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                                                                                                                     Príloha č. 2 
Prehľad ďalšieho vzdelávania na ministerstvách a ďalšieho vzdelávania 
v pôsobnosti jednotlivých rezortov  
 
 V jednotlivých rezortoch sa ďalšie vzdelávanie uskutočňuje podľa zákona 
č.312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predmetov a zákona č.552/2003 
Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme. 
 
 
Ďalšie vzdelávanie v štátnej službe 
 

Prijatím zákona o štátnej službe a zriadením Úradu pre štátnu službu bolo 
vytvorené nové legislatívne a inštitucionálne prostredie s cieľom zaviesť jednotný 
systém vzdelávania štátnych zamestnancov. Úrad pre štátnu službu riadi vzdelávanie 
v štátnej službe a zabezpečuje jednotný systémový prístup v ďalšom vzdelávaní 
štátnych zamestnancov a určuje minimálne štandardy ďalšieho vzdelávania štátnych 
zamestnancov.  

Vzdelávanie štátnych zamestnancov je realizované ako systematické odborné 
vzdelávanie, ktoré má za cieľ priebežné zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných 
vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie štátnej služby v príslušnom 
odbore štátnej služby.     

Obsahové zameranie vzdelávania štátnych zamestnancov vyplýva 
predovšetkým z požiadaviek na ich spôsobilosť vyplývajúcu z opisu činností 
jednotlivých štátnozamestnaneckých miest. Vo všeobecnosti sú vzdelávacie aktivity 
zamerané na odborný rast, jazykovú prípravu, vzdelávanie v oblasti informačných 
technológií a prípravu odborníkov na agendu Európskej únie v otázkach európskej 
integrácie.  

 
 

Ďalšie vzdelávanie v rezortoch 
 
Okrem vzdelávania vlastných zamestnancov ministerstvá zabezpečujú aj 

vzdelávanie zamestnancov v rezortoch.  
 

Ministerstvo vnútra SR 
Rezortné vzdelávanie: 

• Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru 
• Vzdelávanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 
• Koordinácia vzdelávania zamestnancov krajských úradov   
• Koordinácia vzdelávania zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy 

štátnej správy 
• Vzdelávanie v oblasti civilnej ochrany 

 
Vzdelávacie inštitúcie:  

• Inštitút pre verejnú správu v Bratislave – vzdelávacie strediská Duchonka, 
Banská Bystrica, Košice 

• Akadémia Policajného zboru 
• Inštitút ďalšieho vzdelávania Akadémie Policajného zboru Bratislava 
• Stredná odborná škola Policajného zboru v Pezinku, Košiciach a Bratislave 
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• Stredná škola požiarnej ochrany MV SR Žilina 
• Vzdelávací a technický ústav civilnej ochrany Slovenská Ľupča a jeho 

strediská vzdelávania v Limbachu, Nitre a Spišskej Novej Vsi 
 
Ministerstvo hospodárstva SR  
Rezortné vzdelávanie:  

• Rozpočtové organizácie – služobné úrady, príspevkové organizácie, štátne 
podniky, akciové spoločnosti, v ktorých MH SR realizuje výkon akcionárskych 
práv 

 
 
Služobné úrady v regiónoch:  

• Puncový úrad SR – vzdelávanie v oblasti prehlbovania nevyhnutných znalostí 
o gemológii pre zamestnancov puncovej kontroly a puncovej inšpekcie 

• Hlavný banský úrad Banská Štiavnica – systematické vzdelávanie a dopĺňanie 
vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte P. J. Šafárika Košice pre výkon 
hlavného dozoru v baníctve a pri činnostiach vykonávaných banským 
spôsobom 

• Slovenská obchodná inšpekcia – vnútorné  odborné vzdelávanie štátnych 
zamestnancov k získavaniu špeciálnej odbornej spôsobilosti pre kontrolnú 
činnosť 

• Štátna energetická inšpekcia Trenčín – odborná príprava a rozvoj skúseností, 
nové metódy zavedenia manažmentu kvality, ISO normy 

 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 
Rezortné vzdelávanie: 

• Zamestnanci prvovýroby, poľnohospodárskych družstiev a obchodných 
spoločností  

• Potravinári 
• Súkromne hospodáriaci roľníci 
• Členovia komôr a profesijných zväzov a združení 
• Agropodnikatelia 
• Súkromní podnikatelia lesov 
• Zamestnanci štátnych lesov a vodohospodárskych organizácií 
• Robotnícke povolania v lesnom a vodnom hospodárstve 
• Pedagogickí pracovníci stredných odborných škôl 

 
Vzdelávacie inštitúcie:  

• Agroinštitút Nitra 
• Ústav vzdelávania a výchovy pracovníkov lesného a vodného hospodárstva 

SR Zvolen 
• Inštitút veterinárnych lekárov Košice 

 
Ministerstvo životného prostredia SR 
Rezortné vzdelávanie:  

• Slovenský hydrometeorologický ústav – Školiace a metodické stredisko - 
zabezpečovanie kvalifikačných požiadaviek pre výkon niektorých pracovných 
činností v odborných útvaroch divízie Meteorologická služba 
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Iné vzdelávanie:  
• Štátna ochrana prírody –  vedecká príprava 
• Štátny geologický ústav D. Štúra – externé štúdium na VŠ, doktorandské 

štúdium, skúšky odbornej spôsobilosti 
• Ústav krajinnej geológie – doktorandské štúdium 
• Slovenské banské múzeum – štúdium na SŠ a VŠ 
• Slovenský hydrometeorologický ústav – postgraduálne a doktorandské 

štúdium 
 
Vzdelávacie inštitúcie:  

• Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica 
 

Ministerstvo financií SR 
Rezortné vzdelávanie: 

• Zamestnanci Colnej správy SR  - základné colnícke vzdelanie a odborné 
colnícke vzdelanie - organizačne a metodicky zabezpečuje Colný inštitút CR 
SR s celorepublikovou pôsobnosťou 

• Zamestnanci daňových orgánov 
• Vzdelávanie zabezpečuje Daňové riaditeľstvo SR 

 
Vzdelávacie inštitúcie:  

• Vzdelávacie stredisko zamestnancov MF SR 
• Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie Trenčianske Teplice a Tatranská 

Lomnica 
• Školské a rehabilitačné strediská colnej správy 

 
Ministerstvo zdravotníctva SR 
Rezortné vzdelávanie:  

• Špecializačné štúdium  
• Príprava na výkon práce v zdravotníctve 
• Príprava na výkon certifikovaných pracovných činností 

 
Vzdelávacie inštitúcie:  

• Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava 
• Výučbové základne na ďalšie vzdelávanie v zdravotníckych zariadeniach 

 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 
Rezortné vzdelávanie:  

• Koordinácia vzdelávania zamestnancov rozpočtových organizácií 
• Koordinácia vzdelávania zamestnancov územnej samosprávy plniacich úlohy 

štátnej správy 
 
Ministerstvo kultúry SR 
Rezortné vzdelávanie: 

• Zamestnanci kultúrnych inštitúcií v rezorte 
• Zamestnanci špecifických funkcií, pre ktorých výkon sa vyžadujú špecifické 

znalosti 
 

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
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Rezortné vzdelávanie: 
• Zamestnanci ŽSR – Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie Bratislava 
• Zamestnanci Slovenskej pošty, š.p. – vzdelávacie stredisko Belušské Slatiny a 

Myjava 
• Zamestnanci Slovenskej správy ciest Bratislava – školiace zariadenie 

Liptovský Ján  
 
Ministerstvo spravodlivosti SR 
Rezortné vzdelávanie: 

• Kvalifikačná príprava justičných čakateľov 
• Ďalšie vzdelávanie sudcov  

 
Vzdelávacie inštitúcie:  

• Inštitút vzdelávania MS SR  Omšenie 
 
 
Ministerstvo zahrani čných vecí SR  
Vzdelávacie  inštitúcie:  

• MZV SR nemá vlastnú vzdelávaciu inštitúciu. Na vzdelávanie využívajú okrem 
slovenských vzdelávacích inštitúcií aj zahraničné inštitúcie a inštitúcie 
partnerských ministerstiev zahraničných vecí. 

 
Ministerstvo obrany SR  
Rezortné vzdelávanie 

• Ďalšie vzdelávanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ozbrojených síl 
Slovenskej republiky diferencované podľa hlavných cieľových skupín, ktorými 
sú mužstvo a poddôstojníci, práporčíci, dôstojníci a generáli a zamestnanci. 

 
Vzdelávacie inštitúcie 

• Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši 
• Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika v Košiciach 
• Poddôstojnícka akadémia v Liptovskom Mikuláši 

 
Ministerstvo školstva SR 
Rezortné vzdelávanie: 

• Ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov 
 
Vzdelávacie inštitúcie: 

• Academia Istropolitana 
• Ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

zabezpečujú priamoriadené organizácie MŠ SR (Štátny pedagogický ústav, 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, metodické centrá) a vysoké školy  

 
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
Rezortné vzdelávanie 

• MPSVR SR organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu a systematické 
odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti sociálnej pomoci, ako aj 
overovanie ich osobitných kvalifikačných predpokladov, určuje rozsah 
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a podmienky odbornej prípravy, ako aj predmet a podmienky skúšky a vydáva 
osvedčenia o osobitných kvalifikačných predpokladoch 

• Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny plní úlohy na úseku vzdelávania 
a prípravy na trh práce a zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie 
osobitných skupín občanov, organizuje a zabezpečuje odbornú prípravu 
a systematické odborné vzdelávanie zamestnancov ústredia, úradov práce, 
sociálnych vecí a rodiny a zariadení sociálnych služieb 

• Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny plnia úlohy na úsekoch vzdelávania 
a prípravy na trh práce a zvýšenej starostlivosti o pracovné uplatnenie 
osobitných skupín občanov 

 
Zoznam vybraných právnych predpisov upravujúcich ďalšie vzdelávanie v 
rezortoch  
 
Zákon č. 386/1997  Z. z.  o ďalšom vzdelávaní v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 312/2001  Z. z. o štátnej službe  v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 552/2003  Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  
Zákon č. 553/2003  Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme 
Zákon č. 311/2001  Z. z.  Zákonník práce v znení neskorších predpisov 
Služobné predpisy vydané Úradom pre štátnu službu 
Zákon č. 387/1996  Z. z.  o zamestnanosti v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 575/2001 Z. z.  o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej 
správy v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície 
v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších 
predpisov  
Zákon č. 369/1990  Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   
Zákon č. 302/200  Z. z.  o samospráve vyšších územných celkov   
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy 
na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov  
Výnos MV SR č. 62/1994 o stredných odborných školách Policajného zboru v znení 
výnosu MV SR č. 13/2001 
Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, ktorá upravuje odbornú 
prípravu príslušných zamestnancov obcí, ako aj udelenie, odňatie a zverejňovanie 
oprávnenia na jej vykonávanie  
Vyhláška MV SR č. 145/2002  Z. z.  o stredných školách požiarnej ochrany   
Vyhláška MV SR č. 169/2002  Z. z. o hasičských jednotkách  
Nariadenie ministra vnútra SR č. 30 z 23. mája 2002 o osobitnej odbornej 
spôsobilosti a o prehlbovaní kvalifikácie na vykonávanie činností v Hasičskom a 
záchrannom zbore  
Nariadenie vlády SR č. 110/2002 Z. z. , ktorým sa ustanovuje katalóg činností 
v štátnej službe a podrobnosti jeho dopĺňania v znení neskorších predpisov  
Nariadenie vlády SR č. 111/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných 
činností vo verejnej službe a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov  
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Zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
Nariadenie vlády SR č. 157/1997 Z. z. osobitných kvalifikačných predpokladoch na 
výkon niektorých činností  v krajských úradoch  a okresných úradoch  
Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 539/1992 Z. z. v znení zmien a doplnkov o puncovníctve a skúšaní drahých 
kovov 
Zákon o energetike č. 70/1998 Z. z.  v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 128/2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 
spotrebiteľa 
Zákon č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom 
zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov 
Vyhláška ESAV č. 55/1997  Zb. o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie a o hodnotení 
tvorivej spôsobilosti vedeckých pracovníkov 
Vyhláška ESAV č. 53/1977 o výchove nových vedeckých pracovníkov a o študijných 
pobytoch 
Vyhláška ESAV č. 54/1977 Zb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o  
pracovnoprávnych vzťahov účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov 
a o poskytovaní štipendií v znení noviel 
Zákon č. 200/1998 Z. z.  o štátnej službe colníkov v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov 
Nariadenie vlády SR č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov 
v zdravotníctve 
Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov  
Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania 
Zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja  
Zákon č. 80/1992 Zb. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej 
správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich v znení neskorších 
predpisov 
Zákon č. 335/1991 Zb.  o súdoch v znení neskorších predpisov 
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich  v znení neskorších predpisov 
Vyhláška č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických 
pracovníkov v znení neskorších predpisov 
Vyhláška č. 42/1996 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov 
Vyhláška č. 68/1985 Z. z. o  doplňujúcom štúdiu študentov vysokých škôl 
a absolventov vysokých a stredných škôl na získanie pedagogickej spôsobilosti 
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

 
 
 
 
 


