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Zriaďovacia  l i s t ina   

 

(úplné znenie)   

 

Š t á t n e h o  i n š t i t ú t u  o d b o r n é h o  v z d e l á v a n i a   

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  (ďalej aj 

„ministerstvo“) podľa § 21 ods. 1 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a zmien a doplnkov niektorých zákonov, v znení dodatkov 

k Zriaďovacej listine, dodatku č. 3223/1993 – 32 z 24. mája 1993, dodatku č. 

1796/1994 – sekr. z 18. augusta 2004, dodatku č. 2376/1994 – sekr. z 25. októbra 

1994 a dodatku č. 4/1994 zo 16. apríla 2002 vydáva túto  

 

zr iaďovaciu l i s t inu  

 

Čl.  1  

 

1. Ministerstvo podľa § 14 ods. 2, pís. b zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve rozhodnutím za 11.11. 1994, číslo 2467/1994 – sekr. 

zriadilo Štátny inštitút odborného vzdelávania ako rozpočtovú organizáciu k 1. 

novembru zmenou názvu Inštitút prípravy a mládeže, ktorý bol zriadený podľa §6 ods. 

2 zákona 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve k 1. februáru 

1991.  

2. Sídlom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je Bratislava.   

3. Štatutárnym orgánom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je riaditeľ, ktorého 

menuje a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky.  

4. Identifikačné číslo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania je 173 14852.  
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Čl. 2 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania je metodické, koordinačné a informačné pracovisko 

zriadené pre zabezpečovanie úloh a stredných odborných škôl.  

 

1. Plní úlohy súvisiace:  

a) s metodickým riadením stredných škôl, v ktorých sa realizuje odborné vzdelávanie 

a príprava,  

b) s pedagogicko-organizačným zabezpečením výchovy a vzdelávania v stredných 

odborných školách, strediskách praktického vyučovania a pracoviskách 

praktického vyučovania.  

2. Vykonáva činnosti súvisiace so zabezpečením pokusného overovania organizácie 

a riadenia stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania a pracoviskách 

praktického vyučovania.  

3. Vypracováva koncepčné,  metodické materiály a systémové nástroje,  poskytuje 

poradenské, metodické a informačné služby pre  oblasti teoretického a praktického 

vyučovania,  stredné odborné školy, strediská a pracoviská odborného vyučovania, pre 

systém celoživotného vzdelávania a celoživotnej prípravy a pre ostatné právne 

subjekty zabezpečujúce prípravu žiakov v  strednom odbornom školstve.  

4. Preveruje a posudzuje personálnu a materiálno-technickú pripravenosť stredných 

odborných škôl, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania 

pred ich zriadením a zaradením do siete stredných škôl a zoznamov stredísk 

praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania.  

5. Vypracováva normatívy základného vybavenia dielní a pracovísk praktického 

vyučovania pre príslušné odbory štúdia stredné odborné školy a dielne praktického 

výcviku  základných škôl vo vzťahu k rozvoju zručnosti žiakov základných škôl pri 

ich  prechode na strednú odbornú školu.  

6. Zabezpečuje činnosti odborných komisií pre jednotlivé skupiny učebných a študijných 

odborov.  

7. Podporuje tvorivosť stredoškolskej odbornej mládeže zabezpečovaním odborných 

súťaží na stredných školách.  

8. Podporuje a rozvíja podnikateľské aktivity žiakov odborných stredných škôl, ktoré 

smerujú ku skvalitneniu odborného vzdelávania a prípravy v oblasti celoživotného 

vzdelávania.  
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9. Tvorí a udržiava národnú sústavu kvalifikácií v kontexte celoživotného vzdelávania.  

10. Vypracováva a realizuje celoštátnu koncepciu kariérového poradenstva na voľbu 

povolania.  

11. Zabezpečuje systém ďalšieho vzdelávania a metodické usmerňovanie výchovných a 

kariérových poradcov základných škôl a stredných škôl v oblasti celoživotného 

poradenstva.  

12. Zabezpečuje informačné služby v oblasti  poradenstva.  

13. Vypracováva podkladové materiály a stanoviská pre koncepčné a operatívne 

rozhodovanie ministerstva.  

14. Posudzuje návrhy koncepcií a obsahu učebných a študijných odborov stredných 

odborných škôl vrátane súkromných a cirkevných.  

15. Vypracováva podklady pre tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov.  

16. Vypracováva profily absolventov stredných odborných škôl.  

17. Pripravuje štátne vzdelávacie programy a relevantné metodiky (charakteristika, 

učebný plán, učebné osnovy všeobecnovzdelávacích a odborných predmetov) .  

18. Pokusne overuje nové formy a metódy odborného vzdelávania a prípravy, sleduje 

vývojové tendencie odborného vzdelávania a prípravy v zahraničí a prispôsobuje 

systém odborného vzdelávania a prípravy vývoju európskych systémov tak, aby bol 

porovnateľný z medzinárodného hľadiska.  

19. Integruje a objektivizuje zámery a stanoviská sociálnych partnerov a ďalších iniciatív 

pri riešení odborného vzdelávania a prípravy a skúma odborné vzdelávanie a prípravu 

ku vzťahu k trhu práce  a zamestnanosti, ako aj uplatnenie absolventov v praxi.  

20. Realizuje vybrané zahraničné projekty.  

21. Zabezpečuje práce súvisiace s tvorbou učebníc a učebných pomôcok,  vykonáva 

vlastnú edičnú činnosť.  

22. Odborne garantuje súťaže stredoškolskej odbornej činnosti a ďalších súťaží na 

 stredných školách, metodicky riadi a usmerňuje činnosti ústredných komisií 

a organizačne zabezpečuje realizáciu celoštátnych kôl súťaží.  

23. Spolupracuje s výskumnými a metodickými inštitúciami rezortu školstva, ako aj inými 

ústrednými orgánmi štátnej správy, s regionálnymi školskými orgánmi, s inštitúciami 

a organizáciami trhu práce a so zahraničnými partnermi v oblasti stredného odborného 

vzdelávania a prípravy.  
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Čl.  3  

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania spravuje nasledovný majetok Slovenskej 

republiky:  

a) hnuteľný majetok, stav k 31.12. 2001 v hodnote 40 511 810,- SK  

b) nehnuteľný majetok, stav k 31.12. 2001 v hodnote 35 066 843,- SK  

Budovy:  

1. Bellova 54/A, budova vedená na LV č. 3701, v katastrálnom území Vinohrady, 

súp. č. 277, par. č. 1816/2 v hodnote 15 05 269,-SK, bez pozemku  

2. Černyševského 27, komplex budov vedený na LV č. 2324, v katastrálnom 

území 804 959 Petržalka, súp. č. 1279, v hodnote 17 338 274,-SK  

3. Záhorská Ves č. 10, budova vedená na LV č. 736/1, v hodnote 2 613 4500,-SK  

 

Pozemky:  

1. Záhorská Ves č. 10, pozemky par. č. 732/1 vo výmere 1375 m2, par. č. 736/1 

o výmere 604 m2 a par. č. 737/2 vo výmere 916 m2, vedené na LV č. 1666 

v katastrálnom území Záhorská Ves č. 10, sú ocenené spoločne v hodnote 

57 900,-SK.  

 

Čl. 4 

 

1. Podrobnosti o organizácii a činnosti Štátneho inštitútu odborného vzdelávania 

upravuje štatút, ktorý vydáva a schvaľuje minister školstva Slovenskej republiky.  

2. Organizačný poriadok Štátneho inštitútu odborného vzdelávania určuje jeho 

organizačnú štruktúru a funkčnú pôsobnosť jednotlivých útvarov s vymedzením práv 

a povinností ich vedúcich. Organizačný poriadok nadobúda účinnosť po schválení 

ministrom školstva Slovenskej republiky.  
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Čl. 5 

 

Štátny inštitút odborného vzdelávania vo svojom hospodárení sa riadi všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.  

 

Čl. 6 

 

Rozpočtová organizácia sa zriaďuje na dobu neurčitú. 

 

Čl. 7  

 

Zrušujú sa:  

1. Zriaďovacia listina Inštitútu prípravy mládeže č. 1087/1991-11 z 29. januára 1991 

2. Dodatky k zriaďovacej listine č. 1087/1991 – 11 z 29. januára 1991:  

a) dodatok č. 3223/1993 – 32 z 24. augusta 2003 

b) dodatok č. 1769/1994 -  sekr. z 1. augusta 1994 

c) dodatok č. 2376/1994- sekr. z 25. októbra 1994 

d) dodatok č. 4 zo 16. apríla 2002 

 

 

Čl. 8 

 

Táto zriaďovacia listina nadobúda účinnosť ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 


