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Cieľom aktivity je vytvoriť dátové prostredie, elektronické nástroje a kooperačno-komunikačnú infraštruktúru na spracovanie agendy implementácie 
prvkov systému duálneho vzdelávania a elektronizovať vybrané administratívne procesy podporujúce ich transparentnosť, efektivitu spracovania 
agendy systému duálneho vzdelávania s prihliadnutím na implementáciu nového modelu SŠ. Aktivita sa realizuje prostredníctvom čiastkových úloh: 
 
Úloha A.6.1.: Vybudovanie dátového a informačného zázemia použiteľného a prístupného všetkým reálnym a potenciálnym účastníkom 
systému duálneho systému vzdelávania 
Cieľom úlohy je vytvorenie nástroja na napĺňanie registrov: 

 register metodík a postupov pre všetky subjekty vstupujúce do SDV a register formulárov predstavujú činnosti a výstupy riešenia čiastkovej 
úlohy a za ich napĺňanie sú zodpovední riešitelia úlohy 

 register zmlúv a zmluvných strán je súčasťou funkcionality softvérového nástroja na elektronizáciu procesov spracovania zmlúv 
vytvoreného v rámci čiastkovej úlohy a zodpovední za jeho napĺňanie sú používatelia softvérového nástroja a riešitelia čiastkových úloh 

 register žiadostí, rozhodnutí a stanovísk všetkých strán zúčastnených v procese spracovania agendy spôsobilosti zamestnávateľa je 
súčasťou funkcionality softvérového nástroja na elektronizáciu procesov týkajúcich sa overovania spôsobilosti zamestnávateľa realizovať 
praktické vyučovanie vytvoreného v rámci čiastkovej úlohy a zodpovední za jeho napĺňanie sú používatelia softvérového nástroja a 
riešitelia čiastkovej úlohy 

 register centier OVP je súčasťou funkcionality softvérového nástroja na elektronizáciu procesov týkajúcich sa overovania spôsobilosti 
školy užívať označenie Centrum OVP vytvoreného v rámci čiastkovej úlohy a zodpovední za jeho napĺňanie sú používatelia softvérového 
nástroja a riešitelia čiastkovej úlohy 

 register členov komisií hodnotiacich spôsobilosť zamestnávateľov vykonávať praktickú časť vzdelávacieho procesu predstavujú činnosti 
a výstupy riešenia čiastkovej úlohy a za ich napĺňanie sú zodpovední riešitelia úlohy  

 register vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov je súčasťou funkcionality softvérového nástroja na elektronizáciu 
uzatvoreného procesu s krokmi: tvorba vzorových učebných plánov a vzorových učebných osnov – implementácia vzorových učebných 
plánov a vzorových učebných osnov do modulárnej štruktúry ŠVP 

 register aktuálneho stavu, analýz a prognóz požiadaviek trhu práce predstavujú činnosti a výstupy riešenia čiastkovej úlohy a za jeho 
napĺňanie sú zodpovední riešitelia úlohy 

 register uplatniteľnosti absolventov SOŚ predstavujú činnosti a výstupy riešenia čiastkovej úlohy a za jeho napĺňanie sú zodpovední 
riešitelia úloh  

 register pasportizácie škôl predstavujú činnosti a výstupy riešenia čiastkovej úlohy a za jeho napĺňanie sú zodpovední riešitelia úlohy  

 register normatívov materiálno-technického, priestorového a personálneho zabezpečenia u zamestnávateľa predstavujú činnosti a výstupy 
riešenia čiastkovej úlohy a za jeho napĺňanie sú zodpovední riešitelia úlohy 

 nástroj centrálneho úložiska projektových dokumentov s funkcionalitou umožňujúcou efektívnu tvorbu, evidenciu, správu, používanie a 
archiváciu elektronických dokumentov ľubovoľného typu 

 elektronický nástroj s funkcionalitou poskytujúcou  možnosti vyhľadávania informácií na základe ich systémových vlastností a 
používateľsky definovaných vlastností 

 
Úloha A.6.2: Elektronizácia procesov spracovania zmlúv, podpora jednotlivých krokov ich spracovania v priebehu celého životného cyklu 
zmluvy 
Cieľom úlohy je elektronizovať činnosti spojené so spracovaním zmlúv. Synergickým efektom elektronizácie tohto procesu je úspora čerpania 
finančných prostriedkov (personálnych a režijných nákladov) a najmä plnenie čiastkových úloh. 
 
Úloha A.6.3.: Elektronizácia procesov týkajúcich sa overovania spôsobilosti zamestnávateľa realizovať praktické vyučovanie v jeho 
priestoroch 
Cieľom úlohy je elektronizovať činnosti spojené s overovaním spôsobilosť zamestnávateľa realizovať praktické vyučovanie v jeho priestoroch. 
Synergickým efektom elektronizácie tohto procesu je úspora čerpania finančných prostriedkov (personálnych a režijných nákladov a najmä plnenie 
čiastkovej úlohy. 
 
Riešenie pokrýva jednotlivé kroky spracovania žiadosti zamestnávateľa o vydanie rozhodnutia príslušnou stavovskou organizáciou o jeho 
spôsobilosti realizovať praktické vyučovanie v jeho priestoroch  počnúc jej podaním až po vydanie rozhodnutia, prípadne proces overovania už 
vydaných rozhodnutí. 
 
Úloha A.6.4.: Elektronizácia procesov týkajúcich sa overovania spôsobilosti školy užívať označenie Centrum OVP 
Cieľom úlohy je elektronizovať činnosti spojené s overovaním spôsobilosti školy užívať označenie Centrum OVP. Synergickým efektom 
elektronizácie tohto procesu je úspora čerpania finančných prostriedkov (personálnych a režijných nákladov) a najmä plnenie čiastkovej úlohy. 
 
Riešenie pokrýva jednotlivé kroky spracovania žiadosti školy o vydanie rozhodnutia o jej spôsobilosti užívať označenie Centrum OVP počnúc jej 
podaním až po vydanie rozhodnutia. 



 
 

  
    

                                                                                                                
 

 

Úloha A.6.5. Elektronizácia podpory činnosti centier orientácie 
Cieľom úlohy je vytvorenie elektronického nástroja na poskytovanie komplexných informácií a prezentácií podporujúcich vytvorenie pozitívneho 
obrazu o jednotlivých odvetviach hospodárstva a s nimi súvisiacich povolaniach za účelom želanej orientácie žiaka. Musí podporovať 
sprostredkovanie informácii medzi žiakom a zamestnávateľom, poskytovať žiakovi možnosti tréningov, testov orientácie a prípravy na prijímacie 
pohovory u zamestnávateľa s cieľom identifikácie jeho silných a slabých stránok v oblasti záujmu. 
 
Úloha A.6.6. Elektronizácia podpory sprevádzania žiaka strednej odbornej školy 
Cieľom úlohy je vytvoriť komplexný elektronický nástroj s funkcionalitou na podporu vyhodnocovania vstupných, priebežných a výstupných 
kvalitatívnych parametrov týkajúcich sa predpokladov žiaka na daný odbor vzdelávania na základe údajov z externých zdrojov (profsme.sk) a 
podporou možností aktualizácie a zmien vzdelávacích programov pre IS EVSRŠ a z toho vyplývajúcich predpokladov žiakov na štúdium daného 
odboru vzdelávania. 
 
Úloha A.6.7. Vybudovanie kooperačnej platformy na podporu spolupráce riešiteľov a  partnerov zapojených do SDV  
Cieľom úlohy je vybudovať elektronický nástroj spolupráce riešiteľov a  partnerov zapojených do SDV. 
 
Úloha A.6.8. Elektronizácia podpory spracovania výkazníctva, analýz aktuálnych a historických informácií, štatistických prehľadov a 
nástroje na modelovanie, plánovanie a predikcie situácií súvisiacimi so SDV 
Cieľom úlohy je vytvorenie podporných elektronických nástrojov na vytvorenie jednotnej dátovej základne pre spracovanie výkazníctva, 
vypracovanie analýz, štatistík, predikcie a modelovanie (tvorba štatistických a predikčných modelov, ich riadenie a správu). Musí poskytovať 
funkcionalitu na nastavenie, vytvorenie procesov pre spracovanie aktuálnych a historických zdrojových dát, zabezpečovať vysokú dátovú kvalitu 
štruktúrovaných aj neštruktúrovaných dát, riadenie prístupov k nim. Nástroj bude poskytovať funkcionalitu na vytváranie, sledovanie vyhodnocovanie 
a reportovanie dotazníkovej spätnej väzby od rôznych skupín používateľov. Uvedená aktivita spracováva administratívnu agendu, ktorú obsahuje 
celý systém SDV. 
 
Úloha A.6.9. Elektronizácia podpory budovanie prezentačnej vrstvy, publikácie projektu a riadenie prístupu k nej 
Cieľom úlohy je vytvorenie elektronického nástroja s funkcionalitou prezentácie marketingovo-publikačných dokumentov, rôznych upútaviek, 
upozornení, noviniek a oznamov. Požadovaný nástroj bude spĺňať základnú funkcionalitu CMS doplnenú o možnosť nastavenia RSS-Feed na úrovni 
používateľa. Dôležitou súčasťou požadovanej funkcionality správa Call centra s možnosťou požiadať o metodické usmernenia, poskytnutie 
informácie a odpovede na odborné otázky.  
 
 
 
Záver:  
Počas obdobia od 01.01.2017 do 31.12.2017 pracovná skupina pripravovala analýzu potrieb partnerov zapojených do implementácie systému 

duálneho vzdelávania pre vytvorenie elektronického nástroja kooperačnej platformy. Na základe výsledkov analýzy boli spracované súťažné 

podklady na predmet obstarávania „Dodávka multifunkčnej platformy pre podporu zavádzania a zatraktívnenia DV“. Verejné obstarávanie bolo 

spustené a v súčasnosti ešte prebieha. 

 

 
 
 
 

 


