLYGRAFIA A MÉDIÁ

12.

37

DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE

13.

39

ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY

14.

42

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA I

45

POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ VIDIEKA II

15.

43

VETERINÁRSKE VEDY

16.

62

EKONOMICKÉ VEDY

63

EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY I

64

EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY II

17.

68

PRÁVNE VEDY

18.

72

PUBLICISTIKA, KNIHOVNÍCTVO A VEDECKÉ INFORMÁCIE

19.

75

PEDAGOGICKÉ VEDY

76

UČITEĽSTVO

82

UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I

85

UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA II

82

UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I - KONZERVATÓRIÁ

20.
21.

