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11. Manažérske zhrnutie: 
krátka anotácia: 

- sedenie klubu zamerané na legislatívu na stredných odborných školách. Diskusia bola 

zameraná na platné zákony a vyhlášky o odbornom vzdelávaní a príprave.  Následne sa 

diskutovalo o školskom zákone a jeho novelách v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej 

situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 

predpisov a vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 a č. 115 

z 18. marca 2020 podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase 

vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 

z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej 

republiky bolo dňa 12. 3. 2020  vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. 

OLP/2576/2020, podľa ktorého bol vydaný zákaz prevádzky  zariadení pre deti a mládež 

vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. 

z. okrem špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

kľúčové slová: 

- práca s informáciami, získavanie informácií, zákony, vyhlášky, nariadenia vlády smernice, 

metodické usmernenia, metodické pokyny, všeobecno - právne predpisy, predpisy BOZP,  . 

http://www.sostechga.edupage.org/
http://www.trnava-vuc.sk/
https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-42-1994-z-z.p-421.html
https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-42-1994-z-z.p-421.html
https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-227-2002-z-z.p-419.html
https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-355-2007-z-z.p-7.html
https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-355-2007-z-z.p-7.html
https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-245-2008-z-z.p-1.html


12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

1. Oboznámenie sa so Zákonom 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch - diskusia 

2. Súčasný stav a nevyhnutnosť novelizovať zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. Diskusia o dôvodoch rýchlej novely :najmä skutočnosť, že  školský zákon upravuje viacero 

termínov, ktoré súvisia s organizáciou školského roka a v mimoriadnej situácii, v ktorej sa 

Slovenská republika nachádzala, bolo treba upraviť kompetencie Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu SR) vo vzťahu k určovaniu termínov, ktoré súvisia s organizáciou 

školského roka. 

4. Oboznámenie sa so Smernicou č. 19/2009, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného 

vzdelávania . 

5. Diskusia o Nariadení vlády o priamej výchovno - vzdelávacej činnosti . 

6. Oboznámenie sa s predpismi v oblasti BOZP a PO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odporúčania: 
1. Každý člen klubu si naštuduje jeden vybraný zákon a pripraví si k nemu stručnú prezentáciu 

v power pointe 

2. Na ďalšom sedení si členovia klubu pripravia svoje návrhy a pripomienky k vybraným 

zákonom a vyhláškam. 

3. Spracovanie nových informácií a prehodnotenie ich vplyvu na výchovno - vzdelávací proces. 

 

 

Záver: 

Toto sedenie je zamerané hlavne na získanie informácií o legislatíve na stredných odborných 

školách a prezentovanie nových informácií v rámci legislatívy v súvislosti s pandémiou Covid 

19 a ich vplyv na kvalitu vzdelávania ,porovnanie s obdobím pred pandémiou.   
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Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 

https://www.direktor.sk/sk/predpisy/predpis-245-2008-z-z.p-1.html
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: 

- SOŠtechnická, Esterházyovcov 712, Galanta - miestnosť/učebňa:- učebňa  0/1 

Dátum konania stretnutia: 23.06.2021 

Trvanie stretnutia: od 15:30..........hod do: 18:30.........hod  

 

 

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1 Ing. Ladislav Kostoláni  SOŠtechnická Galanta 

2 Ing. Zoltán Komlosi  SOŠtechnická Galanta 

3 Ing. Gábor Rusznák  SOŠtechnická Galanta 

4 Ing. Peter Herczog  SOŠtechnická Galanta 

5 Ing. Angela Javorová, PhD.  SOŠtechnická Galanta 

 


