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PRÍPRAVA 
HLAVNÝCH INŠTRUKTOROV 
A INŠTRUKTOROV 
V SYSTÉME DUÁLNEHO 
VZDELÁVANIA

Zákonná príprava:   

Cieľom je sprostredkovať základné informácie o SDV, 
celé spektrum práv a povinností, základy didaktiky, 
pedagogiky a psychológie.

Účastník dostáva certifikát, ktorý má platnosť  7 rokov. 

Absolvovanie je povinné v lehote do 1 roka, odo dňa, 
kedy bol hlavný inštruktor alebo inštruktor priradený na 
výkon tejto funkcie.

Opakovaná príprava:

Je povinná pre všetkých, ktorým uplynulo obdobie 
platnosti certifikátu.

Cieľom je zvyšovanie a prehlbovanie vedomostí a 
kompetencií hlavných inštruktorov a inštruktorov, ktorí už 
s výkonom tejto práce majú skúsenosti,

Po absolvovaní dostáva účastník certifikát, ktorý má 
platnosť 7 rokov. 

Špecializačná príprava

Je určená pre potreby hlavných inštruktorov.

Absolvovanie je založené na dobrovoľnej báze, aj z 
toho dôvodu sa o nej nevydáva žiadne potvrdenie.

Realizuje sa formou workshopov alebo diskusií, vždy na 
základe podnetov od zamestnávateľov alebo aj 
stredných odborných škôl. 



PRÍPRAVA 
HLAVNÝCH INŠTRUKTOROV 
A INŠTRUKTOROV 
V SYSTÉME DUÁLNEHO 
VZDELÁVANIA

Stavovské a profesijné organizácie ponúkajú možnosť kurzu
hlavných inštruktorov aj pre majstrov odbornej výchovy
stredných škôl

Každá SaPO školí individuálne

SOPK

Ing. Stela Rebeťáková

lektor prípravy hlavných inštruktorov 

tel.: 0911 407 551, email: stela.rebetakova@sopk.sk

APZD (školí aj pre AZZZ, SŽK)

prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

lektor prípravy hlavných inštruktorov

Tel.: 0911 740 336, email: info@skolenieinstruktorov.sk

RÚZ

Bc. Zlatica Valachová

lektor prípravy hlavných inštruktorov

Natália Reingraberová, koordinátor

Tel.: 02 330 14 283, email: instruktor@ruzsr.sk

SPPK

Ing. Henrieta Vrábľová, koordinátor 

Tel: 02 502 17 403, email: vrablova@sppk.sk

mailto:stela.rebetakova@sopk.sk
mailto:info@skolenieinstruktorov.sk
mailto:instruktor@ruzsr.sk
mailto:vrablova@sppk.sk


PRÍPRAVA INŠTRUKTOROV 
V SYSTÉME ŠKOLSKÉHO 

VZDELÁVANIA

Prípravu inštruktorov v školskom systéme vzdelávania 
zabezpečuje SaPO v spolupráci so strednou odbornou 
školou:

➢základným predpokladom je registrácia SOŠ,

➢doručenie zoznamu zamestnávateľov v systéme 
školského vzdelávania.

Samotnú prípravu inštruktorov realizuje SOŠ:

➢prostredníctvom svojho pedagogického 
zamestnanca,

➢v spolupráci s hlavným inštruktorom spolupracujúceho 
zamestnávateľa v SDV,

➢prostredníctvom lektora vecne príslušnej SaPO.

O absolvovaní prípravy vydáva SaPO certifikát s
platnosťou 7 rokov alebo niektoré SaPO s platnosťou na
neurčito. Po uplynutí obdobia platnosti sa inštruktor musí
zúčastniť opakovanej prípravy.

Inštruktor, ktorý absolvuje
prípravu pre systém duálneho
vzdelávania môže byť
inštruktorom aj v systéme
školského vzdelávania.
Inštruktor, ktorý absolvuje iba
prípravu v systéme školského
vzdelávania nemôže byť
inštruktorom v systéme
duálneho vzdelávania!



PRÍPRAVA INŠTRUKTOROV 
V SYSTÉME ŠKOLSKÉHO 

VZDELÁVANIA

Metodické pokyny k zabezpečeniu prípravy inštruktorov pre 
pracovisko zamestnávateľa v systéme školského vzdelávania

✓ RÚZ

https://www.ruzsr.sk/media/d86fb05e-6372-4da4-b912-
fb7812269346.pdf

https://www.ruzsr.sk/sk/article/priprava-instruktorov/

✓ SOPK

https://www.sopk.sk/storage/vzdelavanie/IPV-SSV/IPV-SSV-
predpis_v2022_10.pdf

https://www.sopk.sk/urad/odborne-vzdelavanie/IPV-SSV

✓ SPPK

https://www.sppk.sk/clanok/1628

https://www.sppk.sk/instruktor-praktickeho-vyucovania-ssv

✓AZZZ

file:///C:/Users/OndovaA/Downloads/Instruktor%20v%20statno
m%20systeme%20vzdelavania.pdf

https://www.azzz.sk/vzdelavanie-instruktori

Inštruktor, ktorý absolvuje
prípravu pre systém duálneho
vzdelávania môže byť
inštruktorom aj v systéme
školského vzdelávania.
Inštruktor, ktorý absolvuje iba
prípravu v systéme školského
vzdelávania nemôže byť
inštruktorom v systéme
duálneho vzdelávania!

https://www.ruzsr.sk/media/d86fb05e-6372-4da4-b912-fb7812269346.pdf
https://www.ruzsr.sk/sk/article/priprava-instruktorov/
https://www.sopk.sk/storage/vzdelavanie/IPV-SSV/IPV-SSV-predpis_v2022_10.pdf
https://www.sopk.sk/urad/odborne-vzdelavanie/IPV-SSV
https://www.sppk.sk/clanok/1628
https://www.sppk.sk/instruktor-praktickeho-vyucovania-ssv
file:///C:/Users/OndovaA/Downloads/Instruktor v statnom systeme vzdelavania.pdf
https://www.azzz.sk/vzdelavanie-instruktori


OPAKOVANÉ OVERENIE 
SPÔSOBILOSTI

ZAMESTNÁVATEĽA V SDV

Osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa pre duálne
vzdelávanie sa vydáva na sedem rokov.

Ak obdobie platnosti osvedčenia uplynie počas školského
roka, platnosť osvedčenia zaniká ku koncu príslušného
školského roka.

Osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa v SDV vydané
od 1.9.2015 do 31.8.2016 zaniká dňom 31.8.2023.

Ak má zamestnávateľ záujem pokračovať v poskytovaní
praktického vyučovania aj po 31.8.2023, musí absolvovať
opakované overenie spôsobilosti poskytovať praktické
vyučovanie.

Zamestnávateľ najneskôr tri mesiace pred uplynutím
obdobia platnosti osvedčenia písomne (mailom)
oznámením zamestnávateľa o záujme pokračovať v
poskytovaní praktického vyučovania oznámi príslušnej
stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej
organizácii svoj záujem pokračovať v poskytovaní
praktického vyučovania v systéme duálneho
vzdelávania.

Príslušná SaPO vykoná opakovanú obhliadku pracoviska
praktického vyučovania a jeho materiálno-technického
zabezpečenia.



UKONČOVANIE ŠTÚDIA 

Experti SaPO sa vyjadrujú k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky,
absolventskej skúšky.

Záverečná skúška

Cieľom je pomôcť stredným školám nastaviť obsah ukončovania štúdia tak, aby čo najviac
reflektoval potreby trhu práce a zvyšoval uplatniteľnosť svojich budúcich absolventov.

V školskom roku 2022/2023 sa prvý krát budú realizovať záverečné skúšky vo vybraných
odboroch vzdelávania formou jednotného zadania, ktoré vypracovali SaPO.

Zoznam odborov, v ktorých sa záverečná skúška uskutočňuje formou jednotného zadania
zverejňuje MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle. Zverejnené budú do 31.03.2023

Maturitná skúška a absolventská skúška

Stredná škola predkladá témy na vyjadrenie SaPO.

SaPO sa vyjadruje k témam v kontexte odporúčaní pre tvorbu zadaní tém, ktoré sú
zverejnené na webových stránkach SaPO.

224/2022

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o strednej škole



UKONČOVANIE ŠTÚDIA 

§ 24

Predmetová maturitná komisia

(5) Predmetovú maturitnú komisiu pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej
skúšky a predmetovú maturitnú komisiu pre praktickú časť odbornej zložky
maturitnej skúšky žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania, tvoria

a) predseda,

b) skúšajúci učitelia odborných vyučovacích predmetov v počte určenom
riaditeľom podľa náročnosti a špecifík príslušného odboru vzdelávania,

c) skúšajúci zástupca stavovskej organizácie alebo skúšajúci zástupca profesijnej
organizácie, ak ho stavovská organizácia alebo profesijná organizácia deleguje,

d) skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme
duálneho vzdelávania, a

e) skúšajúci majster odbornej výchovy, ak ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa
vykonáva odborný výcvik.

(13) Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorá sa koná na pracovisku
zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, sa koná pred
najmenej tromi členmi predmetovej maturitnej komisie.

224/2022

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o strednej škole



UKONČOVANIE ŠTÚDIA 

§ 26

Skúšobná komisia pre záverečnú skúšku

(3) Stálymi členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú

a) predseda,

b) podpredseda a

c) triedny učiteľ žiaka.

(4) Ďalšími členmi skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku sú

a) majster odbornej výchovy a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov
alebo učiteľ odbornej praxe a učiteľ teoretických odborných vyučovacích predmetov,

b) skúšajúci zástupca stavovskej organizácie alebo skúšajúci zástupca profesijnej
organizácie, ak ho stavovská organizácia alebo profesijná organizácia deleguje, a

c) skúšajúci zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak pripravuje v systéme duálneho
vzdelávania.

(9) Praktická časť záverečnej skúšky, ktorá sa koná na pracovisku zamestnávateľa alebo na
pracovisku praktického vyučovania, sa koná pred najmenej tromi členmi skúšobnej komisie
pre záverečnú skúšku.

224/2022

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

o strednej škole



UKONČOVANIE ŠTÚDIA 

Delegovanie zástupcov SaPO do skúšobnej komisie:

SaPO v rámci svojich možností, každý rok deleguje zástupcov ako skúšajúcich
členov do skúšobných komisií.

V procese delegovania SaPO vychádza:

• z vlastných personálnych kapacít, ale aj

• z odporúčaní stredných škôl na odborníkov z praxe.

Základným predpokladom je splnenie legislatívnych predpokladov pre výkon tejto
funkcie.

Neúčasť zástupcu SaPO v skúšobnej komisii – častý nedostatok pri školskej
inšpekcii

SOPK a RÚZ

Udeľujú osvedčenie k maturitnému vysvedčeniu, výučnému listu a absolventskému
diplomu.



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


