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Príručka pre zamestnávateľa o systéme duálneho vzdelávania

Vážení čitatelia,
Táto príručka je určená predovšetkým
zamestnávateľom, ktorí by sa chceli aktívne zapojiť do systému duálneho
vzdelávania, a tiež pre všetkých, čo sa o to
zaujímajú.

zdrojov vo firme. Zároveň tento systém umožňuje zamestnávateľovi získať,
pripraviť a adaptovať zamestnancov už od
mladého veku, a tak podchytiť ich talent
a pracovné návyky.

Predstavuje praktického sprievodcu,
poskytujúceho základné, dôležité a potrebné informácie týkajúce sa systému duálneho vzdelávania.

Príručku sme spracovali v rámci medzi
národného projektu „Zapojte sa do
EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú
prípravu“, realizovaného cez program
ERASMUS+, kde sme jedným z partnerov
spolu s partnermi z Chorvátska, Srbska
a Veľkej Británie.

Duálny model vzdelávania obohacuje
zamestnávateľa, ale aj študentov, jednoduchším prechodom z teórie do praxe.
Na prvý pohľad sa môže zdať, že systém
duálneho vzdelávanie je veľmi kompli
kovaný a časovo náročný proces, ale jedná sa o stabilnejší a zväčša ekonomicky
výhodnejší spôsob manažovania ľudských
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Veríme, že Vám táto príručka pomôže sa
lepšie zorientovať a zodpovie Vám na všet
ky Vaše otázky súvisiace so zapojením sa
do systému duálneho vzdelávania.
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Čo je duálne vzdelávanie

Systém duálneho vzdelávania spája systematickú dlhodobú spoluprácu medzi
zamestnávateľom a študentmi, ktorí sa
striedajú na pracovisku u zamestnávateľa
a vo vzdelávacej inštitúcii. Študent je
zmluvne dohodnutý so zamestnávateľom
a dostáva mzdu. Zamestnávateľ preberá
zodpovednosť za školenie študenta,
ktorého vyučuje remeslu/ povolaniu. Ide
o posilnenie postavenia mladých ľudí
s cieľom rozširovania a zdokonaľovania
sa v ,,učňovskom vzdelávaní“, a to v systéme duálneho vzdelávania. Takáto forma
výučby na pracovisku u zamestnávateľa
pomáha mladým ľudom k plynulejšiemu
prechodu zo školy do zamestnania. Je to
kľúčové pre rozvoj a implementáciu systémov záruky pre mládež. (CEDEFOP).
Systém duálneho vzdelávania je obzvlášť
úspešný model založený na práci, ktorá
je založená na princípe, že vzdelávanie
je súčasťou formálneho vzdelávania riadeného štátom. Vzdelávania je kombinované školením na pracovisku u zamestnávateľa a so školským vzdelávaním. (EAfA).
Na Slovensku zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o OVP“) zavádza možnosť prípravy žiakov v systéme duálneho vzdelávania, ktorý zamestnávateľom umožňuje
prípravu žiaka presne a konkrétne na povo
lanie alebo pracovnú pozíciu podľa ich potrieb a požiadaviek. Vytvára cieľ umožniť
plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na
trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absol-

ventov stredných odborných škôl na trhu
práce. Žiak sa pripravuje na výkon povola
nia, skupiny povolaní alebo na výkon
odborných činností podľa konkrétnych
potrieb a požiadaviek zamestnávateľa
priamo na jeho pracovisku. Absolvovaním
praktického vyučovania u zamestnávateľa
žiak bezprostredne spoznáva reálne prostredie výkonu povolania a rozvíja pracovné návyky nevyhnutné pre úspešné
zaradenie sa na trh práce bezprostredne
po ukončení štúdia bez potreby ďalšieho
doškoľovania či preškoľovania. Zamestnávateľovi v systéme duálneho vzdelávania
sa nielen umožňuje vstúpiť do procesu
odborného vzdelávania, ale ukladá sa
mu plná zodpovednosť za organizáciu,
obsah a kvalitu praktického vyučovania
a na tento účel uhrádza všetky náklady
spojené s financovaním praktického vyučovania. Aby bol zabezpečený jednotný
rozsah a obsah praktického vyučovania
v jednotlivých odboroch štúdia, praktické
vyučovanie sa bude uskutočňovať podľa
vzorových učebných plánov a vzorových
učebných osnov vypracovaných MŠVVaŠ
SR v spolupráci s príslušnými stavovskými
a profesijnými organizáciami, ktoré sú pre
zamestnávateľov pôsobiacich v systéme
duálneho vzdelávania záväzné.

www.supportapprenticeships.eu
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2.	Ako sa systém duálneho vzdelávania
uplatňuje na Slovensku
Kvalita zamestnancov musí byť silnou
stránkou na ceste za prosperitou. Účinná a efektívna spolupráca stredných odborných škôl so zamestnávateľmi znamená výučbu pre zamestnanie a to cestou
zosúladenia výučby v školách s potrebami
zamestnávateľov. Preto systém duálneho vzdelávania je krok k úspechu. Výnimočnosť v partnerstve znamená aktívnu
spoluprácu žiakov, škôl a firiem.
Systém duálneho vzdelávania je systém
odborného vzdelávania a prípravy žiaka
založený na:
a)	zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a žiakom (učebná zmluva),
b)	zmluvnom vzťahu medzi zamestnávateľom a strednou odbornou školou
(zmluva o duálnom vzdelávaní),
c)	výkone praktického vyučovania žiaka
priamo u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania,
d)	zodpovednosti zamestnávateľa za
praktické vyučovanie,
e)	financovaní praktického vyučovania
zamestnávateľom
Tento systém vzdelávania zabezpečuje,
že vzdelávanie a príprava žiaka na výkon
povolania plne zodpovedajú požiadavkám
zamestnávateľa.
Systém duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov zabezpečuje:
• získanie vyššej odbornosti zamestnancov;
•	získanie možnosti vyberať si nových, kva
litných zamestnancov;
• zvýšenie stability firmy;
www.supportapprenticeships.eu

• zvýšenie záujmu nových odberateľov;
• zvýšenie zisku firmy;
• zvýšenie lojality zamestnancov;
• šetrenie nákladov na nábor zamestnancov;
•	šetrenie nákladov na rekvalifikáciu zamestnancov;
• zníženie fluktuácie zamestnancov;
•	zlepšenie pracovných návykov zamestnancov;
• zlepšenie imidžu firmy a firemnej kultúry.
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Výhody duálneho vzdelávania

• Zamestnávateľ podieľajúci sa na duál-

nom odbornom vzdelávaní má dobrú
povesť a je pozitívne vnímaný svojimi partnermi a verejnosťou. V trhovo
orientovanom ekonomickom prostredí
je pozitívny obraz zamestnávateľa
významnou konkurenčnou výhodou.

• Žiaci v duálnom systéme vzdelávania
už počas obdobia odbornej prípravy
vykonávajú pre zamestnávateľa produktívnu prácu, ktorá v závislosti od
veku a získaných zručností a skúseností
žiakov môže výrazne pokryť náklady na
duálne vzdelávanie.

• Pravidelná príprava žiakov s následným

prijímaním mladých ľudí do pracovného
pomeru chráni zamestnávateľa proti starnutiu pracovnej sily a zaručuje vždy “čerstvý vietor” pre kolektív zamestnancov.

• Vzdelávanie žiakov slúži tiež na
udržanie vysokej úrovne kvalifikácie vlastných pracovníkov zamestnávateľa a tak spoločnosť, ktorá
poskytuje vzdelávanie vždy zostáva
na špici technologických inovácií. Produktivita práce technika, ktorý pracuje
spolu so žiakom, sa zvýši o 10 až 20 %.

• Zamestnávateľ si duálnym vzdelávaním môže pripraviť svojho budúceho
zamestnanca presne na technológie
a výrobné zariadenia, ktoré využíva vo svojej podnikateľskej činnosti.

• Duálnym vzdelávaním žiakov zamera

ným nielen na reprodukciu svojich
ľudských zdrojov, ale aj pre potreby
trhu práce, si zamestnávateľ vytvára
predpoklady pre rozvoj firmy aj nárastom počtu zamestnancov, a tým je
pripravený rýchlo reagovať na zvýšené
požiadavky odberateľov, čo mu dáva
vyššiu konkurenčnú výhodu vo svojom
sektore podnikania.

• Nábor kvalifikovaných odborníkov (od

definovania voľného miesta až po výber
kandidátov, vrátane samotnej realizácie náboru nových zamestnancov a ich
zaškolenia) je časovo náročný a nákladný proces, preto duálne vzdelávanie
žiakov a ich následný prechod do
kolektívu zamestnancov výrazne šetrí
zamestnávateľovi náklady, a to predo
všetkým v technicky náročných povo
laniach.

• Zamestnávatelia, ktorí vzdelávajú žia

kov, poznajú svojich potenciálnych
budúcich zamestnancov. Ich zaradením
do pracovných kolektívov sa skracuje čas potrebný na ich zoznámenie sa
s prevádzkou a plynulé zaradenie do
kolektívu a tiež skracuje čas potrebný na
dosiahnutie požadovaného pracovného
výkonu, čo znižuje náklady zamestnávateľa a naopak zvyšuje jeho výnosy.

www.supportapprenticeships.eu
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4.	Podmienky vstupu na strane
zamestnávateľov
Predtým, než sa zamestnávateľ rozhodne
vstúpiť do systému duálneho vzdelávania
je dôležité:
•	oboznámenie sa so systémom duálneho vzdelávania,
•	oboznámenie sa s legislatívou upravujúcou odborné vzdelávanie a prípravu,
výchovu a vzdelávanie v strednej odbornej škole, školskú správu a samo
správu, daňové a odvodové povinnosti v spojení s praktickým vyučovaním
u zamestnávateľa, atď.,
•	oboznámenie sa so vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre SDV,
•	určenie cieľov účasti zamestnávateľa
v duálnom vzdelávaní.
Prvé kroky zamestnávateľa pre získanie
Osvedčenia
•	Rozhodnutie vedenia zamestnávateľa
o vstupe do systému duálneho vzdelávania.
• ↓ Rozhodnutie vedenia zamestnávateľa o odboroch štúdia, v ktorých bude
zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie a o počte vzdelávacích miest, t.j.
o počte žiakov, s ktorými zamestnávateľ
uzatvorí učebnú zmluvu a o vzdelávacej kapacite zamestnávateľa v jeden vyučovací deň praktického vyučovania.
• ↓ Predbežný výber vhodnej strednej
odbornej školy, s ktorou zamestnávateľ
uzatvorí zmluvu o duálnom vzdelávaní
www.supportapprenticeships.eu

a ktorá bude žiakom zabezpečovať teo
retické vyučovanie.
• ↓ Vypracovanie interného projektu
systému duálneho vzdelávania a postupov
získania Osvedčenia pre systém duálneho
vzdelávania.
Ako sa môže zamestnávateľ zapojiť do
systému duálneho vzdelávania?
Zamestnávateľ, ktorý sa rozhodol vstúpiť
do systému duálneho vzdelávania, môže
využiť už existujúcu spoluprácu so školou
pri zabezpečovaní praktického vyučovania žiakov bez učebnej zmluvy systémom
školského vzdelávania alebo spoluprácu
so školou v inej oblasti ako napr. spoločný
nábor žiakov, inovačné vzdelávanie odborných učiteľov a majstrov odbornej
výchovy školy, účasť na ukončovaní štúdia
v skúšobných komisiách školy a pod. Škola,
s ktorou už zamestnávateľ spolupracuje,
poskytne zamestnávateľovi základné informácie o systéme duálneho vzdelávania ako aj informácie o procesoch vstupu
do systému duálneho vzdelávania. Odporúčame, aby zamestnávateľ na základe
svojho záujmu o duálne vzdelávanie žia
kov, kontaktoval príslušnú stavovskú alebo
profesijnú organizáciu s vecnou pôsobnosťou k odboru vzdelávania, v ktorom
chce zamestnávateľ poskytovať praktické
vyučovanie systémom duálneho vzdelávania. Stavovská alebo profesijná organizácia
svojimi nastavenými procesmi bude sprevádzať zamestnávateľa na ceste zapojenia sa do systému duálneho vzdelávania.
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Praktické vyučovanie v systéme duálneho
vzdelávania môže poskytovať iba zamestnávateľ, ktorý získal osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické
vyučovanie žiakov s učebnou zmluvou
v systéme duálneho vzdelávanie.
Spôsobilosť zamestnávateľa pre výkon
praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania
Spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať
praktické vyučovanie v študijnom odbore
alebo v učebnom odbore systémom duálneho vzdelávania je materiálno-technická,
odborná a personálna spôsobilosť zamestnávateľa vykonávať praktické vyučovanie
v súlade so školským zákonom, zákonom
o odbornom vzdelávaní a príprave a najmä
spôsobilosť zamestnávateľa odborným
vzdelávaním v rozsahu praktického vyučovania zabezpečiť prípravu žiaka na
výkon povolania v súlade so štátnym
vzdelávacím programov, vzorovými učebnými plánmi a vzorovými učebnými osnovami pre systém duálneho vzdelávania
a predovšetkým v súlade s potrebami trhu
práce.

www.supportapprenticeships.eu
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Zmluvný vzťah

Duálne vzdelávanie je uskutočňované na
základe zmluvy o duálnom vzdelávaní
uzatvorenej medzi zamestnávateľom
a strednou odbornou školou a na základe
učebnej zmluvy uzatvorenej medzi za
mestnávateľom a žiakom.
Zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvorená
medzi zamestnávateľom a školou. Zamestnávateľ, ktorý je držiteľom osvedčenia,
prerokuje so strednou odbornou školou
spôsob a podmienky uskutočňovania odborného vzdelávania a prípravy žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa zamestnávateľ a stredná odborná škola dohodnú,
uzatvoria zmluvu o duálnom vzdelávaní.
Učebná zmluva uzatvorená medzi za
mestnávateľom a žiakom. Zamestnávateľ
a zákonný zástupca žiaka alebo plnoletý
žiak prerokujú náležitosti učebnej zmluvy
a podmienky výkonu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Ak sa
zamestnávateľ a zákonný zástupca žiaka
alebo plnoletý žiak dohodnú, uzatvoria
učebnú zmluvu. Učebná zmluva musí mať
písomnú formu.

www.supportapprenticeships.eu
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6.	Materiálno-finančné zabezpečenie
žiakov v duálnom vzdelávaní
Finančné zabezpečenie žiaka je proces,
v ktorom zamestnávateľ poskytuje žia
kovi podnikové štipendium a odmenu za
produktívnu prácu v súlade s platnou le
gislatívou a pravidlami finančného zabezpečenia žiaka, ak ich zamestnávateľ vydá.
Motivačné štipendium je finančné plnenie poskytované žiakovi z prostriedkov
štátneho rozpočtu žiakovi a vypláca ho
škola. Je poskytované mesačne žiakovi,
ktorý sa pripravuje na povolanie v študij
nom odbore alebo v učebnom odbore
zaradenom do zoznamu študijných odbo
rov a učebných odborov s nedostatočným
počtom absolventov pre potreby trhu
práce.
Podnikové štipendium vypláca žiakovi zamestnávateľ v súlade s pravidlami
finančného zabezpečenia žiaka, ak ich
zamestnávateľ vydá. Je poskytované
mesačne žiakovi v období školského vyučovania najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima určeného
pre zaopatrené neplnoleté dieťa alebo
nezaopatrené dieťa. Pri určovaní výšky
podnikového štipendia sa prihliada najmä
na dosiahnutý prospech žiaka na praktic
kom vyučovaní a jeho pravidelnú účasť na
praktickom vyučovaní. Poskytovanie podnikového štipendia zamestnávateľom nie
je povinné.

tovanie odmeny za produktívnu prácu
určuje zamestnávateľ. Odmena je vyplácaná mesačne žiakovi, ktorý v rámci praktického vyučovania vykonáva produktívnu
prácu. Odmena za produktívnu prácu sa
poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 %
zo sumy hodinovej minimálnej mzdy. Pri
určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita
práce a správanie žiaka.
Hmotné zabezpečenie žiaka je proces,
v ktorom zamestnávateľ poskytuje žiakovi stravovanie, príspevok na ubytovanie,
cestovné náhrady, osobné ochranné pracovné prostriedky a posúdenie zdravotnej,
zmyslovej a psychologickej spôsobilosti
žiaka. Podmienky pre poskytovanie hmotného zabezpečenia žiaka určuje legislatíva
a zamestnávateľ interným predpisom.
Štipendijný program je program, ktorý
môže vydať zamestnávateľ a určuje ním
podmienky poskytovania podnikového
štipendia žiakom strednej odbornej školy.

Odmena za produktívnu prácu je odmena žiaka, ktorá sa uhrádza z prostriedkov
zamestnávateľa, pre ktorého žiak túto
prácu vykonáva. Podmienky pre poskywww.supportapprenticeships.eu
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Inštruktori duálneho vzdelávania

Inštruktor je fyzická osoba, ktorá vykonáva
praktické vyučovanie žiaka na pracovisku
zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ktorá je zamestnancom zamestnávateľa alebo samostatne
zárobkovo činnou osobou.
Ako inštruktor môže pôsobiť fyzická osoba, ktorá:
a) je v pracovnoprávnom vzťahu so za
mestnávateľom alebo je samostatne
zárobkovo činnou osobou,
b) dosiahla najmenej:
1. stredné odborné vzdelanie v prí
slušnom učebnom odbore alebo
v príbuznom učebnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
2. úplné stredné odborné vzdelanie
v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore,
v ktorom sa žiak pripravuje, alebo
3.	vyššie odborné vzdelanie v prí
slušnom študijnom odbore alebo
v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa žiak pripravuje,
c) vykonávala najmenej tri roky povo
lanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre
príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre
príslušný učebný odbor, v ktorom sa
žiak pripravuje,
d) má preukaz, osvedčenie alebo iný doklad
preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa
na výkon príslušného povolania takáto
odborná spôsobilosť vyžaduje,

www.supportapprenticeships.eu

e) má potvrdenie o absolvovaní prípravy
inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou zameranej na:
1. zabezpečenie práv a povinností žiaka
pri praktickom vyučovaní,
2. organizáciu praktického vyučovania,
3. opatrenia na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,
4. vzdelávacie štandardy pre praktické
vyučovanie pre príslušný študijný
odbor alebo pre príslušný učebný odbor,
5. vzorový učebný plán pre príslušný
študijný odbor alebo vzorový učebný plán pre príslušný učebný odbor
a vzorové učebné osnovy pre odborný
výcvik, odbornú prax alebo umeleckú
prax príslušného študijného odboru
alebo vzorové učebné osnovy pre
odborný výcvik, odbornú prax alebo
umeleckú prax príslušného učebného odboru, ak bude vykonávať činnosť inštruktora na pracovisku praktického vyučovania,
6. spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka.
Fyzická osoba, ktorá prvý krát začne vykonávať činnosť inštruktora a neabsolvovala prípravu inštruktora, splní ju najneskôr do jedného roka od začiatku výkonu
činnosti inštruktora podľa rozhodnutia
zamestnávateľa.

Príručka pre zamestnávateľa o systéme duálneho vzdelávania
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Hodnotenie a záverečné skúšky

Ukončovanie štúdia žiakov s učebnou
zmluvou sa uskutočňuje záverečnou skúš
kou, maturitnou skúškou alebo absolventskou skúškou.
Klasifikácia žiaka na záverečnej skúške je
vyjadrená stupňom prospechu. Klasifikáciu
žiaka z písomnej časti záverečnej skúšky,
praktickej časti záverečnej skúšky alebo
ústnej časti záverečnej skúšky schvaľuje
skúšobná komisia na návrh člena skúšobnej komisie hlasovaním. Pri rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu skúšobnej komisie
pre záverečnú skúšku. Ak ide o záverečnú
skúšku žiaka, ktorý sa pripravuje v systéme
duálneho vzdelávania, pri rovnosti hlasov
rozhoduje hlas zástupcu zamestnávateľa,
u ktorého sa žiak pripravuje.
Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva
určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako
sú žiaci pripravení používať nadobudnuté
kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.
Praktická časť záverečnej skúšky žiaka
s učebnou zmluvou sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania u zamestnávateľa, ak sa zamestnávateľ nedohodol
so školou inak. Organizáciu záverečnej
skúšky zabezpečuje škola v spolupráci so
zamestnávateľom.
Žiakovi, ktorý úspešne vykonal záverečnú
skúšku, vydá škola vysvedčenie o záve
rečnej skúške.
www.supportapprenticeships.eu
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Odporúčania pre zamestnávateľov

Vzorové dokumenty a ďalšie informácie
pre zamestnávateľov a školy nájdete na
webových stránkach stavovských a profesijných organizácií.
Systém duálneho vzdelávania - manuál
pre zamestnávateľa, strednú odbornú
školu a zriaďovateľa školy.
http://www.dualnysystem.sk/Dokumenty/Zamestnavatel/16_01_2017/46_system_dualneho_vzdelavania_manual.pdf
Zákon č. 61/ 2015 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vyhláška č. 64/ 2015 Z. z. Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom
vzdelávania.

www.supportapprenticeships.eu
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10. Kde získať viac informácií
• Špecializovaná Linka pomoci / Help • Národný projekt ,,Duálne vzdelávanie
Line zameraná na živnostníkov a malé
a stredné podniky, zriadená na Slo
venskej živnostenksej komore. Táto
linka pomoci bola zriadená s finančnou
pomocou medzinárodného projektu
„Zapojte sa do EP4A: Európske par
tnerstvá pre učňovskú prípravu“, rea
lizovaného cez program ERASMUS+. Na
tejto linke pomoci sa zamestnávateľ,
ktorý sa chce zapojiť do duálneho systému dozvie všetky konkrétne, užitočné
a nápomocné informácie.
Telefónne číslo Help Line:
+421 904 341 324

a rozvoj aktivity a kvality OPV”,
www.dualnysystem.sk

• Štátny inštitút odborného vzdelávania,
www.siov.sk

• Zamestnávatelia v systéme duálneho
vzdelávania, www.potrebyovp.sk

• Systém duálneho vzdelávania,

www.facebook.com/dualnevzdelavanie

• Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, www.rzsdv.sk

• Slovenská obchodná a priemyselná komora, www.sopk.sk

• Slovenská živnostenská komora,
www.szk.sk

• Slovenská poľnohospodárska a potra
vinárska komora, www.sppk.sk

• Slovenská lesnícka komora, www.slsk.sk
• Slovenská banská komora,
www.banskakomora.sk

• Republiková únia zamestnávateľov,
www.ruz.sk

• Asociácia zamestnávateľských združení
a zväzov SR, www.azzz.sk
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