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DUÁLNA ZMLUVA
platnosť

Odporúčanie pre zmluvu o duálnom vzdelávaní:

➢ Zmluvu o duálnom vzdelávaní uzatvárať na dobu neurčitú, za účelom
krytia celého obdobia štúdia

➢ Ak zamestnávateľ nesúhlasí s dobou neurčitou, zmluvu o duálnom
vzdelávaní uzatvárať na dobu určitú, vždy na krytie celého obdobia
štúdia

➢ Platnosť osvedčenia v zmysle legislatívy nemá vplyv na dobu
uzatvorenia zmluvy o duálnom vzdelávaní

➢ V prípade zmeny existujúci zmlúv o duálnom vzdelávaní na dobu
neurčitú nutné vypracovať dodatok k zmluve o duálnom vzdelávaní

Vzor dodatku - príloha prezentácie



DUÁLNA ZMLUVA
prílohy

≈ Prílohy k zmluve o duálnom vzdelávaní nutné aktualizovať pre každý

školský rok

≈ Prílohy 1., 2., 3., 4., a 6 – aktualizovať vypracovaním nového znenia a

podpisom oboch zmluvných strán na začiatku školského roka bez

nutnosti dodatku k zmluve o duálnom vzdelávaní

≈ Príloha 5. – aktualizovať formou dodatku k zmluve o duálnom

vzdelávaní

≈ Oznámiť DUAL POINTU meno zamestnanca, ktorý bude za školu

spracovávať prílohy k zmluve o duálnom vzdelávaní



DUÁLNA ZMLUVA
prílohy

≈ Príloha 1

Počet žiakov 1. ročníka a zoznam žiakov školy, s ktorými zamestnávateľ

uzatvoril učebnú zmluvu a ktorým bude zamestnávateľ poskytovať

praktické vyučovanie

V tabuľke 1. aktualizovať počty žiakov 1. ročníka za jednotlivé odbory

V tabuľke 2. aktualizovať menný zoznam žiakov v SDV s uvedením odboru

štúdia, triedy žiaka, dňa začiatku praktického vyučovania a časového

rozvrhu praktického vyučovania

(postupne v tabuľke 2. pribúdajú všetky ročníky žiakov v SDV u

zamestnávateľa)



DUÁLNA ZMLUVA
prílohy

≈ Príloha 2

Miesto výkonu praktického vyučovania a jeho rozsah.

Aktualizovať za každý odbor a rok štúdia:

≈ adresu pracoviska praktického vyučovania zamestnávateľa s uvedením
dátumu výkonu praktického vyučovania na pracovisku

≈ adresu dielne školy  s uvedením dátumu výkonu praktického vyučovania 
v dielni (max 50% celkového rozsahu praktického vyučovania)

≈ adresu pracoviska praktického vyučovania iného zmluvného
zamestnávateľa s uvedením dátumu výkonu praktického vyučovania na
pracovisku (max 50% celkového rozsahu praktického vyučovania)

Aktualizovať Rozsah praktického vyučovania podľa odboru a ročníkov



DUÁLNA ZMLUVA
prílohy

≈ Príloha 3

Počet a zoznam majstrov odbornej výchovy, ktorí sú zamestnancami
zamestnávateľa a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať praktické
vyučovanie z zamestnávateľa. Počet a zoznam majstrov odbornej výchovy,
ktorí sú zamestnancami školy a pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať
praktické vyučovanie u zamestnávateľa. Počet a zoznam hlavných
inštruktorov a inštruktorov, pod vedením ktorých budú žiaci vykonávať
praktické vyučovanie u zamestnávateľa.

Aktualizovať mená a dátumy narodenia majstrov odbornej výchovy,
hlavných inštruktorov a inštruktorov pre aktuálny školský rok

Príloha 3 by mala novelizáciou zákona o OVP zaniknúť



DUÁLNA ZMLUVA
prílohy

≈ Príloha 4

Hodnotiaci list žiaka ako podklad pre účasť hlavného inštruktora alebo

inštruktora na klasifikácii a hodnotení žiaka. Mesačné hlásenie o absencii

žiaka na praktickom vyučovaní. Mesačný výkaz praktického vyučovania

žiaka. Evidencia dochádzky žiaka na praktické vyučovanie.

Ide o vzorové tlačivá, nie je nutnosť využívať práve tieto vzorové tlačivá,

škola si tlačivá môže po dohode so zamestnávateľom nahradiť svojimi,

prípadne elektronickou verziou evidencie



DUÁLNA ZMLUVA
prílohy

≈ Príloha 5

Spôsob finančného zabezpečenia časti praktického vyučovania, ktorá sa
bude po dohode zmluvných strán vykonávať v dielni školy. Spôsob
finančného zabezpečenia majstrov odbornej výchovy, ktorí sú
zamestnancami školy a pod vedením ktorých bude zamestnávateľ
vykonávať praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania.

Zmluvné strany dohodnú spôsob finančného zabezpečenia časti
praktického vyučovania, alebo finančného zabezpečenia majstra odbornej
výchovy a zapracujú ho v prílohe 5

Ak sa finančné zabezpečenie nepožaduje, uvedie sa to do prílohy 5, alebo
sa príloha 5 úplne vypustí (v takom prípade odstrániť aj z textu zmluvy)

Zmena prílohy 5 musí byť formou dodatku k zmluve



DUÁLNA ZMLUVA
prílohy

≈ Príloha 6

Finančné zabezpečenie žiakov a hmotné zabezpečenie žiakov.

Aktualizovať finančné a hmotné zabezpečenie žiakov podľa odborov a

ročníkov štúdia v zmysle interného predpisu zamestnávateľa alebo

vnútorného poriadku zamestnávateľa.



DUÁLNE VZDELÁVANIE U ZAMESTNÁVATEĽOV

≈ !!! 

≈ Dodatkom k ŠVP, ktorým sa zmenili poznámky k RUP pre učebné odbory

H a študijné odbory K, je dané, že rozsah odborného výcviku sa určí

podľa požiadavky zamestnávateľských subjektov.

≈ nie dohodou so školou, alebo príkazom školy, ale podľa požiadavky

zamestnávateľských subjektov

≈ platí, že ak takúto požiadavku zamestnávatelia predložia škole, škola

ich má akceptovať a zapracovať do ŠkVP pre triedu, v ktorej sú aj žiaci

s učebnou zmluvou. Výsledkom bude učebný plán a učebná osnova pre

odborný výcvik v rozsahu vyučovacích hodín podľa požiadavky

zamestnávateľov.



AKTUÁLNY STAV DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 
V PREŠOVSKOM KRAJI
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Duálne vzdelávanie

≈ Kontakt na regionálneho koordinátora pre Prešovský kraj - Dualpoint Prešov

≈ Ing. Andrea Ondová

≈ Mobil: 0910 925 035, 0940 655 383, email: andrea.ondova@siov.sk

Dôležité informácie o duálnom vzdelávaní:

≈ www.dualnysystem.sk

mailto:andrea.ondova@siov.sk
http://www.dualnysystem.sk/
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