
Centrum OVP školenie 

 Pojem „centrum odborného vzdelávania a prípravy“ (ďalej len „Centrum OVP“) zaviedol do 

odborného vzdelávania zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave od 1.9.2009.  

Čl. I v § 11 označuje pojmom „Centrum OVP“ pôsobenie strednej odbornej školy, strediska 

praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe (ďalej len „škola“) 

v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na povolania. 

Pôsobenie školy ako Centrum OVP je teda označením úrovne kvality pôsobenia školy 

a školského zariadenia, ako jej organizačnej súčasti, v oblasti odborného vzdelávania 

a prípravy  

a vyjadruje, že: 

a) škola spolupracuje s príslušnou stavovskou organizáciou alebo profesijnou organizáciou, 

b) škola má moderné technologické zariadenia, ktoré sú súčasťou normatívu materiálno-

technického a priestorového zabezpečenia v rozsahu odporúčaného vybavenia,  

c) škola poskytuje odborné vzdelávanie a prípravu na výkon daného povolania 

a odborných činností, 

d) škola a jej školské zariadenie splnili kritéria pre pôsobenie školy ako Centrum COV. 

 

 Škola pôsobí ako Centrum OVP ak o tom rozhodne so súhlasom jej zriaďovateľa 

príslušná stavovská organizácia alebo profesijná organizácia.  

Z uvedenej vety teda vyplýva, že Centrum OVP nevzniká procesom jeho zriadenia, ako vzniká 

napríklad škola alebo školské zariadenie. Centrum OVP nie je legislatívne zadefinované ako subjekt, 

v ktorom sa uskutočňuje odborné vzdelávanie. „Centrum OVP“ je označenie pôsobenia školy, ktorej 

činnosť spĺňa vopred určené hodnotiace kritéria pre pôsobenie školy ako Centrum OVP. 

  Ako Centrum OVP pôsobí škola na základe rozhodnutia o pôsobení školy ako 

Centrum OVP. Rozhodnutie o pôsobení školy ako Centrum OVP sa vydáva na základe výsledkov 

hodnotenia kritérií, ktoré sú určené „Podmienkami pre možnosť strednej odbornej školy, strediska 

praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe ako centrum 

odborného vzdelávania a prípravy“ (ďalej len „Podmienky“) schválenými príslušnou stavovskou alebo 

profesijnou organizáciou.  

 Škola môže pôsobiť ako Centrum OVP pre učebné  a študijné odbory zaradené v skupine 

odborov, ku ktorým má vecnú pôsobnosť stavovská alebo profesijná organizácia, ktorá rozhodla 

o pôsobení školy ako Centrum OVP.  

Takéto pôsobenie školy sa označuje napríklad ako Centrum pre OVP pre strojárstvo.  

Ak je pôsobenie školy ako Centrum OVP zúžené iba pre časť sektoru hospodárstva, označuje 

sa napríklad ako Centrum OVP pre autoopravárenstvo – učebný odbor autoopravár. 

/1/ Hlavnými  cieľmi centra odborného vzdelávania sú:  
 

a)  zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy pre výkon daného povolania 

a odborných činností, 

b)  zabezpečenie odborného vzdelávania a prípravy na základe požiadaviek     

zamestnávateľov. 

 



/2/  Hlavné úlohy centra odborného vzdelávania sú najmä: 
 

a) odborné vzdelávanie a príprava žiakov na výkon daného povolania  a odborných 

činností v stredných odborných školách s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenie 

absolventov na trhu práce, 

b) ďalšie odborné vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných 

zamestnancov školy,  

c)  celoživotne vzdelávanie pre potreby trhu práce (napr. kurzy odbornej spôsobilosti, 

kurzy pre špecifické odborné zručnosti ...), 

d) rekvalifikačné vzdelávanie, 

e) tvorba a realizácia nových školských vzdelávacích programov, inovácie obsahu 

vzdelávacích programov škôl, 

f)  aplikovaný výskum, prípadne spolupráca s výskumnou inštitúciou, 

g)  medzinárodná spolupráca, 

h)  poradenské a servisné služby profesijného zamerania, 

i) tvorba a spolutvorba odborných učebných textov, 

j)   spolupráca so základnými školami, najmä v oblasti propagácie odborného 

vzdelávania a prípravy a uplatnenia absolventov sa na trhu práce (napr. formou 

vedenia záujmových krúžkov v spolupráci so strednou odbornou školou, 

zabezpečovanie exkurzií vo výrobných závodoch, organizovania dní otvorených 

dverí, prezentácie profesií organizovaných na základných školách a realizácie 

náborov), 

k)   spolupráca so zamestnávateľmi na ukončovaní štúdia a skúškach (napr. už pri 

prijímacom konaní na  talentových a záverečných skúškach), 

l)  motivovanie žiakov a oceňovanie (napr. umožniť sebarealizáciu žiakov, prezentácie 

prác žiakov na rôznych podujatiach, štipendiá                         so zamestnávateľmi, 

organizovanie voľného času pre žiakov formou mimoškolskej činnosti), 

m) ďalšie aktivity a činnosti, ktoré súvisia s rozvojom a činnosťou centra odborného 

vzdelávania a prípravy. 

 

Škola pôsobí ako Centrum OVP za podmienok, že zabezpečuje odborné vzdelávanie 

a prípravu na zamestnávateľmi na požadované povolania, spĺňa nižšie uvedené kritéria a bolo vydané 

rozhodnutie o súhlase stavovskej alebo profesijnej organizácie s pôsobením školy ako Centrum OVP. 
 

Pojem „Centrum OVP“ teda označuje strednú odbornú školu, ktorá vykonáva činnosti 

zodpovedajúce odbornému vzdelávaniu a príprave zodpovedajúce hlavným cieľom a úlohám určeným 

v Podmienkach pre Centrum OVP.  

Kvalitu pôsobenia školy v oblasti odborného vzdelávania a prípravy posudzuje odborná 

komisia podľa v Podmienkach určených hodnotiacich kritérií a podľa Štatútu odbornej komisie 

a Rokovacieho poriadku odbornej komisie pre udelenie možnosti pôsobiť škole ako Centrum OVP. Pri 

hodnotení kritérií použije aj hodnotiace štandardy Centra OVP. 

 

 

Bratislava, 27.5.2014 


