Záznam z rozporového konania
so Slovenskou banskou komorou
k Návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum:

18. december 2014

Miesto:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Prítomní: Juraj Draxler, MA, JUDr. Žaneta Surmajová, PhD., Ing. Marian Galan, Ing. Fedor
Boroška
Zásadné pripomienky Slovenskej banskej komory:
1. K § 32 Samosprávny kraj ods. 3 návrh na úpravu textu a vypustenie z pôvodného ods. 3)
písm. e)
Pôvodný text:
(3) Samosprávny kraj určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl podľa odseku 2
podľa
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania v stredných školách,
analýz a prognóz o vývoji trhu práce vo svojej územnej pôsobnosti,
1,2 násobku počtu žiakov posledného ročníka základných škôl,
spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o
duálnom vzdelávaní,
spolupráce strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o
poskytovaní praktického vyučovania,
oprávnenia strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného
vzdelávania a prípravy,
percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch
práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v
danom študijnom odbore alebo v danom učebnom odbore,
ďalších kritérií určených samosprávnym krajom.

Navrhovaný text:
(3) Samosprávny kraj určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl podľa odseku 2
pričom zohľadňuje
a) regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách,
b) analýzu a prognózy o vývoji trhu práce vo svojej územnej pôsobnosti,
c) predpokladaný počet žiakov 1. ročníka strednej školy zistený na základe počtu
žiakov posledného ročníka základnej školy a na základe štatistických údajov o
počte žiakov prijatých do prvých ročníkov stredných škôl za obdobie
predchádzajúcich 5 rokov spracovaných samosprávnym krajom,
d) spoluprácu strednej odbornej školy so zamestnávateľom na základe zmluvy o
duálnom vzdelávaní alebo čestného prehlásenia o spolupráci, ktoré obsahuje
predpokladaný počet žiakov ktorí sa budú pripravovať v systéme duálneho
vzdelávania; doklady podľa tohto bodu predkladá škola najneskôr do 30. augusta
kalendárneho roka,

e) oprávnenia strednej odbornej školy používať označenie centrum odborného
vzdelávania a prípravy,
f) percentuálny podiel evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce,
sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom
študijnom odbore alebo v danom učebnom odbore,
g) ďalšie kritériá určené samosprávnym krajom.
Odôvodnenie:
Návrh upravuje postup samosprávneho kraja v uvedených veciach a mení pojem „podľa“
na pojem „zohľadňuje“
Záver:
Pripomienka čiastočne akceptovaná s výhradou k písm. c)
2. Zmeniť číslovanie paragrafov pôvodného zákona o odbornom vzdelávaní a príprave
upravujúce činnosť Fondu odborného vzdelávania a prípravy a zmeniť znenie pôvodného
§ 19 Zdroje fondu
Pôvodné znenie zo zákona 184/2009 Z. z.:
§ 19 Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú:
a) dary a príspevky od tuzemských fyzických osôb a právnických osôb okrem orgánov
štátnej správy a dary a príspevky zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
b) dobrovoľné príspevky od zamestnávateľov a stavovských organizácií,
c) úroky z prostriedkov fondu,
d) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
e) iné zdroje podľa osobitného predpisu.31)
Navrhované znenie:
§ xx Zdroje fondu
Zdrojmi fondu sú:
a) dary a príspevky od tuzemských fyzických osôb a právnických osôb okrem orgánov
štátnej
správy a dary a príspevky zahraničných právnických osôb a fyzických osôb,
b) dobrovoľné príspevky od zamestnávateľov a stavovských organizácií,
c) úroky z prostriedkov fondu,
d) sankcie za porušenie zmluvných podmienok,
f) dotácie zo štátneho rozpočtu,8)
g) dary a príspevky od iných osôb,
h) prostriedky poskytnuté z Fondu národného majetku Slovenskej republiky a
e) prostriedky Európskej únie,
f) iné zdroje podľa osobitného predpisu.31)
8) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Odôvodnenie:
Návrh rozširuje možnosti získať finančné zdroje pre fond na podporu odborného
vzdelávania a prípravy v porovnaní s pôvodným znením zákona, ktoré bolo hlavným
dôvodom nefunkčnosti fondu.
Záver:
Pripomienka predkladateľom stiahnutá.
3. K Čl. IX. bod. 4 návrh na zmenu textu
Pôvodné znenie:
4. § 17 sa dopĺňa odsekom 34, ktorý znie:
„34) Základ dane daňovníka, ktorý poskytuje praktické vyučovanie žiakovi na základe
učebnej zmluvy podľa osobitného predpisu,80ac) sa zníži o
a) 3 200 Eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín
praktického vyučovania,
b) 1 600 Eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín
praktického vyučovania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80ac znie:
„80ac) § 20 zákona č. .../2015 Z. z.“.
Zmeniť na:
4. Vložiť nový § 30c vrátane nadpisu:
§ 30c
Úľava na dani pre poskytovateľa praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania
Daňovník, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať
praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v učebnom odbore v systéme duálneho
vzdelávania xx), si môže uplatniť nárok na úľavu na dani vo výške:
a) minimálne 1 000 Eur a maximálne 2 000 Eur na žiaka, v závislosti od ekonomickej
náročnosti učebného odboru alebo študijného odboru v zmysle osobitného predpisu*), ak
daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania,
b) minimálne 500 Eur a maximálne 1 000 Eur na žiaka, v závislosti od ekonomickej
náročnosti učebného odboru alebo študijného odboru v zmysle osobitného predpisu*), ak
daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického vyučovania
za každé zdaňovacie obdobie počas celého obdobia, na ktoré bolo osvedčenie o
spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v študijnom odbore alebo v
učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania vydané.
Daňovník je povinný počas zdaňovacích období, za ktoré si uplatňuje úľavu na dani, viesť
dokumentáciu praktického vyučovania, ktorou preukáže rozsah poskytovaného
praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania a zabezpečiť uchovanie

učebných zmlúv xxx) a zmlúv o duálnom vzdelávaní xxx) na preukázanie nároku na
úľavu na dani.
Poznámka pod čiarou k odkazu xx znie:
„xx) § 12 zákona č. .../2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave“.
„xxx) § 17 a § 20 zákona č. .../2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave“.
*) Nariadenie vlády č. ktoré určuje finančné normatívy
Odôvodnenie:
Pri aktuálnej sadzbe dane z príjmov právnickej osoby vo výške 22 % bude mať zníženie
základu dane o 3 200 EUR za následok zníženie daňovej povinnosti zamestnávateľa o 704
EUR. V priemere za 1 mesiac PV u zamestnávateľa je to pre zamestnávateľa vyplývajúci
zo zníženia základu dane benefit vo výške 70,40 EUR.
Za predpokladu, že zamestnávateľ v DV poskytne žiakovi podnikové štipendium v
priemernej výške na 1 mesiac za celé štúdium cca vo výške 70 EUR (40/60/80/100 EUR
mesačne v jednotlivých ročníkoch), predstavuje benefit pre zamestnávateľa vo forme
zníženia základu dane pokrytie jeho nákladov na toto štipendium žiaka.
Daňový bonus teda za vyššie uvedeného predpokladu nezohľadňuje ďalšie náklady
zamestnávateľa na výkon praktického vyučovania, ktorými sú osobné náklady na
inštruktorov, nákup strojov a zariadená pre praktické vyučovanie žiakov formou cvičných
prác, režijné a materiálové náklady na výkon praktického vyučovania formou cvičných
prác, stravovanie žiakov a pod.
Nový § by umožnil zamestnávateľovi, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme
duálneho vzdelávania, plne využiť možnosť úľavy na dani v danej výške.
Záver:
Pripomienka neakceptovaná. Rozpor trvá.

V Bratislave dňa 18. decembra 2014
Zapísal: Ing. Marian Galan
Podpísané za:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR:

Juraj Draxler, MA v. r.

Slovenskú banskú komoru:

Ing. Fedor Boroška v. r.

