
Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu 

práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom 

absolventov pre potreby trhu práce  

 

1. Úvod 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce 

a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre 

potreby trhu boli vytvorené v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. c) zákona č. 184/2009 

Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).  

Podľa tohto ustanovenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych 

vecí a rodiny Slovenskej republiky, stavovskými organizáciami, profesijnými organizáciami 

a odborovými organizáciami určuje Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré 

sú nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov 

s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. 

V priebehu procesu tvorby zoznamov sa uskutočnili tri pracovné stretnutia pracovnej 

skupiny zloženej zo zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej 

živnostenskej komory, Slovenskej lesníckej komory, Slovenskej banskej komory, Slovenskej 

poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Asociácie zamestnávateľských zväzov 

a združení, Republikovej únie zamestnávateľov, Odborového zväzu pracovníkov školstva 

a vedy na Slovensku, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Centra vedecko-technických 

informácií Slovenskej republiky.  

Prvé stretnutie sa uskutočnilo dňa 14. novembra 2014, ktorého predmetom bol návrh 

smernice, ktorou sa upravuje postup pri tvorbe zoznamu študijných odborov a učebných 

odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a učebných 

odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. Táto smernica bola 

schválená dňa 26. januára 2015 poradou vedenia ministerstva. 

Predmetná smernica bola vytvorená ako reakcia na pripomienky verejnosti 

k minuloročným zoznamom a na zásadnú požiadavku Ministerstva financií SR v rámci 

medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona o odbornom vzdelávaní 

a príprave, ako aj k návrhu novely nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre 

školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 418/2014 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy 

a školské zariadenia v znení neskorších predpisov. 

Predmetom druhého a tretieho stretnutia pracovnej skupiny (5. februára 2015 a 12. marca 

2015) bolo prerokovanie pracovných verzií predmetných zoznamov. V nadväznosti na tieto 

stretnutia sa uskutočnilo pripomienkové konanie, na základe ktorého bol vytvorený Zoznam 

študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a Zoznam 
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študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby 

trhu práce. 

 

2. Zdroje údajov 

Pri tvorbe zoznamov boli brané do úvahy zdroje údajov, ktoré boli relevantné pre 

zaradenie študijného odboru alebo učebného odboru do príslušného zoznamu. Medzi tieto 

údaje patria:  

 absolventská miera nezamestnanosti v príslušnom odbore vzdelávania za máj 2014, 

 celkový počet žiakov v príslušnom odbore vzdelávania k 15. 9. 2014, 

 dodatočná potreba zamestnancov v kalendárnom roku v závislosti podľa dĺžky štúdia 

v príslušnom odbore vzdelávania, 

 odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania,  

 regionálne stratégie výchovy a vzdelávania, 

 stanoviská príslušných stavovských organizácií a profesijných organizácií k návrhu 

predmetných zoznamov. 

 

3. Postup pri tvorbe zoznamov 

Zoznamy boli tvorené v súlade s čl. 2 a čl. 3 smernice. Základným kritériom pre 

zaradenie odboru vzdelávania do predmetných zoznamov bola absolventská miera 

nezamestnanosti k máju 2014, ktorú podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona zverejňuje Centrum 

vedecko-technických informácií SR. Absolventská miera nezamestnanosti pre zaradenie 

odboru vzdelávania do Zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah 

potrieb trhu práce je v prípade študijného odboru vyššia ako 15% a v prípade učebného 

odboru vyššia ako 20%. Absolventská miera nezamestnanosti pre zaradenie odboru 

vzdelávania do Zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom 

absolventov pre potreby trhu práce je v prípade študijného odboru nižšia ako 5 % a v prípade 

učebného odboru nižšia ako 10%.  

Ďalším kritériom pre zaradenie odboru vzdelávania do predmetných zoznamov bolo 

určenie dodatočnej potreby zamestnancov v príslušnom kalendárnom roku, ktorá bola určená 

v závislosti od dĺžky štúdia v príslušnom odbore vzdelávania a porovnaná s celkovým počtom 

žiakov, ktorí sa pripravujú na svoje budúce povolanie, povolania alebo odborné činnosti 

v príslušnom odbore vzdelávania. V prípade, že dodatočná potreba zamestnancov 

v príslušnom kalendárnom roku je najmenej o 20% vyššia ako je celkový počet žiakov 

v príslušnom odbore vzdelávania, zaradil sa takýto odbor vzdelávania do Zoznamu študijných 

odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce. To neplatilo, pokiaľ bol 

takýto odbor vzdelávania identifikovaný v rámci odvetvovej koncepcie odborného 

vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania, ktoré vytvárajú jednotlivé rezortné 
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ministerstvá
1
) alebo v rámci regionálnych stratégií výchovy a vzdelávania, vytváraných 

samosprávnymi krajmi.  

V nadväznosti na regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania Bratislavského 

samosprávneho kraja boli zo Zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad 

rozsah potrieb trhu práce vyradené odbory vzdelávania umelecký kováč a zámočník, kachliar 

a mäsiar z dôvodu, že predmetná regionálna stratégia výchovy a vzdelávania definovala tieto 

odbory vzdelávania ako odbory vzdelávania s nedostatočným počtom absolventov na trhu 

práce, čím sa zohľadnilo aj regionálne kritérium potrieb trhu práce. 

Naproti tomu v prípade, že dodatočná potreba zamestnancov v príslušnom kalendárnom 

roku bola najmenej o 50% nižšia ako je celkový počet žiakov v príslušnom odbore 

vzdelávania, zaradil sa takýto odbor vzdelávania do Zoznamu študijných odborov a učebných 

odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. V tomto prípade sa 

nebrali do úvahy odvetvové koncepcie odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon 

povolania a regionálne stratégie výchovy a vzdelávania.  

V súlade so smernicou, na základe vyššie popísaných kritérií a zdrojov údajov, boli 

spracované v spolupráci s Inštitútom vzdelávacej politiky návrhy zoznamov. Tieto zoznamy 

boli predložené na pripomienkovanie všetkým stavovským a profesijným organizáciám. 

Informácie o zapracovaní pripomienok jednotlivých stavovských a profesijných organizácií 

sú uvedené v prílohe. 

 

4. Využitie zoznamov 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov 

pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah 

potrieb trhu práce budú mať v praxi nasledovné uplatnenie: 

a) Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce  

a Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov 

pre potreby trhu práce bude zohľadnený pri rozpise finančných prostriedkov v rámci 

normatívneho financovania od 1. januára 2016 v nadväznosti na nariadenie vlády 

Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu 

finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení 

neskorších predpisov. 

b) Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov 

pre potreby trhu práce sa bude využívať v nadväznosti na § 33 ods. 8 zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov, podľa ktorého môže zriaďovateľ strednej školy určiť aj 

menší počet žiakov v triede (13 žiakov v dennej forme štúdia, 5 žiakov v externej forme 

štúdia) ako je minimálny počet žiakov v triedach stredných škôl (17 žiakov v dennej 

forme štúdia, 8 žiakov v externej forme štúdia) v prípade, ak daný študijný odbor alebo 

učebný odbor je zaradený do Zoznamu študijných odborov a učebných odborov 

s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce. 

                                                           
1
) Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  
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5. Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu 

práce 

2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby, 

2840 M biotechnológia a farmakológia, 

3158 M styling a marketing, 

3765 M technika a prevádzka dopravy, 

3767 M dopravná akadémia, 

3916 M životné prostredie, 

3964 M ochrana osôb a majetku pred požiarom, 

4511 L záhradníctvo, 

4556 K operátor lesnej techniky, 

4569 H viazač – aranžér kvetín, 

6292 N hospodárska informatika, 

6314 N cestovný ruch, 

6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu, 

6332 Q daňové služby, 

6341 M škola podnikania, 

6355 M služby v cestovnom ruchu, 

6362 M kozmetička a vizážistka, 

6403 L podnikanie v remeslách a službách, 

6426 L vlasová kozmetika, 

6444 K čašník, servírka, 

6445 K  kuchár, 

6446 K  kozmetik, 

8221 M dizajn, 

8234 M výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu, 

8245 M konzervátorstvo a reštaurátorstvo, 

8259 M animovaná tvorba, 

8261 M propagačná grafika, 

8269 M tvorba nábytku a interiéru, 

8295 M tvorba vitrážového skla a smaltu, 

8501 L umeleckoremeselné práce, 

8557 H umelecký stolár. 

 

6. Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom 

absolventov pre potreby trhu práce 

2157 M geológia, geotechnika a environmentalistika, 

2176 H mechanik banských prevádzok, 

2466 H 01 mechanik opravár – plynárenské zariadenia, 

2683 H 12 elektromechanik – automatizačná technika, 

2683 H 15 elektromechanik – úžitková technika, 

2738 H 01 operátor sklárskej výroby – výroba dutého a lisovaného skla, 
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2738 H 02 operátor sklárskej výroby – obsluha sklárskych automatov, 

2738 H 03 operátor sklárskej výroby – úprava a zošľachťovanie plochého skla, 

2738 H 04 operátor sklárskej výroby – maľba skla a keramiky, 

2738 H 05 operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov, 

2738 H 06 operátor sklárskej výroby – brúsenie skla, 

2860 K chemik operátor, 

2889 H 01 chemik – chemickotechnologické procesy, 

2889 H 04 chemik – spracúvanie kaučuku a plastov, 

2963 H mlynár a cestovinár, 

2987 H 01 biochemik – mliekarská výroba, 

2987 H 02 biochemik – výroba piva a sladu. 

 

7. Záver 

Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom 

absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, 

ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky dňa 30 . marca 2015 pod číslom 2015-4442/15270:4-10E0. 

 

 

 

 minister v. r. 


