
DUÁLNE VZDELÁVANIE 
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Ing. Andrea Ondová

regionálne centrum ŠIOV



ZMLUVA O 
DUÁLNOM 

VZDELÁVANÍ

V zmysle novelizácie zákona o OVP od 01.01.2022 
spracované nové znenie zmluvy o duálnom 
vzdelávaní medzi školou a zamestnávateľom

Doplnené:

Počet žiakov, ktorým bude zamestnávateľ 
poskytovať praktické vyučovanie za všetky 
ročníky štúdia, ktorý vyjadruje zamestnávateľom 
plánovaný počet žiakov s učebnou zmluvou za 
všetky ročníky štúdia

Možnosť absolvovať praktické vyučovanie v SDV 
u zamestnávateľa s označením „nadpodnikové
vzdelávacie centrum“

Možnosť absolvovať praktické vyučovanie v SDV 
mimo územia SR

Možnosť poskytnúť zo strany školy pre 
zamestnávateľa za odplatu hlavného inštruktora 
alebo inštruktora, ktorý je zamestnancom školy

Vypracovanie priebehu praktického vyučovania 
v spolupráci zamestnávateľ a škola

Uzatvára sa v zmysle ustanovenia 
§ 16 zákona č. 61/2015 Z.z. o OVP



ZMLUVA O 
DUÁLNOM 

VZDELÁVANÍ

V zmysle novelizácie zákona o OVP od 01.01.2022 
spracované nové znenie zmluvy o duálnom 
vzdelávaní medzi školou a zamestnávateľom

Odstránené:

Príloha 1

Ostatné prílohy prečíslované

Prečíslované články

Uzatvára sa v zmysle ustanovenia 
§ 16 zákona č. 61/2015 Z.z. o OVP



ZMLUVA O 
DUÁLNOM 

VZDELÁVANÍ

Po ukončení prijímacieho konania 

škola doručí zamestnávateľovi zoznam prijatých 
žiakov, ktorí priložili k prihláške na vzdelávanie 
potvrdenie zamestnávateľa, v rozsahu meno, 
priezvisko a dátum narodenia. 

škola doručí zamestnávateľovi aj:

a) údaj o nenaplnenom počte žiakov podľa tohto 
bodu zmluvy,

b) zoznam prijatých žiakov, ktorí nepriložili k 
prihláške na vzdelávanie potvrdenie, v rozsahu 
meno, priezvisko a študijný odbor alebo učebný 
odbor.

Zamestnávateľ v súčinnosti so školou informuje 
prijatých žiakov prvého ročníka, ktorí nepriložili k 
prihláške na vzdelávanie potvrdenie, o možnosti 
uzatvorenia učebnej zmluvy so 
zamestnávateľom.

Uzatvára sa v zmysle ustanovenia 
§ 16 zákona č. 61/2015 Z.z. o OVP



ZMLUVA O 
DUÁLNOM 

VZDELÁVANÍ

1. Spracovať dodatok k existujúcej Zmluve o 
duálnom vzdelávaní

2. Spracovať novú zmluvu o duálnom 
vzdelávaní podľa nového vzoru zmluvy

Vzor nového znenia zmluvy o duálnom 
vzdelávaní, ako aj vzor dodatku zaslaný 
mailom riaditeľom SŠ a zamestnávateľom 
26.08.2022

Uzatvára sa v zmysle ustanovenia 
§ 16 zákona č. 61/2015 Z.z. o OVP



VNÚTORNÝ PORIADOK 
PRACOVISKA 
PRAKTICKÉHO 
VYUČOVANIA

upravuje procesy praktického vyučovania u 
zamestnávateľa, 

upravuje režim vyučovacieho dňa 

určuje:

 začiatok a koniec vyučovacieho dňa PV

čas prestávky na obed alebo čas iných prestávok, 
ak ich určí zamestnávateľ

priebeh praktického vyučovania pre jednotlivé 
učebné alebo študijné odbory

evidenciu dochádzky na praktické vyučovanie

 zodpovednosť zamestnancov za praktické 
vyučovanie 

 spôsob zabezpečenia a poučenia žiakov v oblasti 
BOZP, PO a spôsob náhrady škody

 spôsob uvoľňovania a ospravedlňovania žiakov z 
praktického vyučovania

 spôsob hodnotenia a klasifikácie žiaka a iné...

Aktualizácia vnútorného poriadku sa odporúča od 
01.09.2022

V zmysle ustanovenia § 21 ods. 6 
zákona č. 61/2015 Z.z. o OVP je 

povinnosťou zamestnávateľa, ktorý 
poskytuje praktické vyučovanie v 
systéme duálneho vzdelávania 

vydať vnútorný poriadok 
pracoviska praktického 

vyučovania, ktorý zverejní na 
viditeľnom mieste.

Zamestnávateľ preukázateľne 
poučí žiaka o vnútornom poriadku 

pracoviska praktického 
vyučovania.



PRIEBEH 
PRAKTICKÉHO 
VYUČOVANIA

Súčasťou obsahu vnútorného poriadku je 
priebeh praktického vyučovania

Priebeh praktického vyučovania upravuje 
vecné a časové členenie obsahu 
vyučovania, ako aj podmienky ukončovania 
štúdia v rozsahu praktickej časti záverečnej 
alebo maturitnej skúšky.

Priebeh praktického vyučovania je členený 
podľa ročníkov štúdia a spracováva sa pre 
každý odbor vzdelávania samostatne vo 
forme neoddeliteľnej prílohy k vnútornému 
poriadku.

https://rzovp.sk/vzory-dokumentacie/

Priebeh praktického vyučovania 
spracováva zamestnávateľ v 

spolupráci so školou.

Priebeh praktického vyučovania 
musí byť spracovaný v súlade s 

učebnými osnovami 
vyučovacieho predmetu 

odborný výcvik alebo odborná 
prax uvedenými v školskom 

vzdelávacom programe 
zmluvnej školy pre príslušný odbor 

vzdelávania, ktorý škola 
spracovala v spolupráci so 

zamestnávateľom.



PRIEBEH 
PRAKTICKÉHO 
VYUČOVANIA

Dokumenty na stiahnutie:

o SPPK odbory 

(skupina odborov 29,43,45)

o SOPK odbory 

(skupina odborov 31,32)

o RÚZ odbory 

(skupina odborov 22,25,33,36,39,63,64,92)

o AZZZ odbory

(skupina odborov 28,34)

o APZD a SOPK odbory 

(skupina odborov 23,24,26)

https://rzovp.sk/vzory-
dokumentacie/

Zdôrazňujeme, že 
zverejnené vzory 

priebehu praktického 
vyučovania majú 

výlučne odporúčací 
charakter

https://rzovp.sk/vzory-dokumentacie/


PRIEBEH 
PRAKTICKÉHO 
VYUČOVANIA

Priebeh praktického vyučovania je 
podkladom pre vypracovanie 
vzdelávacieho plánu (ak je potrebné aj 
preraďovacieho plánu) pre hlavného 
inštruktora, inštruktora, majstra odbornej 
výchovy alebo učiteľa odbornej praxe.

Vzdelávací plán je rozpisom 
vyučovaných tém predmetu odborný 
výcvik alebo predmetu odborná prax na 
jednotlivé vyučovacie jednotky 
(vyučovací deň, vyučovací týždeň a 
pod.).

Na základe požiadaviek zamestnávateľa 
vyvolaných potrebami trhu práce sú 
škole navrhované zmeny v obsahu 
učebných osnov predmetu odborný 
výcvik, alebo odborná prax, ktoré 
prerokováva príslušná predmetová 
komisia.

Tematický výchovno-
vzdelávací plán ≠ 

priebeh praktického 
vyučovania



DESATORO 
OSPRAVEDLŇOVANIA 

ŽIAKA NA 
PRAKTICKOM 
VYUČOVANÍ

Ospravedlňovanie absencie žiaka na 
praktickom vyučovaní je od 1.1.2022 
povinnou súčasťou vnútorného poriadku 
pracoviska praktického vyučovania.

Zamestnávateľ nastavuje spôsob 
ospravedlňovania neprítomnosti žiaka na 
praktickom vyučovaní obdobne ako 
ospravedlňuje svoju neprítomnosť 
zamestnanec zamestnávateľa. 

Žiak je tak povinný svoju neprítomnosť na 
praktickom vyučovaní oznámiť rovnakým 
spôsobom, ako oznamuje svoju neprítomnosť 
na pracovisku zamestnanec 
zamestnávateľa. 

Spôsob ospravedlňovania absencia je 
uvedený vo vnútornom poriadku pracoviska 
praktického vyučovania väčšinou vo forme 
„Desatora ospravedlňovania žiaka na 
praktickom vyučovaní.́ “.

Pre ospravedlňovanie 
absencie žiaka na praktickom 
vyučovaní neplatí § 144 ods. 9 
až ods. 10 zákona č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní, 

nakoľko pracovisko 
praktického vyučovania (SDV) 
a pracovisko zamestnávateľa 
(SŠV) nie je škola a ani školské 

zariadenie.



DOKUMENTÁCIA 
PRAKTICKÉHO 
VYUČOVANIA

záznamový list žiaka, ktorý sa spracováva 
ako podklad pre klasifikáciu žiaka z 
predmetu praktického vyučovania,

záznam o absencii žiaka, ktorý sa používa ak 
nemá zamestnávateľ elektronický alebo iný 
systém evidenciu príchodu a odchodu 
zamestnancov zo svojho pracoviska, ktorého 
súčasťou je aj dochádzka žiakov na 
praktické vyučovanie,

mesačný výkaz praktického vyučovania, 
ktorý spracováva žiak a podpisuje hlavný 
inštruktor, inštruktor alebo majster odbornej 
výchovy,

denník evidencie odborného výcviku, ktorý 
sa používa najmä pri skupinovej výučbe 
žiakov a ktorý spracováva hlavný inštruktor 
alebo majster odbornej výchovy,

iné dokumenty podľa rozhodnutia 
zamestnávateľa.

Vzory dokumentácie PV 
uvedené v prílohe 3 
Zmluvy o duálnom 
vzdelávaní majú 

odporúčací charakter



ZÁZNAMOVÝ LIST 
ŽIAKA

Účel motivačného rozhovoru:

Poskytnutie spätnej väzby žiakovi z 
praktického vyučovania u 
zamestnávateľa na pravidelnej báze.

Sledovanie kariérového vývinu žiaka 
(odborný rast žiaka počas praktického 
vyučovania).

Príprava a poskytnutie podkladov pre 
klasifikáciu žiaka z odborného 
výcviku/odbornej praxe u 
zamestnávateľa pre SOŠ.

podklad pre klasifikáciu 
žiaka z PV

vedenie motivačného 
rozhovoru so žiakom na 

PV v SDV 

min. 4x ročne



ZÁZNAMOVÝ LIST 
ŽIAKA

Aplikovanie získaných vedomostí - schopnosť 
aplikovať vedomosti do konkrétnej situácie na 
základe teoretických poznatkov a porozumenia 
vzťahov a pravidiel.

Praktická zručnosť - spôsobilosť správne, rýchlo, s 
malou námahou vykonávať určitú pracovnú 
činnosť na základe osvojených vedomostí a 
predchádzajúcej praktickej činnosti.

Samostatné riešenie úloh - schopnosť samostatne 
vykonávať prácu, samostatne plánovať a 
organizovať vlastnú prácu, samostatne sa 
rozhodovať a konať.

Kvalita výsledku práce - schopnosť splniť presne 
všetky parametre úlohy (produktu, činnosti...), 
dodržať pracovné postupy a dodržať stanovený 
termín odovzdania úlohy.

Dodržiavanie pravidiel, disciplína - schopnosť 
dodržiavať interné smernice, dohody s 
inštruktorom, pravidlá súvisiace s BOZP, PO a iné.

Proaktívny prístup - schopnosť prevziať 
zodpovednosť, reagovať a vyrovnať sa s 
akýmikoľvek situáciami, prispievať svojimi návrhmi 
na riešenie situácií.

podklad pre klasifikáciu 
žiaka z PV

vedenie motivačného 
rozhovoru so žiakom na PV 

v SDV 

oblasti kritérií ́ hodnotenia



VYHLÁŠKA 
o sústave odborov pre 

stredné školy a o 
vecnej pôsobnosti k 

odborom vzdelávania

Prečíslované a premenované odbory 
(napr. 3161F praktická žena / 3169F praktické práce; 
6460H predavač / 6461H asistent predaja; 6489H 
hostinský, hostinská / 6488H pracovník v gastronómii ...)

Zlúčené odbory 
(odbory 6355M, 6324M, 6336M, 6354M01 zlúčené do 
odboru 6355M služby v cestovnom ruchu; 6442K, 6405K 
zlúčené do odboru 6442K obchodný pracovník; 6421L, 
6423L, 6426L zlúčené do odboru 6403L podnikanie v 
remeslách a službách ...)

Zrušené odbory 
(napr. 6444K čašník, servírka, 6445K kuchár ...)

Zmeny v pokračovaní štúdia v 
nadstavbových odboroch 

(napr. 6456H kaderník už nepokračuje nadstavbovým 
štúdiom 6426L vlasová kozmetika, ale 6403L podnikanie v 
remeslách a službách; 6444H čašník, servírka, 6445H 
kuchár nepokračuje nadstavbovým štúdiom 6421L 
spoločné stravovanie, ale 6403L podnikanie v remeslách 
a službách ...)

Možnosti pokračovania štúdia v H odboroch 
po ukončení štúdia v F odboroch

Pridané ženské názvy odborov

287/2022

Platnosť od 01.10.2022

SaPO vydajú usmernenie k 
zmenám v Sieti  škôl vzhľadom na 

zmeny vo vyhláške



VYHLÁŠKA 
o sústave odborov pre 

stredné školy a o 
vecnej pôsobnosti k 

odborom vzdelávania

Žiak strednej školy, ktorý začal štúdium v 
študijnom odbore alebo v  učebnom odbore 
podľa predpisov účinných do 30. septembra 
2022, dokončí štúdium v príslušnom študijnom 
odbore alebo v príslušnom učebnom odbore 
podľa predpisov účinných do 30. septembra 
2022

Do odborov vzdelávania uvedených v prílohe č. 
10 nemožno prijímať na vzdelávanie do prvého 
ročníka na školský rok 2023/2024 a na 
nasledujúce školské roky

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných 
školách sa do odborov vzdelávania skupiny 63 
Ekonomika a organizácia, obchod a služby I. a 
odborov vzdelávania skupiny 64 Ekonomika a 
organizácia, obchod a služby II. na školský rok 
2023/2024 uskutoční podľa sústavy odborov 
vzdelávania podľa predpisov účinných do 30. 
septembra 2022

287/2022

Platnosť od 01.10.2022



Ver svojim snom. 
Sny poháňajú k úspechu.

„Aby každý žiak mal uplatnenie“

Regionálne centrum ŠIOV

Ing. Andrea Ondová

0910 925 035, 0940 655 383 

email: andrea.ondova@siov.sk



NÁRODNÝ PROJEKT 
„SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
(SOK)“ 

Pracovné stretnutie 

05.10.2022

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho

fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného

programu Ľudské zdroje.



SOK

INFORMÁCIE O NP SOK  

Komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho 

vzdelávania a informálneho učenia sa v Slovenskej republike.

Prínosy
• uznanie a hodnotenie JVV

• potvrdenie vedomostí, 

zručností a

kompetencií

• získanie osvedčenia o 

• flexibilita na trhu práce

• získanie zamestnania

• kariérny rast

Cieľová skupina 
 zamestnanci,

 samostatne zárobkovo činné osoby,

 mladí ľudia vo veku do 25 rokov,

 starší ľudia v produktívnom veku,

 uchádzači o zamestnanie.

Pre každého, kto chce získať vybranú kvalifikáciu 
inou ako formálnou cestou.

Špecifické ciele
1.1. Vytvoriť štruktúry a záväzné 

postupy pre procesy CŽV s dôrazom 

na overovanie kvalifikácií platné na 

národnej úrovni.

1.2. Prostredníctvom podpory CŽV v SR 

pilotne preveriť v praxi systém 

overovania kvalifikácií
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75 Národných garantov

minimálne vysokoškolské 

vzdelanie prvého stupňa,

• minimálne sedem rokov 

odbornej praxe súvisiacej

s kvalifikáciou alebo skupinou 

kvalifikácií,

» z toho minimálne dva roky v 

riadiacej pracovnej pozícii

alebo v pozícii majstra 

odbornej výchovy

• skúsenosti so vzdelávaním 

375 Autorizovaných osôb

SŠ a vyššie vzdelanie na úrovni 

SKKR kvalifikácie, ktorú bude 

autorizovaná osoba overovať

• odborná prax v danej 

kvalifikácii 3 - 5 rokov v 

závislosti od najvyššie 

dosiahnutého vzdelania

120 Autorizovaných inštitúcií

Školy, PO, FO – podnikatelia, 

SZČO, SaPO

• predmet činnosti súvisiaci s 

overovanou kvalifikáciou 

alebo skupinou kvalifikácií,

• preukázať skúsenosť s 

činnosťou priamo súvisiacou 

so vzdelávaním,

• preukázať priestorové, 

materiálne a technické 

vybavenie na vykonávanie 

skúšky na overenie 

kvalifikácie.

1872 účastníkov skúšok na 
overenie kvalifikácie

 samostatne zárobkovo 

činné osoby, mladí ľudia 

vo veku do 25 rokov, starší 

ľudia v produktívnom 

veku,

 uchádzači o zamestnanie.

 S nízkou kvalifikáciou 225

Možnosť vychádzať z dát zamestnávateľov na základe preukaznej spôsobilosti poskytovať 

praktické vyučovanie a škôl zapojených do DUAL

Majstri odbornej výchovy – zamestnanci školy / Majstri odbornej výchovy – zamestnanci 

zamestnávateľa

Hlavní inštruktori  / Inštruktori 
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1.) ponúka jednotný systém na národnej úrovni, ktorý je využiteľný občanmi, 

zamestnávateľmi, vzdelávacími inštitúciami a širokou odbornou a laickou verejnosťou,

2.) je mostom medzi svetom vzdelávania a svetom práce,

3.) ponúka šance každému, kto hľadá uplatnenie na trhu práce,

4.) zamestnaným ponúka možnosť lepšieho uplatnenia či kariérneho postupu,

5.) dáva príležitosť získať osvedčenie o kvalifikácii ľuďom, ktorí nedokončili školské 

vzdelávanie z rôznych dôvodov, ale naučili sa niečo robiť, nemajú však na to relevantný 

doklad,

6.) rieši nedostatok kvalifikovaných pracovníkov vo firmách a na trhu práce.

PRÍNOSY SYSTÉMU OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ
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1.) realizácia overovania kvalifikácií v najžiadanejších kvalifikáciách identifikovaných v 

jednotlivých sektoroch národného hospodárstva

2.) zabezpečenie overenia kvalifikácií na interné nedostatkové pozície z radov vlastných 

zamestnancov

(v projekte úplne bezplatne!)

3.) možnosť flexibilnejšieho presunu interných zamestnancov s overenou kvalifikáciou na 

pokrytie pozícií s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily z externého prostredia

4.) deklarácia kvality disponibilitou zamestnancov overených v súlade s EU štandardmi –

prvok kvality pre dodávané produkty či služby a vysoká konkurencieschopnosť na trhu

5.) Lepšia udržateľnosť zamestnancov, zníženie fluktuácie, stabilita pracovného teamu 

(napr. formou refundácie N na overenie kvalifikácie)

6.) Znižovanie nákladov súvisiacich so zaškoľovaním nových zamestnancov na určenú 

kvalifikáciu

7.) Vyššia produktivita práce, efektivita výrobného procesu

VÝHODY PRE ZAMESTNÁVATEĽA 
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1.) možnosť posunúť sa na novú – zaujímavejšiu či lepšie platenú pozíciu

2.) overiť si kvalifikáciu a pôsobiť v oblasti, ktorá vás naozaj baví

3.) naplnenie vlastného pracovného potenciálu a realizácie

4.) možnosť flexibilnejšej zmeny profesijného zamerania

5.) zamestnávateľmi akceptovateľný doklad o overení kvalifikácie

6.) po skončení pilotného projektu, zapracovanie do Zákona o CZV ako zákonom 

akceptovateľný doklad o overení kvalifikácie naprieč EU

7.) možnosť vyššieho ohodnotenia, finančná motivácia z dôvodu uznania kvalifikácie

BONUS: bez akéhokoľvek ďalšieho vzdelávania priamo ku skúškam (šetrí čas a peniaze a 

v projekte úplne bezplatne!)

Výhody pre zamestnanca
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