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SPRAVA ZA ROK 2017 

AKTIVITA A.1. 

 

 

 

Zapojenie stavovských a profesijných organizácií do procesu pokračujúcej 

transformácie OVP a vybudovanie kooperačnej platformy spolupráce partnerov 

zapojených do systému duálneho vzdelávania, vzdelávanie a príprava inštruktorov. 
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Úloha A 1.1. Rozšírenie spolupráce so stavovskými a profesijnými organizáciami 

Cieľom úlohy je rozšíriť spoluprácu so stavovskými a profesijnými organizáciami s vecnou pôsobnosťou v zmysle zákona č.61/2015 Z.z. 

k jednotlivým skupinám študijných a učebných odborov a Radou zamestnávateľov pre Systém duálneho vzdelávania. Cieľom úlohy je vypracovanie 

dohôd o spolupráci medzi  Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a stavovskými a profesijnými organizáciami tak, aby bola zabezpečená 

spolupráca pri všetkých aktivitách národného projektu, predovšetkým pri skvalitňovaní systému duálneho vzdelávania. Dohoda o spolupráci bude 

uzatvorená s nasledujúcimi organizáciami – Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ 

SR), Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Slovenská lesnícka komora (SLsK), Slovenská banská komora (SBK), Slovenská 

živnostenská komora (SŽK), Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).  

Počas obdobia od 01.01.2017 do 31.03.2017 boli uzavreté Zmluvy o spolupráci so 7 stavovskými a profesijnými organizácií (ďalej len „SPO“) 

s vecnou pôsobnosťou v zmysle zákona č.61/2015 Z.z. k jednotlivým skupinám študijných a učebných odborov a Štátnym inštitútom odborného 

vzdelávania (ďalej len „ŠIOV“). Boli spracované dodatky k Zmluvám o spolupráci medzi SPO a ŠIOVom a následne predložené na podpis SPO. 

Úlohy v zmysle harmonogramu Národného projektu boli komunikované na poradách T1, ktoré sa uskutočňovali v pravidelnej mesačnej period icite 

a ad hoc s ohľadom na aktuálnu potrebu (18 pracovných stretnutí T1/2017). Bola vytvorená stála pracovná skupina so zástupcov SPO a ŠIOVu 

k tvorbe  modelu a metodiky Zamestnávateľského centra. Členovia pracovnej skupiny pracovali na individuálne zadaných úlohách, ktoré prerokúvali 

na stretnutiach pracovnej skupiny ( 5 pracovných stretnutí/2017).  

 

Úloha A 1.2. Realizácia predstavenia povolaní v SDV a ich propagácia 

Obsahom riešenia tejto úlohy je spracovanie návrhu na realizáciu komplexného systému propagácie povolaní a SDV smerom k žiakom a rodičom 
s cieľom podať komplexnú a adekvátnu informáciu o existujúcich povolaniach a ich dopadu a vplyvu na národné hospodárstvo a budúcnosť mladého 
človeka, ako aj samotná realizácie propagácie. Predstavenie povolaní by malo prebiehať na základe vytvorenia a nastavenia plánu propagácie 
povolaní, návrhu a výberu vhodných komunikačných prostriedkov, ktoré by zabezpečili prenos informácii o povolaniach smerom k žiakom a rodičom. 
Obsahovú stránku predstavenia povolaní bude mať v kompetencií riadiaci výbor zákazky, ktorý bude zložený zo zástupcov pracovnej skupiny A.1.1, 
ŠIOVu, MŠVVŠ SR, zástupcov zamestnávateľov a dodávateľa.  
  
Prostredníctvom pracovnej skupiny A 1.1 zástupcov stavovských a profesijných organizácií s vecnou pôsobnosťou v zmysle zákona č.61/2015 Z.z. 

k jednotlivým skupinám študijných a učebných odborov bol spracovaný zoznam povolaní v systéme duálneho vzdelávania určených na propagáciu.   

Počas obdobia od 01.01.2017 do 31.12.2017 bol spracovaný Opis predmetu zákazky a bola podpísaná zmluva s víťazom zákazky „Manuál publicity 

pre duálne vzdelávanie“ v predpokladanej hodnote 19 600 Eur bez DPH.  

Časť aktivity realizovaná touto zákazkou zahŕňala nasledovné časti: 1. Analytická časť – Analýza cieľových skupín publicity DV v populácií SR, 2. 

Návrh vizuálneho stvárnenia výstupov publicity DV, 3. Návrh a spracovanie typov grafických výstupov publicity DV, 4. Návrh manuálu publicity DV 

pre sociálne siete, 5. Predrealizačná príprava publicity na sociálnych sieťach, 6. Návrh podpory publicity DV na sociálnych sieťach, 7. Návrh manuálu 

a metodiky pre zber údajov zo sociálnych sietí, 8. Návrh manuálu na spracovanie elektronických údajov z publicity DV, 9. Návrh manuálu pre 

mediálnu publicitu DV, 10. Návrh metodiky vypracovania súťažných podmienok pre mediálnu publicitu DV. Všetky časti boli odovzdané 

v dohodnutom termíne podľa podpísanej zmluvy. 

Zároveň prijímateľ v rámci tejto aktivity vlastnou činnosťou a iniciatívou zabezpečoval propagáciu systému duálneho vzdelávania formou 

elektronického mesačníka DUÁL o formovaní moderného SDV. V monitorovacom období bolo vydaných päť čísel (január, február, marec, apríl, 

máj) pod názvom Duál Newsletter, dve čísla (október, november-december) pod názvom Duál Newsletter pre základne školy a dve čísla (október, 



 
 

  
    

                                                                                                                
 

 

november-december) pod názvom Duál Newsletter pre stredné školy. Newsletter sú distribuované v online prostredí riaditeľom ZŠ, pedagogickému 

personálu, kariérnym a výchovným poradcom. 

SDV propagoval ŠIOV aj vydávaním tlačových správ „K žiakom prichádzajú nové študijné odbory“ (19.01.2017), „Odborné súťaže podporujú talenty“ 

(24.01.2017), „Kontrakty s úspechom“ (26.01.2017), „ZENIT testuje moderné danosti žiakov“ (31.01.2017), „Euroskills / Prestíž doma, značka 

v zahraničí“ (06.02.2017), „Víťazstvo sa vari“ (13.02.2017),  „Zelené vozidlá“ (20.02.2017), „Stredoškoláci uvarili víťazstvo“ (21.02.2017) a „Burza 

príležitostí“ (23.02.2017), „Študuj dopravu“ (9.3.2017), „Mladí mechatronici v Trnave dokážu pripravenosť na povolanie“ (16.3.2017), „Východniari 

valcovali“ (28.3.2017), „Duálne vzdelávanie sa opäť posúva o krok vpred“ (10.05.2017), „Žiaka pre firmu vychováva aj inštruktor duálneho 

vzdelávania“ (11.05.2017), „Prví inštruktori duálneho vzdelávania získali certifikát“ (19.05.2017), „Slovenský „duál“ láka gruzínskych učiteľov“ 

(24.05.2017), „Počet prvákov v systéme duálneho vzdelávania sa zvýšil o 27 percent“ (19.9.2017), „Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu 

učiteľov a kariérových poradcov“ (22.11.2017), „Chceme prispôsobiť teóriu pre prax a odstrániť problémy vo vyučovaní. Aj Váš názor zaváži“ 

(05.12.2017). Ďalšie výstupy zabezpečilo ich preberanie a spracovávanie médiami.   

V monitorovacom období bola spustená webová stránka www.dualnysystem.sk, kde boli priebežne aktualizované dosiahnuté výstupy Národného 

projektu, uverejňované tlačové správy, aktuality, Newsletters. 

Zároveň prijímateľ spustil v monitorovacom období stánku na sociálnej sieti pod názvom Duálne vzdelávanie, kde prebieha pravidelne komunikácia 

s užívateľmi Facebooku.  

V monitorovacom období boli vytvorené letáky určené pre cieľové skupiny: 

 žiakov končiacich základnú školu a ich rodičov  

 zamestnávateľov  

 učiteľov a kariérových poradcov v rámci základných a stredných škôl 

Letáky boli uverejnené v online prostredí a zároveň prebehla ich distribúcia. Letáky stručne predstavujú duálne vzdelávanie, jeho benefity a spôsob 

možnosti zapojenia. Leták kariérny koučing pre učiteľov a kariérových poradcov informuje o prebiehajúcich školeniach a možnosti ich absolvovania 

zapojením školy do NP Duál.  

Náborová kampaň na oslovenie žiakov končiacich základnú školu a ich rodičov na zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania v online prostredí 

trvala od 22.02.2017 do 30.03.2017.  

Letná kampaň „Duál inšpiruje aj v lete“ počas letných prázdnin na podporu duálneho vzdelávania v spolupráci so stavovskými a profesijnými 

organizáciami, ako aj ďalšími partnermi. Prostredníctvom rozhovorov, článkov, fotiek a videí ľudí úspešných v danej profesii, ale i prognóz trhu 

práce, informácií o školách a zamestnávateľoch bola upriamená pozornosť na skutočnosť, že aj absolvovaním strednej odbornej škole môže byť 

človek úspešný. Predstavené boli profesie – pekár, železničiar, kuchár, farmár, stolár, lesník, obuvník a umelecký kováč. Posledný týždeň bol 

venovaný pohľadu personalistu a školského psychológa na duálne vzdelávanie a žiakov.Nasadenie  - skolskyservis.sk, teraz.sk, dualnysystem.sk, 

istp.sk, upsvar.sk, ucn.sk, siov.sk, skolskyportal.sk, Zväz hotelov a reštaurácií SR, web Ministerstva pôdohospodárstva, ruzsr.sk, ďalej Facebook 

profil Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, SPPK, RUZ, Tajomstvo mojej kuchyne, Fresh Market, AZZZ, Zdravé pečenie, Nábytok a bývanie, 

Decodom, Kvások, Svet bedničiek kariera.info.sk, eduworld.sk, topky.sk, Slovenská lesnícka komora, Kariera.sk na pláži, Školský portál, Učiteľské 

noviny,a mnohé iné.  

S Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky prebehlo stretnutie a nastavila sa koncepcia spolupráce OVP a systému duálneho 

vzdelávania.  

Na podporu duálneho vzdelávania prebehli stretnutia so stavovskými a profesijnými organizáciami.  

Pracovná skupina v monitorovacom období vypracovala opisy predmetu zákazky: 

 zabezpečenie grafických a tlačiarenských služieb a dopravy pre potreby národného projektu  

 zabezpečenie propagačných predmetov pre potreby národného projektu  

 zabezpečenie výroby informačných a audiovizálnych filmov pre duálne vzdelávanie 

 zabezpečenie dodávky bežne dostupného a voľne obchodovateľného reklamného priestoru v online médiách pre online publicitu na 

podporu aktivít  národného projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ na obdobie 12 mesiacov podľa stanovených 

ukazovateľov 

http://www.dualnysystem.sk/


 
 

  
    

                                                                                                                
 

 

Dňa 29.12.2017 bola podpísaná Zmluva o dielo a dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. DUAL-03537/2017 medzi Štátnym inštitútom odborného 

vzdelávania ako objednávateľom a spoločnosťou VRANA s.r.o. ako poskytovateľom. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa 

vykoná dielo spočívajúce vo vytvorení troch samostatných informačných audiovizuálnych filmov (vrátane všetkých prípravných, produkčných a 

postprodukčných prác). 

 

Úloha A 1.3. Realizácia vzdelávacieho programu pre inštruktorov pre praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania 

Realizácia školení pre  minimálne 700 inštruktorov  
Cieľ vzdelávania: Cieľom je zabezpečiť prípravu 700 inštruktorov. 
Forma vzdelávania: prezenčné vzdelávanie skupinovou formou 
Metóda vzdelávania: prednáška, brainstorming, diskusia, cvičenia, ukážky, tréning 
Nejde o akreditované vzdelávanie. 
Názov programu: Príprava inštruktorov praktického vyučovania  
 
 
Zoznam kurzov 2017 

Číslo kurzu Dátum kurzu Počet preškolených inštruktorov 

1. 11.,12., - 18.5.2017 11 

2. 29.,30.5. - 21.6.2017 11 

3. 1.,2., - 22.6.2017 11 

4. 7.,8., - 26.6.2017 12 

5. 7.,8., - 27.6.2017 15 

6.a 13.,14. - 29.6.2017 16 

6.b 13.,14. - 28.6.2017 15 

7. 12., 13.7. - 4.8.2017 16 

8. 25., 26.7.-18.8.2017 11 

9. 26., 27., 28.7.2017 13 

10. 31.7. – 1.,2.8.2017 15 

11. 7.,8.,9.8.2017 13 

12. 14.,15.,16.8.2017 15 

13. 9.,10. – 24.8.2017 14 

14. 27.,28.9. - 16.10.2017 14 

15.a 3..4. – 13.10.2017 13 

15.b 3.,4. – 13.10.2017 13 

16. 4.,5. – 12.10.2017 10 

17. 2., 3. - 19.10.2017 9 

18. 25.,26.,27.10.2017 14 

19. 23.,25.8. – 29.9.2017 17 

20. 5., 6. - 18.10.2017 16 

21. 2., 3. - 16.11. 2017 16 

22. 6., 7., 8.11.2017 10 

23. 14., 15.,24.11.2017 13 

24. 20., 21.11. - 1.12.2017 9 

25. 27.,28.,29.11.2017 7 

Spolu  349 

 

 

 

 

 


