
Prijímaciu skúšku píšu uchá‑ 
dzači na väčšine škôl zo sloven‑
ského jazyka a literatúry a ma‑
tematiky, na odborných školách 
môžu podľa zamerania overovať 
vedomosti aj z iných predmetov 
(napr. fyzika, chémia, prírodopis, 
cudzie jazyky). Ministerstvo škol‑
stva, vedy, výskumu a športu SR 
každoročne vydáva zoznam pro‑
filových predmetov pre jednotlivé 
typy škôl. 

Prihlášku na tlačive schvále‑
nom ministerstvom možno po‑
dať na dve stredné školy alebo 

na dva odbory vzdelávania tej 
istej strednej školy.      

Ak sa žiak hlásil na SŠ, ktoré 
vyžadujú overenie špeciálnych 
schopností, zručností alebo na‑
dania, a neuspel, môže si v riad‑
nom termíne podať ďalšie dve 
prihlášky na bežné SŠ.

Riaditeľ strednej školy pri 
rozhodovaní o prijatí zohľadní, 
že uchádzač je úspešným rie‑
šiteľom predmetovej olympiá‑
dy alebo víťazom súťaže, ktorá 
súvisí s odborom vzdelávania, 
o ktorý sa uchádza, a výsledky 

dosiahnuté v celoslovenskom 
testovaní žiakov 9. ročníkov zá‑
kladných škôl. 

Výsledky prijímacích skúšok 
musí škola zverejniť do troch dní 
odo dňa konania druhého ter‑
mínu na výveske školy. Ak žiak 
nebol prijatý v riadnom termíne 
na žiadnu SŠ, môže si podať ešte 
jednu prihlášku na školu, ktorá 
prijíma v druhom kole. 

Aktuálne informácie o možnos‑
tiach štúdia, počtoch prijímaných 
na jednotlivé stredné školy a krité‑
riách prijímania nájdete na stránke 
školských výpočtových stredísk, 
presnejšie na adrese http://www.
svs.edu.sk/prehlady.aspx. Štátny 
inštitút odborného vzdelávania vy‑
dal informačnú brožúru o možnos‑
tiach štúdia na stredných odbor‑
ných školách s názvom Zo školy do 
zamestnania. 
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Prijímanie žiakov na štúdium 
v systéme duálneho  
vzdelávania

Máte záujem o vstup  
do systému duálneho 
vzdelávania?

čítajte na strane č. 2 čítajte na strane č. 4➜ ➜

Vážení čitatelia, 
druhé vydanie elektronic‑

kého mesačníka DUÁL vám 
prináša informácie, ktoré sa 
týkajú dvoch momentálne 
veľmi dôležitých tém. Jed‑
nou je blížiaci sa termín po‑
dávania prihlášok na stredné 
školy a ďalšou atraktívne 
podujatie, ktoré pripravuje 
Štátny inštitút odborného  
vzdelávania. 

Štátny inštitút odborného 
vzdelávania pripravuje po‑
dujatie, ktoré sme vzhľadom 
na jeho obsah nazvali Burza 
príležitostí. Na tejto burze 
sa budú prezentovať stredné 
odborné školy, pričom oča‑
kávanými návštevníkmi budú 
žiaci končiacich ročníkov 
základných škôl, ktorým aj 
touto formou chceme pred‑
staviť potenciál a príležitosti 
po núkané prezentujúcimi 
strednými odbornými ško‑
lami. Práve táto možnosť 
v  čase podávania prihlášok 
na stredoškolské štúdium 
môže aj interaktívnou for‑
mou priblížiť profil vybra‑
ných škôl a ponúkané študij‑
né odbory. 

Burza príležitostí sa  
pripravuje v rámci projektu 
Odborné vzdelávanie a prí‑
prava pre trh práce, finan‑
covaného prostredníctvom 
Švajčiarskeho finančného 
mechanizmu a uskutoční sa 
2. marca 2017 v priestoroch 
Kunsthalle na Rumano‑
vej 1 v Košiciach v čase od 9.00 
do 17.00 hod. Súčasťou podu‑
jatia budú aj lákavé sprievod‑
né aktivity, ako napríklad sú‑
ťaže cvičných firiem. 

Verím, že sa 2. marca 
2017 uvidíme v Košiciach. 

JUDr. Ing. Michal Bartók 
riaditeľ ŠIOV 

Odrazový mostík k úspechu
Žiaci odchádzajúci zo základnej školy na strednú 
majú pred sebou JEDNO Z VÁŽNYCH ŽIVOTNÝCH 
ROZHODNUTÍ. Do 20. februára podávajú riaditeľovi 
základnej školy prihlášku na odbory, kde sa vyžaduje 
talentová skúška. Pre ostatné odbory platí 10. apríl ako 
záväzný termín na podanie prihlášky. 

PROGRAM BURZY PRÍLEŽITOSTÍ 
čas podujatie
9.00 – 9.40 Záverečná konferencia k projektu   
10.00 – 10.20 Slávnostné otvorenie podujatia 
10.30 – 11.30 Workshop Spoločenská zodpovednosť  
 a duálne vzdelávanie 
12.30 – 14.00 Workshop Škola ako úspešná personálna agentúra  
17.00 Ukončenie podujatia 
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Riaditeľ strednej školy po prero‑
kovaní v pedagogickej rade školy 
určí formu prijímacej skúšky, jej 
obsah a rozsah podľa vzdeláva‑
cích štandardov štátneho vzde‑
lávacieho programu odboru vzde‑
lávania v základnej škole. Určí 
jednotné kritériá na úspešné 

vykonanie skúšky a ostatné pod‑ 
mienky prijatia na štúdium pre 
oba termíny prijímacieho konania.

Prijímacie konanie sa usku‑
točňuje samostatne vo vzťahu 
k uchádzačom, ktorým bude po‑
skytovať praktické vyučovanie za‑
mestnávateľ systémom duálne‑

ho vzdelávania a ktorí predložili 
k prihláške na štúdium potvrde‑
nie od zamestnávateľa a  samo‑
statne vo vzťahu k uchádzačom, 
ktorí sa nebudú pripravovať na 
povolanie na základe učebnej 
zmluvy so zamestnávateľom.

 
PONUKA S VÝHODAMI  
Štúdium na strednej odbornej 
škole so sebou prináša viaceré 
benefity, na ktoré by mali žia‑
ci základných škôl pozerať pri 
rozhodovaní o výbere ďalšieho 
štúdia. Stredné odborné školy, 
ktoré sa orientujú na systém du‑
álneho vzdelávania a spolupra‑
cujú so zamestnávateľmi, po‑ 
núkajú hneď niekoľko výhod. 

VÝHODY PRE ŽIAKOV 
✔ príprava na povolanie v reál‑
nych podmienkach zamestnáva‑
teľa prináša rýchlejšie dosiahnu‑
tie pracovného výkonu s lepším 
mzdovým ohodnotením; 
✔ získanie pracovných návykov 
priamo počas štúdia je zárukou 
neskoršieho bezproblémového 

začlenenia sa do pracovného 
kolektívu u budúceho zamestná‑
vateľa; 
✔ odborné vzdelávanie s použi‑
tím najnovších technológií, za‑ 
riadení a materiálov je základom 
rozvoja aj osobnostných vlast‑
ností, ktoré vedú k samostatné‑
mu riešeniu problémov; 
✔ pravidelný finančný príspevok 
výrazne napomáha zvýšiť životnú 
úroveň rodiny a umožňuje rozvoj 
aktivít všetkých jej členov; 
✔ po získaní odbornosti získaš 
vysokú úroveň pripravenosti ni‑
elen na prácu u daného konkrét‑
neho zamestnávateľa, ale aj na 
prácu v rámci globálneho hos‑
podárskeho priestoru.

VÝHODY PRE  
ZAMESTNÁVATEĽA 
✔ získanie možnosti vyberať si 
nových, kvalitných zamestnancov; 
✔ zvýšenie stability firmy; 
✔ zvýšenie záujmu nových odbe‑
rateľov; 
✔ zvýšenie zisku firmy; 
✔ zvýšenie lojality zamestnancov;
✔ šetrenie nákladov na nábor 
zamestnancov; 
✔ šetrenie nákladov na rekvalifi‑
káciu zamestnancov; 
✔ zníženie fluktuácie zamest‑
nancov; 
✔ zlepšenie pracovných návykov 
zamestnancov; 
✔ zlepšenie imidžu firmy a fi‑
remnej kultúry. 
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TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK
25. marec až 15. apríl 2017 overovanie športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností  
 uchádzača, konkrétny termín skúšok si určí každá škola
9. máj 2017 (utorok) prvý termín, z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť  
 v stredu 10. mája 
11. máj 2017 (štvrtok) druhý termín, z organizačných dôvodov sa môže skúška  
 skončiť v piatok 12. mája
6. jún 2017 najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ  
 o uskutočnení prípadného 2. kola prijímacích skúšok
20. jún 2017 (utorok) druhé kolo prijímacích pohovorov, z organizačných dôvodov   
 sa môže skúška skončiť v stredu 21. júna 

Prijímanie žiakov na štúdium 
v systéme duálneho vzdelávania
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. 
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PRAKTICKÉ VYUČOVANIE DÁVA 
CENNÉ SKÚSENOSTI
Praktické vyučovanie v systéme 
duálneho vzdelávania sa vyko‑
náva na pracovisku praktického 
vyučovania u zamestnávateľa. Za 
pracovisko praktického vyučo‑
vania sa považuje organizačná 
súčasť zamestnávateľa alebo iný 
priestor, ku ktorému má zamest‑
návateľ vlastnícke právo alebo 
užívacie právo, a ak mu bolo záro‑
veň vydané osvedčenie o spôsobi‑
losti zamestnávateľa poskytovať 
praktické vyučovanie v systéme 
duálneho vzdelávania (ďalej len 
osvedčenie). Osvedčenie vydáva 
na základe žiadosti zamestná‑
vateľa príslušná stavovská alebo 
profesijná organizácia s vecnou 
pôsobnosťou k odboru štúdia, 
v ktorom uskutočňuje zamestná‑
vateľ praktické vyučovanie.

Osvedčenie oprávňuje za‑
mestnávateľa poskytovať prak‑
tické vyučovanie žiakom, s kto‑
rými zamestnávateľ uzatvorí 
učebnú zmluvu podľa § 19 záko‑
na č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
na základe zmluvnej spolupráce 
s vybranou strednou odbornou 
školou vo forme zmluvy o duál‑
nom vzdelávaní podľa § 16 záko‑
na č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.  

HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ŽIAKA 
Ak žiak vykonáva praktické vy‑
učovanie na pracovisku praktic‑
kého vyučovania, zamestnávateľ 
na svoje náklady zabezpečí: 
a) osobné ochranné pracovné 
prostriedky pre žiaka, 
b) posúdenie zdravotnej, zmyslovej 
a psychickej spôsobilosti žiaka, ak 
sa na výkon praktického vyučova‑
nia jej posúdenie vyžaduje, 
c) stravovanie. 

Zamestnávateľ, ktorý posky‑
tuje praktické vyučovanie v sys‑
téme duálneho vzdelávania, 
môže žiakovi uhrádzať zo svojich 
prostriedkov náklady na: 

a) ubytovanie žiaka v školskom 
internáte, 
b) cestovné náklady za dopra‑
vu z miesta trvalého bydliska do 
strednej odbornej školy, miesta 
výkonu praktického vyučovania 
a školského internátu a späť a zo 
školského internátu do strednej 
odbornej školy a miesta výkonu 
praktického vyučovania a späť. 

FINANČNÉ ZABEZPEČENIE 
ŽIAKA
Žiakovi, ktorý na praktickom vyučo‑
vaní vykonáva produktívnu prácu, 
poskytuje zamestnávateľ odmenu 
za produktívnu prácu. Vzťahuje sa 
na každú hodinu vykonanej pro‑
duktívnej práce vo výške 50 % až 
100 % hodinovej minimálnej mzdy. 
Pri určovaní jej výšky zamestná‑
vateľ zohľadňuje aj kvalitu práce 
a správanie žiaka podľa interných 
pravidiel pre poskytovanie odmeny 
vydaných zamestnávateľom. 

Ak žiak vykonáva produktívnu 
prácu na praktickom vyučovaní 
v dielni na základe využitia mož‑
nosti zamestnávateľa dohodnúť 
so školou v zmluve o duálnom 
vzdelávaní výkon praktické‑
ho vyučovania v dielni školy do 
40  % celkového rozsahu prak‑
tického vyučovania, odmena za 
produktívnu prácu sa uhrádza 
z prostriedkov zamestnávateľa. 

Obdobne sa postupuje, ak žiak 
praktické vyučovanie vykonáva 
u iného zamestnávateľa. 

Motivačné štipendium sa 
poskytuje žiakovi, ktorý sa pri‑
pravuje na povolanie s nedosta‑
točným počtom absolventov pre 
potreby trhu práce. Toto štipen‑

dium vypláca škola obdobným 
postupom ako sociálne štipen‑
dium. Je vyplácané bez podáva‑
nia žiadostí. Žiak je však povinný 
poskytnúť potrebné údaje na 
vyplatenie štipendia, ako je ban‑
kový účet žiaka, prípadne jeho 
zákonného zástupcu. 

Motivačné štipendium sa žia‑
kovi poskytuje mesačne v období 
školského vyučovania vo výške: 
a) 65 % sumy životného minima 
podľa osobitného predpisu pri 
priemernom prospechu žiaka do 
1,8 vrátane, 
b) 45 % sumy životného minima pri 
priemernom prospechu žiaka 

➜

ŠTÚDIUM NA 
STREDNEJ 
ODBORNEJ ŠKOLE 
SO SEBOU PRINÁŠA 
VIACERÉ BENEFITY ➜
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horšom ako 1, 8 do 2, 4 vrátane, 
alebo 
c) 25 % sumy životného minima 
pri priemernom prospechu žiaka 
horšom ako 2, 4 do 3, 0 vrátane. 

Podnikové štipendium môže 
zamestnávateľ poskytovať zo 
svojich prostriedkov žiakovi, 
ktorý vykonáva praktické vyučo‑
vanie v systéme duálneho vzde‑
lávania na pracovisku praktické‑
ho vyučovania. To sa poskytuje 
mesačne, v období školského 
vyučovania najviac do výšky 
štvornásobku sumy životného 
minima. Pri určovaní výšky pod‑
nikového štipendia sa prihliada 
najmä na dosiahnutý prospech 
žiaka na praktickom vyučovaní 
a jeho pravidelnú účasť na prak‑
tickom vyučovaní. 

➜

Štátny inštitút odborného vzdelávania spracoval ponuku pre žiakov základných škôl vstúpiť do systému 
duálneho vzdelávania. 
Zoznam učebných miest, zoznam stredných škôl, ako aj zoznam zamestnávateľov v systéme duálneho 
vzdelávania  nájdete na WWW.POTREBYOVP.SK 
Zároveň spúšťame servis pre žiakov, rodičov, školy a zamestnávateľov v jednotlivých samosprávnych kra‑
joch. 
✔ Si žiak základnej školy alebo jeho rodič a chceš vedieť viac?
✔ Si stredná odborná škola a chceš vedieť viac?
✔ Si zamestnávateľ a chceš vedieť viac?
Napíš našim regionálnym zástupcom a tí ti radi pomôžu a podajú informácie.

ZOZNAM REGIONÁLNYCH ZÁSTUPCOV
názov pozície meno a priezvisko kontakt   
Región BB  Kováčik Tomáš, Mgr. tomas.kovacik@siov.sk  
Región TT Grychníková Jana, Ing. jana.grychnikova@siov.sk 
Región ZA Haluška Dušan, Ing. MBA dusan.haluska@siov.sk 
Región TN Kovács Gabriel, Bc. gabriel.kovacs@siov.sk  
Región KE Kutrucz Peter, Ing. peter.kutrucz@siov.sk  
Región PO Srnka Roman, Ing. roman.srnka@siov.sk  
Región BA Vajcík Ján, Ing. jan.vajcik@siov.sk  
Región NR  Sepešiová Jana, Mgr. jana.sepesiova@siov.sk 

Máte záujem o vstup do systému 
duálneho vzdelávania?

Magazín 
Quark

Quark je jediný slovenský 
časopis prinášajúci 

informácie o najnovších 
poznatkoch z rôznych oblastí 
vedy, techniky a moderných 

technológií. Vychádza 
od roku 1995 a každý 

mesiac ponúka 56 strán 
skvelého čítania o objavoch, 

výskumoch a inováciách 
na Slovensku i vo svete. 

Nechýbajú v ňom ani rubriky 
na precvičenie mozgových 

buniek v podobe testov 
a hlavolamov, zaujímavosti 

z prírody či úspechy mladých 
vo vede.

Časopis Quark si môžete 
predplatiť na stránke  

www.quark.sk.  
Sledujte nás aj na facebooku 

www.facebook.com/
casopisquark.  

Hlavnou témou februárového 
vydania je iný pohľad na svet 

elektromobilov. 


