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Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

STANOVISKO REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV 
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú kritériá na 
určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl 
 
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/268  

 
Materiál v pripomienkovom konaní do 26.05.2022 

Stručný popis podstaty materiálu najmä jeho relevancie z pohľadu RÚZ 

Materiál bol predložený do medzirezortného pripomienkového Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR 
na základe § 47 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení zákona č. 209/2018 Z. z. 
 
Cieľom a obsahom materiálu je najmä: 
V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou sa upúšťa od všeobecného kritéria určovania, ktoré predstavoval 
kvantitatívny model (vzorec), na základe ktorého boli rozdeľovaní žiaci v samosprávnom kraji v rámci jednotlivých 
odborov vzdelávania jednotlivým školám v závislosti od hodnôt, ktoré dosahovali tieto stredné školy v jednotlivých 
čiastkových kritériách. Žiaci stredných školám sa budú určovať proporcionálne na základe poradia škôl daného 
vyhodnotením určovacích kritérií. 
 

Postoj RÚZ k materiálu 

V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou sa upúšťa od všeobecného kritéria určovania, ktoré predstavoval 
kvantitatívny model (vzorec), na základe ktorého boli rozdeľovaní žiaci v samosprávnom kraji v rámci jednotlivých 
odborov vzdelávania jednotlivým školám v závislosti od hodnôt, ktoré dosahovali tieto stredné školy v jednotlivých 
čiastkových kritériách. Žiaci stredných školám sa budú určovať proporcionálne na základe poradia škôl daného 
vyhodnotením určovacích kritérií. RÚZ k návrhu predkladá nižšie uvedenú zásadnú pripomienku. 
 

Pripomienky RÚZ k predkladanému materiálu 

1. Zásadná pripomienka k §7 odsek 2 
Uvedenú úpravu považujeme za potenciálne diskriminačnú, ktorá opätovne dáva samosprávam  veľké právomoci pri 
určovaní najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. Zo skúseností z aplikačnej praxe viacerých 
samosprávnych krajov opakovane vyplynulo, že nakoľko samosprávny kraj vystupuje aj z pozície zriaďovateľa, často 
dochádza z jeho strany ku zaujatosti pri rozhodovaní o udelení počtu žiakov prvého ročníka na úkor súkromných a 
cirkevných škôl. 
 
Myslíme si, že úprava ustanovenia ods. 2 je príliš voľná, široko koncipovaná a variabilná, čím sa podľa nášho názoru 
narúša zásada právnej istoty, ako aj zásada rovnosti jednotlivých druhov stredných škôl v rôznych samosprávnych 
krajoch. Ak si samosprávny kraj napr. vyberie za kritérium veľkosť vnútorných priestorov, malé, často napr. súkromné 
školy nebudú môcť konkurovať tomuto kritériu, napriek tomu, že napr. budú mať výborné výsledky z celoslovenských 
súťaží a pod., budú zapojené do medzinárodných projektov a programov… 
 
Navrhujeme, aby všetky stanovené kritériá mali jasné kritériá hodnotenia, aby pri každom kritériu bolo uvedené presné 
% váhy. Nepovažujeme za správne, aby napr. veľkosť vnútorných priestorov mala v Bratislavskom kraji inú váhu pri 
hodnotení ako veľkosť vnútorných priestorov v Košickom kraji. 
 
Školy sú financované zo strany štátu a preto nepovažujeme za správne, aby samosprávne kraje mali neprimerané 
kompetencie pri stanovení kritérií na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl. Navrhujeme 
jednotné, jasné pravidlá, ktoré budú záväzné pre všetky samosprávne kraje a jednotlivé druhy škôl. 
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