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Prijímanie žiakov na štúdium v systéme duálneho vzdelávania 

Prijímanie žiakov na štúdium v strednej odbornej škole upravuje školský zákon a zákon 
o odbornom vzdelávaní. 

Žiak je prijímaný na štúdium v strednej odbornej škole procesom prijímacieho konania. 
Podmienky prijímacieho konania žiakov, ktorí sa budú pripravovať v SDV dohodne riaditeľ školy so 
zamestnávateľom. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí formu 
prijímacej skúšky, jej obsah a rozsah podľa vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu 
odboru vzdelávania v základnej škole. Určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné 
podmienky prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania.  

Prijímacie konanie sa uskutočňuje samostatne vo vzťahu k uchádzačom, ktorým bude 
poskytovať praktické vyučovanie zamestnávateľ systémom duálneho vzdelávania a ktorí predložili 
k prihláške na štúdium potvrdenie od zamestnávateľa a samostatne vo vzťahu k uchádzačom, ktorí sa 
nebudú pripravovať na povolanie na základe učebnej zmluvy so zamestnávateľom. 

Prijímacie konanie na strednú odbornú školu sa koná v dvoch kolách. Prvé kolo prijímacieho 
konania sa koná v dvoch termínoch mesiaca máj a druhé kolo prijímacieho konania sa koná v jednom 
termíne mesiaca jún.  

Zamestnávateľ môže uzatvoriť učebnú zmluvu iba so žiakom, ktorému vydal potvrdenie o tom, 
že mu zabezpečí prípravu na povolanie v systéme duálneho vzdelávania, so žiakom ktorý bol prijatý na 
štúdium na základe výsledkov prijímacieho konania a ktorý sa zapísal na štúdium na strednej odbornej 
školy. V praxi môže nastať aj situácia, že žiak, ktorému vydal zamestnávateľ potvrdenie o príprave 
v systéme duálneho vzdelávania:  

 
 1. nebol prijatý na štúdium pretože nevyhovel na prijímacej skúške,  
 2. pretože sa nezapísal na štúdium.  

 
V uvedenej situáciu č. 1. môže zamestnávateľ s riaditeľom školy dohodnúť podmienky 1. kola 

prijímacieho konania tak, že miesto pre žiaka, ktorý sa bude pripravovať v SDV, ostane v rámci 
prijímacieho konania v prvom kole neobsadené a bude obsadené v rámci druhého kola prijímacieho 
konania v mesiaci jún. Žiak s potvrdením od zamestnávateľa, ktorý neuspel v prvom kole prijímacieho 
konania, môže posunúť prihlášku do druhého kola a zúčastniť sa prijímacej skúšky v tomto druhom 
kole. Ak bude prijatý na štúdium v druhom kole prijímacieho konania, môže s ním zamestnávateľ 
uzatvoriť učebnú zmluvu. 

Zamestnávateľ má aj druhú možnosť a to po prvom kole prijímacieho konania vydať potvrdenie 
inému záujemcovi o štúdium v SDV, ktorý sa zúčastní druhého kola prijímacieho konania. Po prijatí 
tohto uchádzača na štúdium, môže s ním zamestnávateľ uzatvoriť učebnú zmluvu. 

V uvedenej situáciu č. 2 môže zamestnávateľ vydať potvrdenie o príprave v systéme duálneho 
vzdelávania inému uchádzačovi o prijatie na štúdium v 2. kole prijímacieho konania. 
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Ak zamestnávateľ nevydal do 10. apríla potvrdenie o zabezpečení praktického vyučovania 
v systéme duálneho vzdelávania pre všetky ponúkané učebné miesta, môže po dohode s riaditeľom 
školy, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, využiť aj druhé a tretie kolo náboru 
žiakov pre SDV. 

V druhom kole náboru žiakov do duálneho vzdelávania zamestnávateľ v spolupráci so školou 
oslovuje žiakov, ktorí podali prihlášku na strednú školu pre odbor vzdelávania, v ktorom zamestnávateľ 
ponúka učebné miesta. Druhé kolo náboru sa koná do termínu prijímacej skúšky alebo do termínu 
rozhodnutia riaditeľa školy o prijatí na štúdium, v prípade že sa nekoná prijímacia skúška. 

V treťom kole náboru žiakov do duálneho vzdelávania zamestnávateľ v spolupráci so školou 
oslovuje žiakov, ktorí  boli prijatí na strednú školu bez potvrdenia od zamestnávateľa. Tretie kolo 
náboru žiakov sa môže uskutočniť aj ako súčasť 2. kola prijímacieho konania v mesiaci jún. 

V druhom a treťom kole náboru žiakov do duálneho vzdelávania zamestnávateľ vydá 
potvrdenie o duálnom vzdelávaní a riaditeľ školy zaradí týchto žiakov do skupiny žiakov v systéme 
duálneho vzdelávania. 
 

Bližšie sú termíny prijímacieho konania uvedené v dokumentoch „Škola„ alebo 
„Zamestnávateľ“. 


