
 
 

SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA  

Dolné Rudiny 3, 010 01  Žilina 
Tel./fax: 041/7645195 

e-mail: uradkomory@szk.sk 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------   
 

V Ý Z V A 
 

NA PREDKLADANIE PROJEKTOV NA MOŽNOSŤ STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY, 

STREDISKA PRACOVNÉHO VYUČOVANIA, ŠKOLSKÉHO HOSPODÁRSTVA ALEBO 

STREDISKA ODBORNEJ PRAXE PÔSOBIŤ AKO CENTRUM ODBORNÉHO 

VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY 

 

PRE SKUPINY ODBOROV 

 

82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I 
 

85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II 

 

ČÍSLO VÝZVY: 1/2014/COVP/SŽK 

 

Slovenská živnostenská komora (ďalej len „SŽK“) na základe § 11 ods. 2 zákona č.184/2009 Z. z. 

o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov (školský zákon) a v súlade 

s článkom 2 ods. 1 schváleným Podmienkami pre možnosť strednej odbornej školy, strediska 

praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe ako centrum 

odborného vzdelávania a prípravy (ďalej len „Centrum OVP“) zo dňa 29.01.2014 (ďalej len 

“Podmienky“), vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov (žiadosť) pre možnosť strednej odbornej 

školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe 

pôsobiť ako Centrum OVP pre skupinu odborov 82 a 85 

 

v termíne   

 od 1. júna 2014 do 15. augusta 2014. 

 

Všetky predložené projekty budú posúdené odbornou komisiu (ďalej len „komisia“) zriadenou SŽK 

pre tento účel, ktorej rokovanie sa uskutoční najneskôr do 31. augusta 2014 v súlade s rokovacím 

poriadkom tejto komisie. Výsledok rokovania odbornej komisie bude doručený formou rozhodnutia 

predkladateľovi. Rozhodnutie má záväzný charakter, nie je preskúmateľné a nie je možné voči 

nemu podať opravný prostriedok. V prípade negatívneho rozhodnutia môže predkladateľ požiadať 

o písomné odôvodnenie, ktoré bude súčasťou zápisu z rokovania odbornej komisie. 

 

Oprávnený žiadateľ:  

Stredná odborná škola poskytujúca odborné vzdelávanie a prípravu pre uvedenú skupinu odborov. 

Náležitosti projektu: 

Obligatórne náležitosti predkladaného projektu (žiadosti) sú uvedené v Podmienkach. 



Dokumenty: 

Všetky dokumenty (podmienky), Štatút odbornej komisie, Rokovací poriadok odbornej komisie, 

súvisiace a potrebné k predloženiu projektu (žiadosti) sú verejne prístupné na webovom sídle SŽK 

www.szk.sk. 

 

Doplňujúce informácie je možné získať prostredníctvom e–mailu: roboschmidt@orangemail.sk, 

szktrnava@centrum.sk 

 

Všetky informácie súvisiace s touto výzvou poskytnuté telefonicky alebo osobne nemajú záväzný 

charakter a nie je možné sa na ne odvolať. 

 

Táto výzva nadobúda platnosť podpisom a účinnosť zverejnením na webovom sídle SŽK. 

 

 

Žilina 2. jún 2014. 

 

 

 

                 Ing. Robert  S c h m i d  t  ,  v. r. 

      Podpredseda P-SŽK pre odborné vzdelávanie  
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