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„Chcem 
zarábať 
peniaze.“

„Chcem si nájsť
prácu a byť
dobrý v tom, čo
robím.”

„Rád by som
získal
kvalifikáciu.”

„Nechcem
sedieť stále 
v školskej 
lavici.”

ŽIAK 

„Chcem sa
naučiť
niečo
praktické.”

„Chcem byť ....



ZAMESTNÁVATEĽ 

„Máme 
nedostatok 
kvalifikovaných 
zamestnancov.“

"Máme 
spoločenskú 
zodpovednosť             
za vzdelávanie"

„Chceme si 
ušetriť náklady
na školenie
a rekvalifikáciu
nových
zamestnancov.“

„ Chceme čerstvý 
vietor vo firme -
produktívny a 
inovatívny prínos
žiakov.“

„Chceme vzdelávať.“



ŠTÁT 

„Odborné vzdelávanie  

a prípravu treba 

uskutočňovať             

za účasti sociálnych 

partnerov.“

„Potrebujeme 
kvalifikovaných 
pracovníkov pre rast 
a rozvoj hospodárstva.“

„Mladí ľudia by 

mali byť

pripravení

na súčasný a 

budúci trh práce, 

aby si mohli

nájsť prácu.“

„Všetci mladí ľudia by mali 
dostať všeobecné a ďalšie 
vzdelávanie, aby mohli 
zastávať svoje miesto          
ako občania spoločnosti.“

„Podporujeme duálne vzdelávanie.“

Národný projekt Duálne vzdelávanie 
a rozvoj atraktívnosti a kvality OVP. 



ŽIAK 
„Chcem byť ....

✓ Orientácia vo svete povolaní.
✓ Vyhľadanie zamestnávateľov poskytujúcich odborné vzdelávanie.
✓ Výber z ponuky učebných miest.
✓ Podanie prihlášky do výberového konania a absolvovanie 

výberového konania u zamestnávateľa.
✓ Podanie prihlášky do strednej odbornej školy určenej 

zamestnávateľom s potvrdením zamestnávateľa o zabezpečení 
praktického vyučovania v SDV.

✓ Absolvovanie prijímacieho konania na strednú odbornú školu.
✓ Zápis na strednú odbornú školu a uzatvorenie učebnej zmluvy                     

so zamestnávateľom.
✓ Nástup na teoretické vyučovanie v škole a praktické vyučovanie                    

u zamestnávateľa.

Hľadajte a vyberte si učebné miesto

Správna cesta 
k dosiahnutiu 
cieľa.



ZAMESTNÁVATEĽ 
„Chceme vzdelávať.“

✓ Získanie osvedčenia o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať 
praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.

✓ Výber spolupracujúcej strednej odbornej školy a uzatvorenie 
zmluvy o duálnom vzdelávaní.

✓ Ponúknutie učebných miest.
✓ Výber žiakov a uzatvorenie učebnej zmluvy.
✓ Poskytovanie praktického vyučovania.
✓ Uzatvorenie zmluvy o budúcej pracovnej zmluve so žiakom.
✓ Koordinácia teoretického a praktického vyučovanie v 

spolupráci so školou.
✓ Ukončovanie štúdia.
✓ Nástup absolventa do pracovného pomeru.

Správna cesta 
k dosiahnutiu 
cieľa.



ŠTÁT 
„Podporujeme duálne vzdelávanie.“

Národný projekt Duálne vzdelávanie 
a rozvoj atraktívnosti a kvality OVP. 

✓ Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave, 
ktorý upravuje systém duálneho vzdelávania.

✓ Prenesenie vybraných kompetencií v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy na stavovské a profesijné organizácie.

✓ Tvorba štátnych vzdelávacích programov, štandardov 
vzdelávania a metodických usmernení na inštitucionálnom 
základe – Štátny inštitút odborného vzdelávania.

✓ Zriadenie Dual pointov v krajských mestách na podporu a 
sprevádzanie škôl, žiakov, rodičov a zamestnávateľov.

Správna cesta 
k dosiahnutiu 
cieľa.



ISystém duálneho vzdelávania – základná schéma

Duálne vzdelávanie - dve vzájomne koordinované miesta učenia.

ZAMESTNÁVATEĽ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA







Učebná zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a žiakom

Zamestnávateľ, neplnoletý žiak a zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý žiak

prerokujú náležitosti učebnej zmluvy a podmienky výkonu praktického

vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a zákonný

zástupca neplnoletého žiaka alebo plnoletý žiak dohodnú, uzatvoria učebnú

zmluvu. Učebná zmluva musí mať písomnú formu.

Učebnú zmluvu možno uzatvoriť najneskôr do 15. septembra prvého ročníka

žiaka.

Ak nie je naplnený počet učebných miest u zamestnávateľa, učebnú zmluvu

možno uzavrieť do 31. januára prvého ročníka žiaka.



Učebná zmluva obsahuje:

✓ identifikačné údaje zamestnávateľa,
✓ meno, priezvisko a dátum narodenia zákonného zástupcu žiaka, ak ide

o neplnoletého žiaka,
✓ meno, priezvisko a dátum narodenia žiaka,
✓ identifikačné údaje strednej odbornej školy žiaka,
✓ záväzok zamestnávateľa pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny

povolaní alebo odborných činností v systéme duálneho vzdelávania,
✓ záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní priamo

u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek,
✓ študijný odbor alebo učebný odbor, v ktorom sa bude žiak pripravovať,
✓ formu praktického vyučovania,



Učebná zmluva obsahuje:

✓ miesto výkonu praktického vyučovania,
✓ organizáciu štúdia vrátane časového harmonogramu praktického

vyučovania v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania
v stredných školách,

✓ hmotné zabezpečenie žiaka,
✓ finančné zabezpečenie žiaka,
✓ spôsob zabezpečovania vzájomných práv a povinností zmluvných strán,
✓ spôsob ukončenia zmluvného vzťahu,
✓ dátum a podpis zmluvných strán.



Vzdelávanie v priebehu pracovnej činnosti u zamestnávateľa

Týždenný vzdelávací plán v duálnom vzdelávaní (príklad 3-ročný učebný odbor)

Pondelok Utorok Streda Švrtok Piatok

• Vzdelávanie podľa vzdelávacích štandardov 
(výkonové a obsahové štandardy) určených 
pre praktické vyučovanie v štátnom 
vzdelávacom programe.

• Praktické vyučovanie vykonáva žiak pod 
vedením inštruktora na pracovisku 
praktického vyučovania u zamestnávateľa.

• Postupné zaraďovanie žiaka v rámci 
praktického vyučovania do reálnej výrobnej 
činnosti.

• Práca s najnovšími technológiami.

• Výkon cvičnej alebo produktívnej práce žiaka.

• Člen pracovného tímu už ako žiak strednej 
školy.

• Vzdelávanie podľa vzdelávacích 
štandardov (výkonové a obsahové 
štandardy) určených pre teoretické 
vyučovanie v štátnom vzdelávacom 
programe.

• Všeobecno-vzdelávacie predmety 
v rozsahu cca 45 % teoretického 
vyučovania (v študijnom odbore cca 
60 %).

• Odborné predmety vrátane 
praktických cvičení v rozsahu            
cca 55 % teoretického vyučovania (v 
študijnom odbore cca 40 %). 

• Vzdelávanie v odborných učebniach 
alebo laboratóriách školy.

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa Teoretické vyučovanie v škole



Vzdelávanie v priebehu pracovnej činnosti u zamestnávateľa

Možnosti týždenných vzdelávacích plánov v duálnom vzdelávaní 

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa Teoretické vyučovanie v škole

3-ročný učebný odbor

3-ročný učebný odbor

4-ročný študijný odbor

Každý týždeň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Párny týždeň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Nepárny týždeň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa

Teoretické vyučovanie v školePraktické 
vyučovanie u 
zamestnávateľa

Párny týždeň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Nepárny týždeň Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa

Teoretické vyučovanie v škole



Ukončovanie štúdia - záverečná skúška alebo maturitná skúška

Záverečná skúška
Maturitná skúška

Výučný list
Maturitné vysvedčenie

✓ Skúšobnú komisiu tvoria:

• Predseda (pedagóg z inej školy)

• Skúšajúci učiteľ a majster odbornej 
výchovy zo školy.

• Skúšajúci zástupca zamestnávateľa,            
s ktorým má žiak uzatvorenú 
učebnú zmluvu.

✓ Zadania k skúške spracováva škola a 
vyjadruje sa k nim stavovská alebo 
profesijná  organizácia.

✓ Praktická časť skúšky u zamestnávateľa. 

✓ Teoretická časť skúšky v škole. 

✓ Organizačne ukončovanie štúdia 
pripravuje škola.

✓ Vydáva škola.

✓ Štátom uznávaná kvalifikácia.

✓ Možnosť získania nemeckého
certifikátu AHK-DIHK, 
medzinárodného certifikátu IES, 
certifikátu SOP a pod.

Ukončením duálneho vzdelávania získava žiak
kvalifikáciu pre uplatnenie sa na trhu práce.



Vzdelávanie ako kľúč k profesionálnej kariére.
Uplatnenie po ukončení vzdelávania

Duálne vzdelávanie Trh práce

Uzatvorenie 
pracovnej zmluvy 
so zamestnávateľom,                 
s ktorým mal žiak 
uzatvorenú učebnú 
zmluvu.

Uzatvorenie 
pracovnej zmluvy 
s novým 
zamestnávateľom      
v rovnakom sektore.

Zamestnanie v inom 
sektore.

Ďalšie vzdelávanie

Terciálne vzdelávanie - vyššia  
odborná škola.
Vzdelávanie na vysokej škole.



Informácie o 
systéme duálneho 

vzdelávania.

Informácie          
o ponuke 

učebných miest.
Informácie o 

zapojení 
zamestnávateľov 

do duálneho 
vzdelávania.Informácie o 

stredných 
odborných školách 

v duálnom 
vzdelávaní.

Informácie                    
o procesoch 
vstupu žiaka, 

zamestnávateľa, 
školy do duálneho 

vzdelávania.

Aby systém duálneho vzdelávania správne fungoval!



Národný projekt „Duálne vzdelávanie a rozvoj atraktivity a kvality OVP.“ 

www.dualnysystem.sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania

www.siov.sk

Ponuka učebných miest – zamestnávatelia v systéme duálneho 
vzdelávania.

www.potrebyovp.sk

Systém duálneho vzdelávania

www.facebook.com/dualnevzdelavanie

Zdroje informácií o systéme duálneho vzdelávania

http://www.dualnysystem.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.potrebyovp.sk/
http://www.facebook.com/dualnevzdelavanie
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