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1. Úvod 
 

Slovak Business Agency (SBA) v rámci programu Monitoring podnikateľského prostredia 

v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ v priebehu mesiaca máj 2018 realizoval 

medzi malými a strednými podnikmi (MSP) a strednými školami zapojenými do systému 

duálneho vzdelávania (SDV) prieskum so zameraním na identifikáciu všeobecnej spokojnosti 

so SDV a jeho aktuálny stav podľa zainteresovaných subjektov. 

 

Všetky MSP a stredné školy na Slovensku zapojené do SDV boli oslovené prostredníctvom 

e-mailu v ktorom bol predstavený a vysvetlený zámer prieskumu. Subjekty SDV boli požiadané 

o vyplnenie google formulára s dvomi druhmi otázok – s predvyplnenými možnosťami 

odpovedí a s otvorenými odpoveďami, ktoré mali respondenti vyplniť podľa vlastnej reálnej 

skúsenosti. Na tento zámer boli v prípravnej fáze prieskumu vytvorené zvlášť dotazníky 

pre MSP a osobitne pre stredné školy, pričom časť otázok bola spoločná a časť bola zameraná 

špecificky na MSP alebo stredné školy. Týmto spôsobom SBA oslovila vyše 100 malých 

a stredných podnikov a viac ako 70 stredných škôl zapojených do systému duálneho 

vzdelávania. 

 

Dotazník pre stredné školy obsahoval 19 prieskumných otázok, MSP boli kontaktované 

s dotazníkom, ktorý obsahoval 23 otázok. Otázky, ktoré boli spoločné pre MSP a stredné školy 

sa týkali spokojnosti s legislatívou upravujúcou SDV; motivácie pre zapojenie sa do systému, 

očakávané prínosy pre obe typy organizácií; identifikácie nedostatkov systému; skúsenosti 

s overovateľmi spôsobilosti praktického vyučovania; kvalitou učebných plánov a osnov 

a v závere prieskumu bola tiež položená otázka na spokojnosť s angažovaním sa regionálnej 

samosprávy v SDV. 

 

Okrem toho boli MSP dopytované na nimi predkladané návrhy na prípadnú zmenu učených 

plánov; spôsob výberu študentov; spätnú väzbu na pracovnú morálku žiakov; teoretickú výbavu 

študentov; predpokladaný nábor študentov zo SDV pre uzatvorenie pracovného pomeru 

v budúcnosti; kvalitu komunikácie so strednými školami a prípadné komplikácie. V prípade, že 

nastali, boli zisťované dôvody ukončenia pôsobenie MSP v SDV. 

 

Osobitné otázky na stredné školy sa týkali porovnávania dochádzky študentov zapojených 

a nezapojených do SDV, ich študijných výsledkov; komunikáciu s firmami a prípadné dôvody 

ukončenia spolupráce s MSP. V rámci prieskumu boli prostredníctvom verejných zdrojov 

Štátneho inštitútu pre odborné vzdelávanie (ŠIOV) a vyšších územných celkov s výnimkou 

Bratislavského samosprávneho kraja najskôr identifikované všetky spoločnosti, ktoré uzatvorili 

zmluvy v rámci duálneho vzdelávania z ktorých boli ďalej vyselektované osobitne malé 

a stredné podniky. Súčasne boli identifikované stredné odborné školy zapojené do SDV. Tieto 

malé a stredné podniky a stredné školy boli oslovené s požiadavkou o vyplnenie dotazníka. 

Zo 103 oslovených malých a stredných podnikov na dotazníky odpovedalo 10 a zo 70 

stredných odborných škôl reagovalo 31.  
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2. Výsledky prieskumu medzi malými a strednými podnikmi 
 

Zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní nepredstavuje podľa malých a stredných 

podnikateľov dostatočný legislatívny základ pre organizáciu SDV. Podnikatelia by 

z 80% privítali jeho doplnenie a zvyšných 20% v prieskume uviedlo, že si vyžaduje zásadné 

zmeny. 

 

Graf 1: Vnímanie zákona o odbornom vzdelávaní malými a strednými podnikmi 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Hlavnou motiváciou pre zapojenie do systému duálneho vzdelávania sa pri malých 

a stredných podnikateľov stali „výchova novej pracovnej sily; nábor nových kvalifikovaných 

pracovníkov; nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily; výchova odborníkov praxou;  

prepojenie praxe so školou; získavanie kvalifikovaných pracovníkov; príprava odborníkov; 

získavanie nových kvalifikovaných pracovníkov; odchod ľudí do dôchodku; výchova mladých 

ľudí podľa vlastných potrieb/predstáv a výchova nových mladých odborníkov“. 

 

Hlavnými prínosmi SDV pre firmy boli „výchova novej pracovnej sily; zaškolenie 

budúcich pracovníkov; rýchlejšia adaptácia; záujem vychovať vlastných odborníkov; 

zabezpečenie si vlastných kvalifikovaných pracovníkov na trhu práce a udržiavanie kontaktu 

so školami“. Časť malých a stredných podnikateľov však bolo pri hodnotení prínosov 

zdržanlivých. Približne 20% opýtaných MSP sa v prieskume vyjadrilo, že zatiaľ nevie posúdiť, 

aké konkrétne prínosy im SDV prinesie. 

 

Hlavnými negatívami pri zapájaní sa do SDV boli čiastočná „pasivita štátu; neochota 

mladých ľudí pracovať, nemožnosť ich pracovno-právne zaviazať ako zamestnancov 

po skončení SDV; administratívna záťaž (osobitne pri certifikácii); príliš vysoké náklady 

pre malé firmy; nedostatočná legislatíva; obavy inštruktorov a aj ostatných pracovníkov 

zo SDV a tiež to, že mladí (14-roční žiaci základných škôl) nemajú záujem o niektoré oblasti 

ako napr. poľnohospodárstvo“. Malí a strední podnikatelia  tiež kritizovali, že nie je možné  

vstúpiť do SDV vo vyšších ročníkoch štúdia. 

 

Administratívna záťaž v celom procese SDV pre malých a stredných podnikateľov nie je 

primeraná. S názorom, že táto povinnosť skôr nie je primeraná sa v prieskume stotožňovalo 

viac ako 60% opýtaných podnikateľov. Len tretina všetkých opýtaných administratívnu záťaž 

považovala aspoň za čiastočne akceptovateľnú. Za rozhodne neprimeranú považovala 

administratívnu záťaž desatina respondentov. 
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Graf 2: Administratívna záťaž SDV z pohľadu MSP 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Skúsenosť so spoluprácou s overovateľmi spôsobilosti poskytovania praktického 

vyučovania bola z pohľadu MSP pozitívna. Ako vyslovene kladnú ju vyhodnotilo viac ako 

40% podnikateľov a čiastočne sa s týmto názorom stotožňovala tretina opýtaných. Opačný 

názor, teda negatívny, sa v tejto oblasti medzi skúsenosťami malých a stredných podnikateľov 

nevyskytol. 

 

 

Graf 3: Vnímanie overovateľov spôsobilosti podľa MSP 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Proces overovania spôsobilosti v rámci SDV malí a strední podnikatelia hodnotili 

prevažne ako bezproblémový. Len približne 8% opýtaných podnikateľov sa vyjadrilo, že táto 

časť systému duálneho vzdelávania je potrebné zjednodušiť. 

 

Učebné plány pre realizáciu SDV vyhovujú len čiastočne. Vyše polovica malých 

a stredných podnikateľov je presvedčená, že potrebujú zásadné predpracovanie. Čiastočnú 

inováciu by tieto náležitosti potrebovali podľa 20% MSP a rovnaká časť nevedela na otázku 

odpovedať. 
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Graf 4: Učebné plány pre realizáciu SDV podľa MSP 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

 

Učebné osnovy vyhovujú pre realizáciu SDV podobne ako vyššie opytované učené plány. 

Rozdiel odpovedí v porovnaní s nimi spočíval v pomere podnikateľov, ktorí sa nazdávajú, že 

osnovy treba zásadne alebo len čiastočne inovovať. Pri učebných osnovách zásadné 

prepracovanie požadovalo o 10% podnikateľov menej ako pri učebných plánoch a naopak, 

čiastočné zmeny tu boli žiadané od 10% podnikateľov viac. 

 

 

Graf 5: Učebné osnovy pre realizáciu SDV podľa MSP 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

 

Návrhy na zmenu alebo doplnenie učebných plánov príslušnej stavovskej organizácii 

nepredložil zatiaľ žiadny z malých a stredných podnikateľov, čo je v relatívne ostrom kontraste 

s odpoveďami týkajúcich sa práve hodnotenia učebných plánov vyššie, kde sa 

70% podnikateľov stotožnila aspoň s čiastočnou zmenou. Napriek tomu, doteraz z ich strany 

nebola vykonaná žiadna aktivita. Toto zistenie môže poukazovať na slabé miesto SDV, ktoré 

by malo byť systémovo riešené tak, aby bola priebežne zabezpečená primeraná inovácia 

učebných osnov a plánov. Súčasný stav preukázateľne indikuje, že zamestnávatelia ani školy 

s učenými plánmi nie sú spokojní, avšak zamestnávatelia sa zatiaľ necítia úplne kompetentní 

na predkladanie ich zmien, pričom školy (ani ďalšie zodpovedné inštitúcie ako napr. 

Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR), nemajú od zamestnávateľov indície alebo 

všeobecnejšie predstavy o zmenách v tejto oblasti vzdelávania. 
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Graf 6: Podané návrhy na zmenu učebných plánov malými a strednými podnikateľmi 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Kritériami pre výber žiakov stredných škôl pre duálne vzdelávanie boli „prospech 

a záujmy študentov; alebo firmy brali všetkých uchádzačov o duálne vzdelávanie; osobným 

pohovorom so študentmi a ich rodičmi alebo boli firmy oslovené samotnými študentmi“.  

 

Pracovnú morálku žiakov v SDV malí a strední podnikatelia hodnotili mierne pozitívne 

alebo rezervovane. 40% MSP uviedlo, že pracovná morálka študentov v rámci SDV je dobrá 

a ďalších 30% ešte nevedelo odpovedať vzhľadom na krátku skúsenosť so spoluprácou 

so študentmi. Kritický názor zaznel od 20% respondentov, ktorí ju hodnotili slovami ako 

„slabá“ alebo jej obraz hodnotili ako „dôsledky výchovy rodičov a chyby štátneho systému 

a školstva“. 

 

Teoretickú výbavu študentov zapojených do SDV hodnotili malí a strední podnikatelia 

zo 4/5 kladne. Iba 20% MSP sa vyjadrilo, že teoretická výbava študentov je pre nich skôr alebo 

určite nedostatočná.  

 

 

Graf 7: Hodnotenie teoretickej výbavy malými a strednými podnikateľmi 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Odhad počtu študentov zo SDV, ktorí MSP vnímajú ako svojich budúcich zamestnancov 

bol podľa  prieskumu rôznorodý. 20% až 40% študentov si vie ako svojich budúcich 

zamestnancov predstaviť približne 2/5 MSP. 80% až 100% študentov by sa mohli stať 

zamestnancami vo vyše ako 20% malých a stredných podnikoch. 
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Graf 8: Predpokladaný odhad počtu študentov ako budúcich zamestnancov 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Svoje povinnosti v rámci SDV malí a strední podnikatelia považovali zväčša za primerané, 

ale súčasne MSP vyjadrovali (cit.) „veľkú zodpovednosť“ pri realizácii SDV. Okrajovo sa 

v odpovediach opakovala kritika pre zbytočnú administratívu. Za prehnané považovalo svoje 

povinnosti len 10% opýtaných malých a stredných podnikateľov.   

 

Pôsobenie inštruktorov v rámci SDV prijímali malí a strední podnikatelia kladne. Tento 

názor vyjadrilo približne 60% opýtaných MSP. Ako doplnkové názory možno považovať slová 

ako „postupne sa zapájajú do povinností vyplývajúcich so SDV“, „ako im to zákon určuje, nie 

sú tam hranice otvorené“ a „postupne sa zapájajú do SDV“. 

 

Stredné odborné školy poskytovali alebo poskytujú podľa MSP dostatočnú súčinnosť 
pri SDV takmer v 90%. Mierne negatívny názor vyjadrilo len 10% opýtaných podnikateľov. 

Možno preto v tomto prípade konštatovať, že podľa MSP je zo strany stredných škôl 

komunikácia takmer bezproblémová. 

 

Graf 9: Spokojnosť MSP s komunikáciou so strednými školami 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Problémy vyskytujúce sa pri spolupráci so strednou odbornou školou boli podľa MSP 

vo väčšine prípadov riešené konštruktívne, alebo sa žiadne zatiaľ nevyskytli. Pri tejto otázke 

však niektorí malí a strední podnikatelia vyjadrili kritický názor, že stredné školy „nemali 

dostatok žiakov, nezáujem o učebný odbor, hlavne že otvorili ďalšie gymnázia, VÚC sú 

nekompetentné a treba ich zrušiť, pretože napáchali v systéme štátu najviac škôd“. 

 

Stredné odborné školy sa na riešení problému podieľali podľa názoru MSP vyslovene 

proaktívne. V prieskume si žiadnu z ďalších možností nevybral žiaden z oslovených malých 

a stredných podnikateľov. 
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Graf 10: Spokojnosť MSP so strednými školami pri riešení problémov  

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Budúce pôsobenie v SDV malé a stredné podniky predpokladali v horizonte minimálne 

troch rokov alebo dlhšie časové obdobie. Súčasne ale polovica oslovených MSP na otázku o ich 

budúcom pôsobení v SDV nevedela odpovedať. 

 

 

Graf 11: Predpokladané obdobie zapojenosti MSP do SDV 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Pôsobenie regionálnej samosprávy a jej príslušných odborov hodnotili MSP z 50% určite 

alebo skôr pozitívne. Opačné názory zastávala v prieskume len pätina malých a stredných 

podnikateľov. Približne tretina opýtaných svoj názor na regionálnu samosprávu v tejto oblasti 

vyjadriť nevedela. 

 

Graf 12: Spokojnosť MSP s pôsobením VÚC v SDV 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 
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Ďalšími opatreniami, po ktorých malí a strední podnikatelia vyjadrili v prieskume dopyt, 

boli možnosť zaviazať žiakov na odpracovaní aspoň 1 roku v danom podniku alebo 

tzv. zazmluvnenie študentov po skončení DV minimálne po dobu 3 rokov s právnym dosahom; 

zmena zákona o duálnom vzdelávaní;  variabilnejšie osnovy.  

 

Spoločnosti, ktoré odpovedali na otázky dotazníka z hľadiska odvetvia pôsobili v agro-

sektore, výrobe nábytku a strojárstve. V priemere u nich pôsobilo v rámci SDV 8 študentov 

(najvyšší počet bol 18, najmenej 1 študent). Polovica spoločností mala zmluvu o odbornom 

vzdelávanú uzatvorenú od roku 2015 a druhá polovica od roku 2017. Súhrnne predpokladalo 

40% spoločností, že po skončení zamestná 80-100% študentov, 20% firiem chce zamestnať 20-

40% študentov a 10% MSP medzi 60-80% žiakov. Istou zvláštnosťou je, že spoločnosť, ktorá 

mala v rámci SDV najviac študentov predpokladala, že bude potrebovať ako budúcich 

zamestnancov len 20% súčasných študentov. Pri dopyte na perspektívu pôsobenia MSP 

v systéme duálneho vzdelávania polovica spoločností odpovedala, že chce v systéme 

pokračovať viac ako 3 roky, desatina spoločností predpokladala perspektívu jedného roka a až 

30% firiem nevedelo na otázku odpovedať a ich budúce pôsobenie v SDV preto možno 

považovať za otázne. 

 

Malé a stredné podniky, ktoré sa odpovedali na otázky k prieskumu o stave duálneho 

vzdelávania boli najmä zo západného Slovenska. Na regionálne zastúpenie respondentov malo 

vplyv najmä počet podnikov zapojených do SDV, ktorý je medziregionálne relatívne vyšší 

najmä v Trenčianskom a Nitrianskom kraji. 

 

Graf 13: Regionálne zastúpenie MSP na prieskume SDV 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 
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3. Výsledky prieskumu medzi strednými školami 
 

Zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní predstavuje podľa stredných škôl iba 

čiastočne dostatočný legislatívny základ pre organizáciu SDV. 2/3 stredných škôl sa 

nazdáva, že zákon je potrebné doplniť. Viac ako tretina škôl je presvedčená je potrebuje zásadné 

legislatívne zmeny. Súčasne len 10% oslovených škôl je presvedčených, že zákon je úplne 

vyhovujúci. 

 

Graf 14: Vnímanie zákona o odbornom vzdelávaní strednými školami 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do SDV boli dôvody ako „pomoc spolupracujúcim 

firmám získať kvalifikovaných odborníkov pre profesiu; zatraktívnenie odborného 

vzdelávania; prepojenie s odborným vzdelávaním priamo vo firmách a spoločnostiach, ktoré 

absolventov potrebujú; požiadavky zamestnávateľov; spolupráca so zamestnávateľmi 

pri príprave absolventov podľa ich požiadavky, nábor žiakov a výuka odborov naviazaných 

na potreby trhu; získavanie vyššieho počtu žiakov pre štúdium; zlepšenie odbornej stránky a 

prepojenie na realitu; silný záujem firiem o žiakov škôl; lepšie odborné vzdelanie pre žiakov; 

zvýšenie počtu žiakov na SOŠ; lepšia príprava na prax; zamestnanosť absolventov; potreba 

zvýšiť záujem žiakov ZŠ o odborné vzdelávanie v našej škole; celková snaha o zlepšenie kvality 

praktického vyučovania; tvorba nových možností užšej spolupráce so zamestnávateľmi 

v regióne; kvalita odborného výcviku s novými technológiami, spokojnosť žiakov a rodičov 

školy, hmotné a finančné zabezpečenie žiakov zo sociálne slabších rodín, rast a image školy; 

potreba odborne vzdelaných zamestnancov do firiem v regióne; potreba aktualizovať a 

modernizovať edukáciu na potreby trhu práce v okrese; prepojenie školy na reálne potreby 

praxe (firmy); budúcnosť a zamestnanosť žiakov; vytvorenie nových vhodných pracovných 

príležitostí a podmienok pre našich žiakov; socializácia, príprava na budúce povolanie 

a vreckové“. 

 

Hlavné prínosy SDV pre stredné školy boli najmä „naplnenosť študijných a učebných 

odborov; aktívna pomoc zamestnávateľov pri odborom vzdelávaní; zatraktívnenie odborného 

vzdelávania; prepojenie s odborným vzdelávaním priamo vo firmách a spoločnostiach, ktoré 

absolventov potrebujú; požiadavky zamestnávateľov; spolupráca so zamestnávateľmi 

pri príprave školského vzdelávacieho programu; zamestnanosť absolventov a zvýšenie kreditu 

školy; zvýšenie kvality školy v očiach verejnosti a dobrá spolupráca s rodičmi a firmami ako aj 

vysoký vplyv na vnútornú kultúru školy; väčší záujem absolventov základných škôl o odborné 

vzdelávanie v niektorých odboroch; zvyšovanie kreditu školy, zlepšenie výsledkov 

a dochádzky študentov; prepojenie teoretického vyučovania s praxou; zvýšenie záujmu 

študentov o niektoré odbory“. Medzi odpoveďami na túto otázky však existovali tiež kritické 

odpovede ako „systém bol nepripravený, všetko sa to hodilo na školy“ a približne tretina 
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zapojených stredných škôl sa  tiež vyjadrila, že SDV pre nich zatiaľ nemal žiadne prínosy. 

 

Negatívami pri zapájaní sa do SDV s ktorými sa stredné školy stretli boli najmä 

„krátenie normatívu a neochota malých firiem zapojiť sa do SDV; prepúšťanie majstrov OV; 

nedostatok informácií pre študentov od východných poradcov na základných školách; zvýšená 

administratíva záťaž; komplikovaný systém prijímania žiakov do SDV; nepochopenie zo strany 

rodičov“.  

 

Administratívnu záťaž celého procesu SDV považujú stredné školy za primeranú. 

Pri súčte kladných a záporných odpovedí možno vidieť, že iba 40% stredných škôl je 

presvedčených, že administratíva SDV ich príliš zaťažuje. Naopak 3/5 stredných škôl tento 

problém nevníma, alebo ho považuje za parciálny. 

 

Graf 15: Administratívna záťaž SDV z pohľadu stredných škôl 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Skúsenosť so spoluprácou s overovateľmi spôsobilosti poskytovania praktického 

vyučovania bola doposiaľ na stredných školách prevažne kladná. Takmer 4/5 stredných škôl sa 

vyjadrilo, že spolupráca s overovateľmi je pozitívna alebo skôr pozitívna. Negatívnu skúsenosť 

si za odpoveď pri tejto prieskumnej otázke vybrali iba 3% stredných škôl.  

 

 

Graf 16: Vnímanie overovateľov spôsobilosti podľa stredných škôl 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Hodnotenie procesu overovania spôsobilosti v rámci SDV bolo prevažne pozitívne alebo 

sa stredné školy vyjadrili zdržanlivo s odkazom na nedostatok skúseností, nakoľko neboli 

dostatočne dlho zapojené do SDV. Menej často tu boli zastúpené odpovede s odkazom 

na administratívnu náročnosť  a byrokraciu. Stredné školy sa tiež vyjadrili doslovne tak, že 

„v snahe vyhovieť v čo najkratšej dobe žiadateľom o overenie spôsobilosti boli certifikované 

aj firmy, ktoré nespĺňajú materiálno-technický normatív pre vzdelávanie v niektorých 
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vybraných odboroch“; alebo „od zamestnávateľov máme informáciu o pomerne 

bezproblémovom priebehu“; či „neviem hodnotiť, nikdy som žiadneho overovateľa nevidel“. 

Školy tu však tiež apelovali na to, že „je dôležité, aby pracoviská mali vytvorené podmienky 

pre realizáciu odbornej praxe, aby boli vytvorené sociálne, pracovné, priestorové a materiálne 

zabezpečenie“. 

 

Učebné plány pre realizáciu SDV vyhovujú len pre vyše 16% stredných škôl. 70% pritom 

uviedlo, že potrebujú čiastočné inovácie alebo je ich potrebné doplniť. Viac ako 10% si 

z možností odpovedí vybralo odpoveď, že by mali byť zásadne prepracované. Za zaujímavé 

zistenie je možné považovať to, že niekoľko stredných škôl sa nazdáva, že učené plány sú 

v tejto súvislosti nepodstatné. 

 

Graf 17: Učebné plány pre realizáciu SDV podľa stredných škôl 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Učebné osnovy pre realizáciu SDV sú strednými školami príbuzne reflektované ako učené 

plány. Výsledky odpovedí na učené osnovy takmer kopírujú odpovede na vnímanie učebných 

plánov. 

 

Graf 18: Učebné osnovy pre realizáciu SDV podľa stredných škôl 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Spôsoby výberu študentov pre SDV strednými školami „sú náhodné; stredné školy berú 

všetkých bez ohľadu na kvalitu študentov; prenechávajú výber na zamestnávateľov; výber 

realizuje zamestnávateľ pohovorom a škola prostredníctvom informovania výchovných 

poradcov; podľa vopred stanovených a zverejnených kritérií spolupracujúcich podnikov v SDV 

ako súčasť Kritérií prijímacieho konania školy; osobnými pohovormi; na základne zručnosti 

alebo vzťah k povolaniu; podľa záujmu žiakov prípadne rozhodujú rodičia“. Jedna zo škôl tiež 

uviedla, že „vzhľadom na nízky počet žiakov vstupujúcich do odborného vzdelávania firmy 

vydajú potvrdenie o SDV každému, kto ich požiada a potom si vyberajú na základe úspešnosti 

žiaka na prijímacích pohovoroch“.  
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Študenti zapojení do SDV majú lepšiu školskú dochádzku v porovnaní so študentmi 

mimo SDV. Toto tvrdenie si za možnú odpoveď vybralo 70% stredných škôl, pričom iba vyše 

20% škôl malo opačnú skúsenosť. Takmer 7% škôl ale na túto otázku v prieskume nedokázalo 

odpovedať.  

 

Graf 19: Školská dochádzka zapojených a nezapojených študentov do SDV 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Študijné výsledky študentov v SDV sú lepšie iba podľa polovice stredných škôl. Vyše 

40% stredných škôl takúto skúsenosť nemá. Pozitívny vplyv duálneho vzdelávania na prospech 

stredoškolských študentov nie je podľa ďalej znázornených odpovedí potvrdený. 

 

Graf 20: Študijný prospech zapojených a nezapojených študentov do SDV 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Hodnotenie pôsobenia inštruktorov v rámci SDV bolo strednými školami prevažne 

kladné. Približne 60% odpovedí naformulovanými školami boli formulované kladne. Vyskytli 

sa však aj hodnotenia, podľa ktorých napr. „nie všetci inštruktori majú priestor pre venovanie 

sa žiakom, majú povinnosti z vlastného pracovného zaradenia a na vzdelávanie našich žiakov 

nemajú potrebný priestor“. Súčasne stredné školy oceňovali záujem inštruktorov pracovať 

so študentmi ako aj ich odbornosť. Tiež vyjadrili presvedčenie, že inštruktori by mali byť 

za svoju prácu lepšie finančne honorovaní. Zastúpené boli tiež odpovede, ktoré naznačovali, že 

inštruktori sú čisto „záležitosťou“ firiem a k ich pôsobeniu sa stavali mierne irelevantne. 

 

Firmy v SDV poskytujú dostatočnú súčinnosť pri duálnom vzdelávaní stredným 

školám. V prieskume sa takto vyjadrilo až 90% stredných škôl. 40% všetkých odpovedí tvorila 

odpoveď určite áno a skôr áno to bolo vyše 56%. Problémy s komunikáciou naznačili len 

3% stredných škôl.  
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Graf 21: Spokojnosť stredných škôl s komunikáciou s MSP 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Problémy, ktoré  sa vyskytli pri spolupráci s firmami boli zo strany stredných škôl 

prevažne vyjadrené ako „bežné“ alebo „žiadne“. Čiastočne sa týkali „výmeny inštruktorov 

odborného vzdelávania; necertifikovaných firiem v odbore; rozdielnych prístupov 

zamestnávateľov k SDV“. Niektoré školy sa kriticky vyjadrili, že „viaceré firmy nemajú 

personál na SDV“ a „vznikli problémy s úhradou za produktívnu prácu“, alebo že firmy 

„neplnia študijné plány“. Okrem toho tiež stredné školy uviedli, že „niektoré firmy neposkytujú 

hodnotenie žiakov v SDV“. Niektoré stredné školy si zo spolupráce s firmami v rámci SDV 

odniesli pocit, že „spolupráca s nimi nie je pre firmy priorita“. Stredné školy by tiež 

pri spolupráci s podnikateľským sektorom privítali zjednotenie postupov v náborových 

aktivitách, rovnaký odborný prístup ku všetkým školám zapojeným v DSV. Napokon sa tiež 

jedna zo škôl vyjadrila k ich potenciálu na odovzdávanie teoretickej výbavy študentom: 

„nepochopenie zo strany inštruktorov, že v škole za 2hod/týždeň sa nedá odučiť učivo dopredu 

pred praktickým vyučovaním 30 (35) hod./týždeň“. 

 

Riešenie problémov, ktoré sa vyskytli so zamestnávateľmi bolo podľa stredných škôl 

veľmi rôznorodé, mierne prevažovali konštruktívne vyjadrenia. Štvrtina stredných škôl uviedla, 

že firmy boli pri riešení problémov aktívne ako aj ústretové. Do 25% stredných škôl si vybralo 

odpoveď, že firmy sa k riešeniu problémov stavali zdržanlivo alebo pasívne. Vyše 26% škôl, 

ktoré mali problémy s firmami uviedlo, že firmy nereagovali vôbec – bez žiadnej reakcie.  

 

Graf 22: Spokojnosť stredných škôl pri riešení problémov s MSP v SDV 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Dôvodmi ktoré viedli k ukončeniu spolupráce s firmami v SDV boli spomedzi všetkých  

oslovených stredných škôl len v počte 3: „vážne ohrozenie žiaka v SDV zamestnancom firmy; 

nezáujem z druhej strany a neprihlásení žiaci na daný odbor“. Možno preto konštatovať, že 

stredné školy zatiaľ nemajú zásadné dôvody pre neúčasť v systéme duálneho vzdelávania. 
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Hodnotenie angažovania sa regionálnych samospráv a jej príslušných odborov bolo 

strednými školami identifikované ako skôr pozitívne. Takýto charakter spolupráce vybrala 

spomedzi možností polovica kontaktovaných škôl. Negatívne hodnotenie vyjadrila približne 

tretina stredných škôl. Približne štvrtina škôl na otázku odpovedať nevedela alebo spoluprácu 

hodnotila neutrálne. 

 

Graf 23: Spokojnosť stredných škôl s pôsobením VÚC v SDV 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 

 

Opatreniami, ktoré by stredné školy v rámci SDV prijali sú najmä legislatívneho, 

finančného a motivačného charakteru zo strany štátu. Podľa stredných škôl by mal štát 

spolupracovať s firmami v otázkach odvodov a úľav. Súčasne stredné školy očakávajú 

motiváciu študentov štipendiom aj na základe dochádzky do školy na teoretickom vyučovaní. 

Pre stredné školy je mimoriadne dôležité, aby nebol krátený normatív na žiaka, ak bol začlenený 

do SDV. Navrhujú tiež, aby štát duálne vzdelávanie propagoval v prostredí základných škôl. 

Mal by sa zjednodušiť systém prijímania žiakov do SDV výberom z už prijatých žiakov, nie 

však samostatným prijímaním pre SDV. Časť škôl by uvítala zvýšenie počtu hodín teoretického 

vyučovania v SDV pre svojich študentov. Súčasne stredné školy očakávajú z kvantitatívneho 

aj kvalitatívneho hľadiska vyšší záujem firiem o SDV.  

 

Spomedzi 31 stredných odborných škôl zapojených do SDV, ktoré odpovedali na otázky 

dotazníka, mali až 2/5 škôl uzatvorené zmluvy so zamestnávateľmi až 3 roky. 1 a 2 roky 

mala rovnako takmer tretina škôl. V rámci počtov študentov však nemali najviac študentov 

v SDV školy, ktoré boli do systému zapojené dlhšie. Len 2 školy, ktoré boli v systéme 3 roky, 

patrili k tým, ktoré mali vyššie percento študentov v SDV. Vyšší počet študentov zapojených 

v SDV mali školy, ktoré boli v systéme 2 roky. Väčšina škôl, ktoré mali uzatvorené zmluvy 

3 roky, mala v priemere v SDV len 4,55% študentov. Naopak – školy, ktoré boli do systému 

zapojené 2 roky mali z celkového počtu študentov do SDV zapojených viac ako 15% študentov. 

Školám, ktoré boli v SDV len jeden rok, sa podarilo zapojiť 6,58%. Takéto porovnanie údajov 

zapojených študentov môže naznačovať, že stredné odborné školy, ktoré sú do zapojené dlhšie, 

môžu časom strácať motiváciu pre kontinuálne zvyšovanie podielu študentov do systému 

duálneho vzdelávania.  

 

Celková štruktúra miery zapojenosti študentov stredných odborných škôl do SDV podľa 

odpovedí na dotazník vypovedá o tom, že len jedna škola mala do SDV zapojených vyše 52% 

svojich žiakov. Dve školy dosiahli úroveň približne 30% a ďalšie 2 SOŠ viac ako 20%. Medzi 

10% až 20% zapojenosťou študentov bolo 6 škôl. Ostatným školám (približne 2/3) sa podarilo 

zapojiť do SDV len do 5% z celkového počtu všetkých svojich študentov. 
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V rámci prieskumu sa k aktívnym respondentom zapojili najmä odborné a priemyselné 

školy. Hotelové a dopravné akadémie v súčasnosti patria ku školám, ktoré na SDV participujú 

minimálne. 

 

Graf 24: Typy stredných škôl zapojených do prieskumu o stave SDV 

 
Zdroj: Prieskum SBA o stave SDV medzi MSP a strednými školami 
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4. Diskusné výstupy z okrúhlych stolov 

 
Súčasťou analýzy systému duálneho vzdelávania na Slovensku boli aj okrúhle stoly 

realizované v troch krajoch – Trenčianskom, Nitrianskom a Prešovskom v čase od 19. do 22. 

júna 2018. K diskusiám pri okrúhlych stoloch boli pozvaní zástupcovia vyšších územných 

celkov, Dual pointu, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Centra pedagogicko 

psychologickej prevencie a poradenstva, stredných škôl a malých a stredných podnikov, ktoré 

sú do SDV zapojené. Nižšie sú zachytené hlavné zistenia, ktoré vzišli od jednotlivých 

účastníkov okrúhlych stolov. 

 

4.1 Malé a stredné podniky v SDV 
 

Známym producentom mliečnych výrobkov na Slovensku je Agrofarma Červený kameň, 

ktorá s prestávkami pôsobí na Slovenskom trhu od roku 1927. Vo svojom portfóliu má zahrnuté 

mliečne produkty ako sú syry, bryndza, maslo a špeciálne mliečne produkty. Podnik je 

do duálneho vzdelávania zapojený druhý rok a pri okrúhlom stole Agrofarmu zastupovala 

Z. Prekopová. 

 

Podnik na spoluprácu v rámci systému duálneho vzdelávania oslovila škola. Dôvod, prečo 

sa Agrofarma do SDV zapojila, bolo získanie a výchova budúcich zamestnancov 

do poľnohospodárskej výroby a nájdenie nových mladých farmárov. Agrofarma mala v rámci 

systému duálneho vzdelávania záujem aj o mladých ľudí v oblasti biochémie.  

 

Podľa zástupkyne podniku je však záujem žiakov o poľnohospodárstvo takmer nulový, 

bez ohľadu na to, či ide o potravinárstvo alebo rastlinnú výrobu. Rovnaký  názor na nízky 

záujem, respektíve nezáujem o činnosť v poľnohospodárstve majú podľa nej aj iné školy a 

podniky pôsobiace v uvedenej oblasti. Systém duálneho vzdelávania v oblasti 

poľnohospodárstva by podľa Z. Prekopovej bolo možno vhodnejšie rozbehnúť na vysokých 

školách, lebo 14 ročné deti ešte netušia, čo budú v budúcnosti robiť. Nástup na strednú školu 

pre nich znamená, že rodičia ich zapíšu na „nejakú“ strednú školu, ktorú budú študovať. 

Výnimkou sú obchodné alebo hotelové akadémie, ktoré si žiaci vyberajú a majú záujem 

o štúdium na týchto typoch škôl. Druhým prípadom sú školy, ktorú sú najbližšie k bydlisku 

rodiny a dieťa nebude musieť cestovať. Keď žiaci konečne v škole zistia, že by mohli 

nadobudnúť aj nejaké vedomosti a zručnosti, tak sa dozvedia, že do SDV ísť nemôžu, lebo doň 

nenastúpili od prvého ročníka.  Súčasne žiaci, ktorí nastúpia do SDV hneď od prvého ročníka 

však nemajú žiadne odborné vedomosti. Nevedia, čo je plán, účtovná závierka, preto väčšinou 

prvý ročník strávia v škole, aby získali základné vedomosti. Bolo by potrebné, aby sa už žiaci 

na základných školách nejakým spôsobom dozvedeli o rôznych povolaniach napríklad 

vo forme exkurzií v podnikoch, podporou tvorivého myslenia a pod. Na záver svojho 

vystúpenia Z. Prokopová skonštatovala, že aj keď pre zatraktívnenie školy zaviedli nový 

študijný odbor agromechanik - mechatronik, väčšinu detí nezaujíma manuálna práca, ktorá je 

podstatou duálneho vzdelávania.  

 

Firma Kočiš – výroba nábytku, pôsobí v Bánovciach nad Bebravou od roku 1988. Vo svojej 

produkcii sa zameriava na nábytok do kuchyne, spálne, obývačky, predsiene, ale aj detskej izby 

a na výrobu skríň. Vo svojej ponuke má nielen štandardizovaný nábytok, ale aj nábytok podľa 

špeciálnych požiadaviek zákazníka. Pri okrúhlom stole ju prezentoval L. Kočiš.  
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Podľa zástupcu podniku žiaci, ktorí prichádzajú do škôl zapojených do SDV sú zvyčajne tí, 

ktorí nemajú až také dobré výsledky zo štúdia. Dôvody nie sú len v platoch, o ktorých si žiaci 

myslia, že sú nízke, ale aj v neochote fyzicky pracovať. Nie všetky malé a stredné firmy 

ponúkajú nízke platy. Vo firme Kočiš – výroba nábytku môže šikovný zamestnanec  - stolár, 

dosiahnuť čistý plat aj vyšší ako je 1 000 €. Firma sa snaží spolupracovať so školami a každý 

rok chodia do podniku exkurzie zo základnej školy. Žiakom ukážu ako sa v podniku pracuje 

a čo sa v ňom vyrába. Na otázku čo by chceli v budúcnosti tieto deti robiť, L. Kočiš uvádza, že 

ani jeden z nich nemá záujem o povolanie stolár. Každý chce robiť pri počítači, kde sa fyzicky 

nepracuje a práca, ktorú vykonávajú, je dobre platená. Napriek tomu, že si v podniku myslia, 

že platy, ktoré ponúkajú svojim zamestnancom sú dostatočné, malé a stredné podniky nedokážu 

platmi konkurovať veľkým podnikom, ktoré sú zvýhodnené aj pri poberaní finančných 

príspevkov z tzv. eurofondov, aj pri rôznych typoch finančných výpomocí od štátu.  

 

Problém v nízkom záujme o SDV vidí podnikateľ aj v tom, že jeden odbor ponúkajú viaceré 

školy v regióne. Záujem sa tak rozdelí do viacerých škôl a pri malom počte žiakov sa potom 

odbor na danej škole neotvorí, lebo hoci je to zo zákona už možné, je to náročné 

z organizačného hľadiska.  

 

Obaja zástupcovia podnikov zhodne skonštatovali, že učebné a študijné odbory, ktoré sú 

žiakom v ich podnikoch ponúkané, nie sú pre žiakov dostatočne atraktívne, aby do nich  

nastupovali. Dôvody sú podľa nich hlavne fyzicky namáhavá práca, na ktorú žiaci nie sú 

zvyknutí a nižšie platy v porovnaní s platmi, ktoré môžu získať vo veľkých podnikoch. Súčasne 

však podniky investujú do žiakov od prvého ročníka financie na štipendium, na pracovné 

pomôcky, pracovné odevy a pod. Často im platia obedy, internát, iné výdavky ako je doprava, 

rôzne kurzy nad rámec stanovený zákonom. Také výdavky si nemôžu dovoliť napríklad malé 

alebo mikro podniky. Veľké podniky sa snažia zaviazať si žiaka po skončení školy zmluvou 

na niekoľko rokov.  

 

KTL Zlaté Moravce je podnik, ktorý vznikol v roku 2004 a od vtedy pôsobí v bývalom areáli 

Calexu Zlaté Moravce. Hlavnou náplňou podniku je povrchová úprava prostredníctvom 

kataforézneho lakovania pre automobilový aj neautomobilový priemysel. Podnik pri okrúhlom 

stole zastupovala S. Marčeková. 

 

Zástupkyňa podniku KTL Zlaté Moravce začala svoju prezentáciu tým, že hoci je hlavnou 

náplňou podniku galvanizácia, paradoxne takýto odbor na Slovensku nie je ako učebný alebo 

študijný odbor  registrovaný. Preto na štúdium využívajú príbuzné strojárske odbory. Napriek 

tomu sa podnik do SDV zapojil v roku 2016 a spolupracuje s viacerými školami. Aby sa žiaci 

z viacerých škôl navzájom poznali a aby sa poznali aj žiaci, ktorí pracujú v rôznych 

prevádzkach, organizujú v podniku stretnutia žiakov zapojených do SDV. 

 

Za výhodu SDV považujú v podniku najmä to, že ide o prax priamo v podniku, ktorú nie je 

možné nahradiť žiadnou praxou v škole. Dôležité je, aby žiaci získali pracovné návyky, 

napríklad aj v dochádzke do práce, žiaci potrebujú na seba prevziať určitý stupeň 

zodpovednosti, napríklad aj za svoj výkon. Rovnako sa v podniku snažia aj o to, aby žiaci 

dodržiavali aj pracovný výkon, firemnú kultúru a aby získali pozitívny vzťah k práci. Podľa 

S. Marčekovej je výhodou to, že v podniku sa realizuje spolupráca žiaci – zamestnanci, lebo 

jedni aj druhí sa musia prispôsobiť vzťahom nie so seberovnými, ale s úplne inou vekovou 

kategóriou. Žiaci sa potrebujú naučiť komunikovať a prispôsobiť sa generačne starším 

zamestnancom podniku. Zamestnanci zase potrebujú pochopiť, že každý kto do práce 

nastupuje, sa musí učiť. Spolupráca zamestnancov so žiakmi bola spočiatku dosť problematická 
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a zamestnancom bolo potrebné vysvetliť, prečo je dobré mať v podniku aj žiakov školy. 

Zamestnancov podnik zvyčajne k spolupráci so žiakmi motivuje finančne. Finančná odmena je 

aj určitou formou spätnej väzby. Ak sa na inštruktora žiak sťažuje, vedia to v podniku okamžite 

riešiť. S. Marčeková uviedla, že inštruktorov v podniku školí sama a s vyškolenými 

zamestnancami pravidelne aspoň raz ročne diskutuje o dobrých a negatívnych trendoch, ktoré 

sa v SDV počas roka vyskytli. Ani jeden z inštruktorov nemá pedagogické vzdelanie, o to je 

potom ťažšia spolupráca práve so žiakom. Okrem toho, každý zamestnanec má ešte aj svoje 

vlastné pracovné povinnosti a až potom prichádza ich činnosť inštruktora. 

 

Žiakov, ktorí sú v podniku na praxi, hodnotia ústne aj písomne. Výrazne motivačne 

na žiakov pôsobí pochvala. Okrem toho dostávajú žiaci za produktívnu prácu odmenu. Podniku 

záleží aj na tom, aby mali žiaci dobré výsledky aj v škole, preto raz za polrok odmeňujú 

finančne alebo vecne žiaka, ktorý v prospechu dosiahol najlepšie výsledky. 

 

Negatívum SDV je, že žiak po škole nie je zaviazaný zmluvne aspoň na 3 roky. Ak by sa 

absolvent rozhodol nenastúpiť do podniku, potom by za čas, ktorý firma strávila prípravou 

žiaka, nedostala primeranú náhradu. Na druhej strane, v SDV majú v podniku aj žiakov, ktorých 

by po skončení SDV asi ani nechceli zamestnať, ale protihodnota za to, že absolvent 

do podniku, kde absolvoval prax nenastúpi, sa S. Marčekovej zdá prirodzene férovejšia ako 

vyškoliť žiaka pre trh práce. Ako problematické tiež vidí firma aj učebné plány, kde je presný 

rozpis toho, čo sa má žiak kedy naučiť. Keď pre podnik neexistuje učebný ani študijný odbor, 

musí sa len prispôsobovať tomu, čo je v plánoch a strojárska výroba v prípade podniku nie je 

len o CNC strojoch. Rovnaký problém je aj vypisovanie toho, čo žiak každý deň na praxi robil. 

Keď sa v podniku vyskytne napríklad porucha stroja, potom sa žiak behom jednej opravy naučí 

to, čo má v pláne napríklad na dva týždne. A rovnako sa učí vykonávať jednotlivé operácie 

podľa toho, ako funguje podnik. V podniku nemôže nadriadený povedať zamestnancovi, že 

dnes nemôže vykonávať taký úkon, ako má naplánovaný, lebo žiak má v pláne výučby 

naplánované niečo iné. Ideálne by bolo, ak by bolo v pláne určené, čo by sa mal žiak počas roka 

naučiť a čo by mal vedieť po skončení školy.  

 

Nevyriešenou otázkou je aj školská inšpekcia. S. Marčeková upozorňuje na to, že 

pravdepodobne by pracovníka školskej inšpekcie do podniku nepustila a to z viacerých 

dôvodov. Medzi dôvody zaradila, že  inštruktor na to nebol pripravený a v podstate si ani nevie 

predstaviť, ako by taká inšpekcia kontrolovala činnosť údržbára a potrebuje chrániť know-how 

firmy a zamestnanec školskej inšpekcie nebol poučený o BOZP. 

 

D. Godová pri okrúhlom stole zastupovala firmu Nanogate, s.r.o. vo Vrábloch. 

 

Spoločnosť sa v školskom roku 2014/2015 zapojila do projektu Young Stars. V podniku sú 

tak prví absolventi duálneho vzdelávania. Pre zlepšenie fungovania SDV v podniku sa 

D. Godová rozhodla zorganizovať v podniku rozhovory s absolventmi o tom, čo sa im 

na duálnom vzdelávaní páčilo, kde vidia medzery, ako ho zlepšiť. Od školského roka 

2018/2019 sa v podniku rozhodli zvýšiť počet žiakov zapojených do SDV a chceli by, aby 

k nim nastúpilo 5 žiakov. V budúcnosti plánujú mať žiakov aj v odbore logistika a doprava, 

ktorý by mal byť začlenený do SDV. Zástupkyňa podniku upozornila tiež na to, že je potrebné 

venovať pozornosť základným školám, konkrétne výchovným poradcom. Robiť pre nich rôzne 

semináre a školenia, aby vedeli, ako to v SDV funguje a také informácie dokázali posunúť 

žiakom ďalej.  
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Podľa D. Godovej majú najmä malé a stredné podniky problém s tým, že ak vychovajú 

absolventa prostredníctvom SDV, chceli by ho po skončení štúdia zamestnať, najmä vzhľadom 

k finančným prostriedkom, ktoré do žiaka počas štúdia investovali. Veľké, najmä nadnárodné 

spoločnosti s tým zvyčajne problém nemajú. Ak absolvent SDV do podniku nechce nastúpiť, 

firma predpokladá, že absolvent si vyskúša prácu v inom podniku a obohatený o viac skúseností 

sa aj tak vráti do podniku, kde absolvoval systém duálneho vzdelávania.  

 

4.2 Stredné školy a SDV 
 

 

4.2.1 Zástupcovia stredných odborných škôl pri okrúhlom stole v TSK 

 

Ing. Jarmila Klobušníková zastupovala pri okrúhlom stole Strednú priemyselnú školu 

stavebnú Emila Belluša v Trenčíne, ktorá vychováva absolventov od roku 1960. Počas svojej 

dlhoročnej činnosti prešla viacerými významnými zmenami. Do systému duálneho vzdelávania 

sa škola zapojila v školskom roku 2016/2017. 

 

V školskom roku 2017/2018 škola žiakom ponúkla štúdium v SDV v odbore stolár, kde sa 

prihlásili dvaja žiaci, aj keď zo strany zamestnávateľov bol záujem aj o desiatich študentov. 

Okrem týchto dvoch žiakov sa na školu prihlásili aj 11 žiaci v troch učebných odboroch. Ak by 

škola nemala dvoch žiakov, ktorí boli zaradení do SDV, tak by triedu s počtom žiakov nižším 

ako 15 nesmeli otvoriť. Záujem zo strany podnikov o SDV by bol napríklad v odbore stolár, 

alebo inštalatér. Systém duálneho vzdelávania je podľa J. Klobušníkovej pre Slovensko 

perspektívny, ale upozorňuje na to, že záujem o pôsobení v systéme by bol ako zo strany 

podnikov, tak aj zo strany škôl, no to, čo chýba, sú žiaci. 

 

Čo sa týka spolupráce školy s malými a strednými podnikmi, J. Klobušníková uviedla, že 

SDV je pre MSP problematický napríklad aj v tom, že podniky sú zvyčajne malé a nemajú 

podnikateľské plány na dostatočne dlhú dobu (3 – 4 roky), kedy žiak na škole študuje. Stavebné 

podniky pracujú často sezónne, zároveň nepracujú zvyčajne len v jednom meste, ale 

vo viacerých, čo je spojené s presunmi zamestnancov. Všetko toto môže byť tiež príčinou toho, 

prečo sa MSP do SDV veľmi nezapájajú.  

 

Strednú odbornú školu Pod Sokolicami v Trenčíne zastupoval pri okrúhlom stole jej 

zástupca pre praktické vyučovanie Mgr. Vladislav Rozvacký.  

 

Kým pre jednu školu sú dvaja žiaci zapojení do SDV „záchranou“ a dôvodom pre otvorenie 

triedy aj s nižším počtom žiakov ako 15, v inej škole to vidia inak. V. Rozvacký vidí najväčšiu 

nevýhodu SDV v tom, že ak sú na škole dvaja žiaci zapojení do SDV, tak celá trieda sa im musí 

prispôsobiť. Tak 27 žiakov, ktorí sú v triede bez duálu, bude ochudobnených o  väčšiu a lepšiu 

teoretickú prípravu. Vzhľadom k tomu, že ide o školu so zameraním na strojársku výrobu, 

v SDV zamestnávatelia nastavujú kritériá podľa ktorých vyberajú žiakov do SDV. Jedným 

z kritérií je aj dochádzka. Zamestnávateľ má na to právo, najmä ak si uvedomíme, že do  žiakov 

vkladá peniaze. Podľa zástupcu školy však boli kritériá na žiakov stanovené prísne, lebo hoci 

podľa zmluvy mal podnik v SDV pokračovať ďalej, už avizoval, že žiakov v školskom roku 

2018/2019 do prvého ročníka brať nebude.  

 

Problém, ktorý vidí V. Rozvacký, je že škola vychová napr. dobrého mechanika 

nastavovača a po skončení školy tento absolvent začne pracovať ako strechár alebo murár. Tu 

by možno mohol zasiahnuť inšpektorát práce a vyžadovať doklady o získanej profesii, tak ako 
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si to vyžaduje v mnohých iných povolaniach. Zamestnanec nevyučený v odbore by mal podľa 

zástupcu školy byť rekvalifikovaný na to, aby danú prácu mohol vykonávať. Na rozdiely 

v platoch poukázal V. Rozvacký príkladom, kedy absolvent odboru mechanik dostane 400 € 

a na stavbe napríklad 800 € - tak je zjavné, prečo aj kvalitný mechanik vyštudovaný v odbore 

takú prácu nerobí. Aj keď si absolventi školy myslia, že všetci môžu robiť všetko, lebo zákon 

im to umožňuje, následkom je v praxi často nízka kvalita vykonanej práce.  

 

Zástupcovia škôl aj podnikov uvádzajú, že na škole často nie sú v rámci SDV ponúkané 

také atraktívne odbory, ktoré by na štúdium pritiahli dostatočný počet žiakov. Dôsledkom 

nízkeho záujmu je aj to, že dané odbory zanikajú. V iných odboroch je počet žiakov taký nízky, 

že pre školy je výhodnejšie taký odbor neotvoriť. Ak sa napríklad v jednej triede, ktorá má 

15 žiakov stretnú žiaci v piatich rôznych odboroch, pre školu je to nielen organizačne, ale aj 

finančne náročné. Tu je priestor pre štát, ktorý by práve v takých prípadoch mohol zasiahnuť 

a nenechávať to iba na tom ako to škola vyrieši. Na jednej strane štát rozbehol systém duálneho 

vzdelávania a chcel by, aby sa do systému zapojilo čo najviac žiakov, na druhej strane necháva 

podnikateľov aj školy, aby problémy spojené s SDV riešili sami. Ak chceme, aby odbory 

nezanikli, potom by bolo vhodné, aby sa do SDV zapojilo aj málo žiakov, ktorí o daný odbor 

majú záujem, teda aj jedného, dvoch. Zároveň by zapojenie týchto žiakov do tried malo byť čo 

najjednoduchšie. Rovnako vidia zúčastnení pri OS problém aj v základných školách, ktoré 

predstavujú najslabšiu časť SDV, ako aj v štáte, ktorý pre zatraktívnenie SDV robí zatiaľ len 

veľmi málo.  

 

Dopravná akadémia v Trenčíne je modernou školou so 60 ročnou históriou. Okrem toho, 

že vychováva žiakov v teoretickej aj praktickej rovine, venuje sa ich rozvoju aj podporou 

medzinárodnej mobility v spolupráci so zahraničnými partnermi. Školu pri okrúhlom stole 

zastupoval Ing. Radko Fábik, zástupca pre TEČ a poverený riaditeľ školy. 

 

Zástupca školy R. Fábik uviedol, že v roku 2006 si na škole nemysleli, že z počtu žiakov 

800 raz klesne ich počet na 200 a tento pokles počtu žiakov sa školy výrazne dotkol. Pokles 

počtu žiakov bol ovplyvnený viacerými skutočnosťami. Tam možno zaradiť to, že Železnice 

SR sa rozdelili na tri samostatné celky a z jedného veľkého podniku sa stali tri menšie. 

V minulosti na školu nastupovali študovať predovšetkým deti zamestnancov železníc, pričom 

takáto spätosť so železnicou ostávala v rodine v niektorých prípadoch aj niekoľko generácií. 

Táto niť sa však pretrhla a to sa prejavilo aj na poklese záujmu o jednotlivé odbory. Chyba bola 

aj na strane železničných spoločností, ktoré v tom čase tvrdili, že si nových zamestnancov 

dokážu vybrať aj z radov tých, ktorí sú práve dostupní na trhu práce. Pri podniku existuje 

Inštitút odborného vzdelávania a ŽSR si mysleli, že absolventa gymnázia alebo inej odbornej 

školy preškolia na budúceho zamestnanca podľa svojich potrieb. Predpokladali, že absolventi 

sú pripravení na to, aby sa ďalej vzdelávali a že majú dostatok teoretických vedomostí, ktoré 

môžu ďalej rozvíjať. Táto stratégia podniku nevyšla a ŽSR zistili, že tých ľudí, ktorých 

prepustili, nemajú kým nahradiť. Kým odliv zamestnancov z podniku je veľký a pohybuje sa 

v stovkách, na Inštitút nastúpi za rok odhadom 40 ľudí a po dvoch týždňoch ostanú dvaja, z nich 

skončí jeden. Nároky na budúcich na budúcich zamestnancov železníc sú vysoké najmä 

z hľadiska zdravotnej aj duševnej náročnosti. Aj to bol dôvod, aby sa železnice v školskom 

roku 2016/2017 vrátili do SDV a prejavili záujem o spoluprácu so svojimi bývalými školami. 

 

Škola v súčasnosti spolupracuje len s veľkým podnikom. Malí a strední podnikatelia 

v cestnej doprave potrebujú predovšetkým vodičov kamiónov. Tu narážame na prekážku iného 

typu, a tou je vek vodiča kamiónu, ktorý je v súčasnosti nastavený na 21 rokov. V tomto smere 

sa škola do SDV ani nevie zapojiť. Ak sa podarí v budúcnosti znížiť vekovú hranicu napríklad 
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na 19, potom by škola mohla uvažovať o duáli 18+. Avšak všeobecne spolupráca s veľkým 

zamestnávateľom prináša prospech obom stranám. Hoci na Slovensku je viac škôl 

spolupracujúcich so železnicami, škola má v rámci v TSK najväčší počet žiakov zapojených 

do SDV – 19. V ostatných školách, ktoré spolupracujú so železnicami je to menej a Dopravná 

akadémie v Trenčíne zatiaľ slúži ako vlajková loď. V súčasnosti škola pripravuje pre železnice 

žiakov v odbore dispečer diaľkovo riadených tratí (pôvodne výpravcovia). V priebehu 

niekoľkých rokov takáto pozícia na železnici zanikne a železnice budú riadené tak ako letiská 

- z vysokých riadiacich veží, z ktorých sa bude riadiť doprava na 100 kilometrové vzdialenosti. 

To znamená, že na tieto pozície budú železnice potrebovať niekoľko zamestnancov na jednu 

zmenu a pracovníci, ktorí na túto pozíciu nastúpia, musia prejsť psychologickými aj 

zdravotnými prehliadkam a to je dôvod, prečo škola nedokáže do SDV prijať všetkých 

20 žiakov, ktorí sa do SDV prihlásili. Zástupca školy vníma pozitívne to, že na školu 

prichádzajú študovať aj žiaci z východného Slovenska, keďže zatiaľ sa zmluvy na pozíciu 

diaľkovo riadených tratí uzatvárajú len s oblastným riaditeľstvom v Trnave. Žiaci už pri vstupe 

do SDV podpisujú zmluvu, v ktorej sa zaväzujú, že v podniku po skončení školy odpracujú tri 

roky. Do jedného žiaka investujú železnice za 4 roky 7 500 €. Investície sú vysoké, ale železnice 

zistili, že budúceho zamestnanca podniku si nedokážu vychovať vo veku 19 a viac rokov.  

 

Ako pozitívum duálneho vzdelávania vníma R. Fábik to, že na školu prichádzajú žiaci, ktorí 

majú na vysvedčení 3- 4 dvojky. Na takúto pozíciu sa nehodia žiaci, ktorí majú horšie výsledky 

na vysvedčení. Učitelia veľmi radi učia v týchto triedach, lebo záujem zo strany žiakov je 

enormný. SDV prinieslo prospech aj podniku aj škole. Ale na druhej strane priznáva, že SDV 

predstavuje namáhavé poslanie, ktoré si vyžaduje veľa času a elánu. Preto, aby na školu 

prichádzal dostatočný počet žiakov, musí niečo robiť aj škola aj zamestnávateľ. V minulom 

školskom roku zástupca školy so spolupracovníkmi zo ŽSR absolvovali asi 50 výjazdov 

na základné školy po celom Slovensku, aby žiakov oslovili a získali ich na školu. Železnice 

majú na túto aktivitu vyčlenený špecializovaný tím ľudí. Za úspech považujú to, že v školskom 

roku 2018/2019 do prvého ročníka nastupuje 20 žiakov. Tento spôsob oslovovania žiakov 

základných škôl je však málo pravdepodobný pre malých a stredných zamestnávateľov, ktorí 

si nemôžu dovoliť vyčleniť niekoľkých zamestnancov len pre duálne vzdelávanie, nedokážu 

ponúknuť takú finančnú odmenu ako veľké podniky a možno ani také atraktívne odbory, ako 

ponúkajú veľké podniky. MSP často ani nemajú možnosti na to, aby do SDV mohli vstúpiť. 

Dobrou cestou pre zapojenie MSP do SDV je vzájomná dohoda o tom, že sa spoja a spoločne 

budú navštevovať základné školy, kde budú propagovať ich združenie, nie samých seba.  

 

Na škole by v budúcnosti chceli otvoriť aj ďalšie odbory, napríklad v odbore komerčný 

pracovník v cestnej a verejnej doprave, ale v súčasnosti na prax v danom odbore chodí jeden 

žiak a do kancelárie, kde je spolu zamestnaných možno desať ľudí ich ani viac nepotrebujú. 

Oveľa viac by tieto podniky potrebovali vodičov kamiónov. V súčasnosti sú to prevažne šoféri 

z Ukrajiny a Srbska, pričom aj túto školu začali chodiť žiaci zo Srbska. Sú to prevažne 

slovenskí Srbi, ktorých rodičia pracujú na Slovensku a vedia po slovensky. Minulý rok na škole 

maturovali 20 ukrajinskí študenti, z ktorých sa ani jeden nevrátil domov a všetci ostali žiť 

na Slovensku. R. Fábik si myslí, že na tento trend, že mnohé pracovné pozície zastávajú ľudia 

zo zahraničia si budeme musieť zvyknúť aj vzhľadom na rapídny pokles pôrodnosti 

v 90. rokoch 20. storočia.  

 

4.2.2 Zástupcovia stredných odborných škôl pri okrúhlom stole v PSK 

 

Spojená škola Ľ. Podjavorinskej funguje od roku 1958 pôvodne ako podniková škola 

so zameraním na profesie technického charakteru. V súčasnosti je škola spojenou školou, kde 
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sa okrem strednej odbornej školy technickej nachádza aj gymnázium. Do SDV je škola zapojená 

od školského roku 2017/2018 a má podpísanú dohodu s piatimi podnikmi. Okrem toho má škola 

podpísané zmluvy o spolupráci s viac ako 40 podnikmi. Pri okrúhlom stole zástupca školy, 

Ing. I. Baran, zhrnul skúsenosti školy z SDV a zároveň upozornil na výhody a nevýhody SDV 

ako pre školy, tak aj pre podniky. 

 

Žiaci zapojení do SDV sú počas praxe v prvom a často aj v druhom ročníku v škole. 

Do podniku na prax odchádzajú až v treťom, štvrtom ročníku. Je to najmä preto, aby získali 

základné zručnosti pri práci s nástrojmi a strojmi. Veľké výhody prináša SDV žiakom a majú 

rôzne podoby – žiaci dostávajú pracovné oblečenie, pomôcky, iné benefity, zúčastňujú sa 

podnikových akcií, čo im žiaci nezaradení do SDV „závidia“. U žiaka sa buduje pocit spätosti 

s firmou v ktorej vykonáva prax. Celkovo za benefit možno považovať to, že sa zvýšilo 

povedomie o technických profesiách. Rast informovanosti prispel k tomu, že sa práca v dielni 

už nepovažuje za „špinavú“ prácu. SDV predstavuje pre žiakov perspektívu a budúcnosť. 

 

Nedostatky v SDV sa prejavujú naprieč celým SDV. Na strane školstva, ktoré je 

vo viacerých smeroch prebyrokratizované. Napríklad už teraz (jún 2018) sa pripravujú plány 

na nasledujúce roky, kedy podniky ešte netušia, aké profesie a teda akých žiakov budú 

potrebovať. No školský plán musí byť a keď sa raz schváli, tak sa v podstate už nedá 

aktualizovať. S tým súvisí aj neefektívnosť fungovania SDV – na konci školského roka je 

potrebné naplánovať počet žiakov v triede, ale nie je ešte jasné, koľko žiakov z triedy bude 

zaradených do SDV. Ak by to bol čo len jeden žiak, je potrebné celú triedu evidovať tak, ako 

by bola do SDV zaradená celá. Žiaci zaradení do SDV sú rovnako ako tí, čo do SDV zaradení 

nie sú, financovaní cez normatív. Ale kým pre žiakov nezaradených do SDV je praktické 

vyučovanie naplánované na 6 dní, pre žiakov zaradených do SDV je to 10 dní, čo v nákladoch 

predstavuje takmer dvojnásobok normatívu na žiaka. Trieda, kde sa realizuje SDV musí byť 

rozdelená na 3 skupiny, lebo na jedného inštruktora môže pripadnúť len 10-12 žiakov. 

Inštruktora (majstra) pre žiaka nepokrytého firmou tak musí škola platiť zo školských peňazí. 

 

Veľkým nedostatkom je, že žiak nemôže do SDV nastúpiť vo vyššom ročníku. Zatiaľ  

neexistuje dostatočné zdôvodnenie, prečo sa to nedá, najmä ak žiak v prvom a často aj 

v druhom ročníku navštevuje iba školu a do podniku na prax nechodí. V Maďarsku majú tieto 

otázky už dávno vyriešené a žiak môže do SDV vstúpiť aj vo vyššom ročníku.  

 

Každý vstup školy do SDV je pre školu nevýhodný. Odstránenie problému krátenia 

normatívu je riešenie len jedného problému. SDV znamená neistotu. Podnik sa pri vstupe 

do SDV zaväzuje, že žiak bude u neho vykonávať prax 4 roky, ale čo sa stane so žiakom, ak 

podnik zanikne, alebo zmení predmet podnikania a žiakov v danom odbore už nebude 

potrebovať? Rovnako je tu neistota pre majstrov odborného výcviku, ktorí pôsobia na škole. 

Ak je žiak zaradený do SDV, potom pre majstra odborného výcviku neexistuje. Platí to najmä 

v prípade, ak má žiak podpísanú zmluvu s veľkou firmou. V prípade, ak by aj odbory, kde 

nemajú žiaci duálne zmluvy, boli zapojené do SDV, potom by, vzhľadom na nárast výkonov, 

bolo potrebné radikálne znížiť počet žiakov, alebo prijať nových majstrov odborného výcviku, 

zabezpečiť nové dielne, stroje a vybavenie. Zvýšia sa náklady na energie. Všetko toto by škola 

platila len z vlastných zdrojov a to by bola cesta ku kolapsu. 

 

Cieľom a ideálnym stavom pre školu by bolo, ak by boli žiaci SDV zaradení do triedy, kde 

je podstatná časť takých žiakov, ktorí majú podpísané zmluvy s firmami. Tak by to škola mohla 

aj finančne zabezpečiť. Škola ako celok dostáva normatív na žiaka. Žiak je počas prvého 

a druhého ročníka na škole. V treťom s štvrtom roku je v podniku, ale škola na neho dostáva 
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normatív „za nič“. No týmto normatívom si dokáže škola vykryť zvýšené náklady vyplývajúce 

zo zapojenia žiakov do SDV a ich delenia na menšie skupiny počas prvého a druhého ročníka. 

Problémy sú aj na strane ŠIOVu -  ten zvyčajne nastavuje zmeny vo vzdelávacích programoch 

ku 1. septembru, ale od uvedeného dátumu už zvyčajne škola funguje podľa toho, ako to bolo 

nastavené na konci predchádzajúceho školského roka, kedy ešte škola o zmenách nevedela.  

Prechod všetkých odborov, celej školy – aj žiakov, ktorí nemajú podpísané duálne zmluvy 

na SDV, je nereálny.  

 

Systém duálneho vzdelávania je určený primárne pre veľké podniky, malé a stredné 

podmienky majú problém vytvoriť adekvátne zázemie pre žiaka. Podniky musia pre žiaka 

zaradeného do SDV zabezpečiť určité štandardy – napríklad v učebných osnovách sa uvádza, 

že žiaci majú mať 50 % obrábania realizovaného na klasických strojoch. Mnohé podniky dnes 

už klasické obrábacie stroje nemajú. Otázne je aj to, kto to bude v podniku vyučovať. Porucha 

výrobného CNC stroja spôsobená žiakom v podniku má nevyčísliteľnú cenu. V škole je takáto 

porucha len zapískaním stroja. Bolo by preto vhodné, ak by pre podniky existovalo niečo 

podobné ako Centrum praktického vyučovania. V súčasnom návrhu zákona je toto centrum 

vybudované malými podnikateľmi. Praktickejšie by bolo, ak by bolo vytvorené pri škole 

a najmä malé podniky by mali možnosť si do takého centra „odložiť“ žiakov. Ak by pri škole 

fungovalo Centrum praktického vyučovania, stavbár by žiaka počas zimy umiestnil v takom 

centre a žiak by sa mohol venovať takým činnostiam, ktoré sa na stavbe napríklad neučil. 

Okrem toho by v Centre mali pracovať ľudia z praxe, mali by sa tam realizovať prednášky a 

semináre. Mal by to byť priestor pre podniky, ktoré by tam prezentovali seba a svoju produkciu. 

  

Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove vznikla v roku 1973 ako Odborné učilište 

Závodov ťažkého strojárstva. Od roku 1973 prešla škola mnohými zmenami. 1. septembra 2006 

sa škola pretransformovala na Spojenú školu Juraja Henischa s dvomi organizačnými zložkami 

Gymnáziom a SOŠ polytechnickou. Pri okrúhlom stole sa diskusie zúčastnil jej riaditeľ, 

Ing. Peter Dulenčin, PhD.  

 

V školskom roku 2018/2019 sa škola zapojila do systému duálneho vzdelávania a 

spolupracuje so spoločnosťou Gohr, ktorá bola založená v roku 1999. Spoločnosť Gohr sa 

špecializuje na výrobu ťažkých oceľových konštrukcií podľa požiadaviek zákazníkov 

v regióne. Spoločnosť pri okrúhlom stole zastupoval Mgr. Miroslav Rokošný, MBA. 

Prezentáciu pri okrúhlom stole začal zástupca spoločnosti, ktorý sa počas prezentácie striedal 

s  riaditeľom školy. 

  

V roku 2013 si firma Gohr urobila audit veku zamestnancov a zistila, ako im starnú 

zamestnanci. To bol pre podnik prvý podnet k tomu, niečo urobiť, aby vedeli odchádzajúcich 

zamestnancov nahradiť novými kvalifikovanými ľuďmi bez toho, aby ich ako absolventov ešte 

potrebovali ďalej preškoľovať a rekvalifikovať. Vsadili na spoluprácu so školami. Nie 

so všetkými školami sa však podarilo nadviazať spoluprácu a v súčasnosti je spoločnosť 

zapojená do SDV a spolupracuje s dvoma školami.  

 

Spoločnosť Gohr považuje za najdôležitejšiu otázku spojenú s SDV hľadanie komplexného 

systému, na základe ktorého by sa ako zamestnávateľom, tak aj škole, podarilo dostať sa 

k rodičom žiakov na základných školách a následne aj ku samotným žiakom. Rodič by mal byť 

priamo konfrontovaný s tým, ako je podnik zapojený do SDV, čo podnik žiakom ponúka, čo sa 

od ich detí očakáva, ak nastúpia do podniku na SDV. Dostať sa na základné školy a k rodičom 

detí je obrovský problém. Preto podnik a SŠJH zorganizovali sieť nadväzujúcich podujatí 

s cieľom osloviť rodičov žiakov základných škôl a predstaviť im SDV v praxi.  
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Oslovili preto kariérnych poradcov pôsobiacich na základných školách a ich pozvanie 

na  seminár duálneho vzdelávania. Na seminári sa okrem zástupcu firmy Gohr a riaditeľa školy 

predstavili aj koordinátorku SDV v PSK a riaditeľku SOPK v Prešove. Vytlačili a distribuovali 

letáky na základné školy a od kariérnych poradcov získali informáciu o tom, koľko detí by malo 

záujem o štúdium v SDV. Naplánovali stretnutia riaditeľa školy, zástupcu zamestnávateľa a 

ostatných zúčastnených s rodičmi budúcich žiakov v popoludňajších hodinách tak, aby už 

rodičia boli z práce doma. Aj keď na základe informácií od kariérnych poradcov očakávali 

zástupcovia školy a podniku približne 130 rodičov, na stretnutie sa nikto nedostavil. Riaditeľ 

školy uviedol, že škola ponúka SDV vo vybraných odboroch, ale o štúdium v SDV nie je 

zo strany rodičov záujem. Často je to spôsobené tým, že žiaci ani rodičia nepoznajú profesiu, 

do ktorej by ich dieťa malo nastúpiť. Pozitívnu skúsenosť má škola s takými nastupujúcimi 

žiakmi, ktorých súrodenci už v SDV zapojení boli, alebo takú informáciu získali 

od spolužiakov.  

 

Škola spolupracuje s podnikmi od svojho vzniku, od roku 1973 a v súčasnosti je to viac ako 

60 podnikov a živnostníkov, kde žiaci vykonávajú prax. Podniky so školou spolupracovať chcú, 

ale zlyháva aj systém nastavenia SDV v práci s rodičmi žiakov základných škôl, výchovnými 

poradcami pôsobiacimi na ZŠ, ich nízkou mierou informovanosti. Zástupcovia školy zároveň 

registrujú tiež nízky záujem rodičov o rodičovské združenie.  

 

 

4.2.3 Zástupcovia stredných odborných škôl pri okrúhlom stole v NSK 

 

Stredná odborná škola technická v Zlatých Moravciach má dlhú históriu. Od roku 1950 

ponúka štúdium vo viacerých učebných a študijných odboroch. Súčasná SOŠ technická je 

modernou školou, ktorá pripravuje odborníkov najmä pre región v ktorom pôsobí. 

Pri okrúhlom stole v Nitre školu zastupovali Ing. Eva Koprdová, riaditeľka SOŠ a Mgr. Róbert 

Pallya, hlavný majster odbornej výchovy. 

 

Prezentáciu začala E. Koprdová informáciou, že SDV pre školu nie je neznámy pojem, 

keďže ešte pred zapojením sa školy do SDV bola súčasťou pilotného projektu Young Stars, 

ktorý sa realizoval na viacerých školách na Slovensku a bol vytvorený v spolupráci s Rakúskou 

hospodárskou komorou. Na základe výsledkov získaných z projektu sa potom na Slovensku 

nastavoval systém duálneho vzdelávania.  

 

Do projektu Young Stars vstúpila škola v školskom roku 2014/2015 a momentálne má 

v odboroch, ktoré boli zaradené do projektu, prvých absolventov. Požiadavkám projektu bolo 

potrebné prispôsobiť aj študijné plány, keďže podiel štúdia a odbornej praxe bol stanovený 

na 50:50, pričom požiadavka zo strany Rakúskej hospodárskej komory bol pomer 60:40 

v prospech praktického vyučovania. Vysoký podiel praktického vyučovania škola riešila tak, 

že žiaci absolvovali mesačnú prax v podniku v máji. Rovnako upozornila na to, že celý projekt 

je nastavený na učebné odbory, ktoré majú posilnenú odbornú prax. Nižšia dotácia na výučbu 

všeobecných predmetov ako je napríklad Slovenský jazyk sa prejavili na maturitnej skúške, 

ktorú nie všetci študenti zvládli.  

 

V súčasnosti je škola zapojená do SDV a má podpísané zmluvy s viacerými podnikmi. 

Problémom, ktorý školu trápi je, že nemá dostatok žiakov, ktorí by na daný odbor nastúpili. 

Napríklad v odbore elektromechanik – mechanik chladiarenských strojov je požiadavka 

na profesiu zo strany podnikov, ale na odbor sa prihlásili dvaja, traja žiaci. Preto škola spojí 

viac príbuzných odborov s takým odborom, ktorý sa končí maturitnou skúškou. Spojením 
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odborov a ukončením štúdia maturitnou skúškou sa uspokoja ako rodičia, tak aj žiaci 

a v konečnom dôsledku aj podniky. 

 

Škola ponúka aj odbor určený pre absolventov akejkoľvek strednej školy - duál 18+. 

Dvojročné štúdium je určené pre tých žiakov, ktorí sa rozhodli začať pracovať v technickom 

odbore. Výhodou duálu 18+ je to, že na žiakov sa nevzťahujú obmedzenia týkajúce sa napríklad 

nočnej zmeny, alebo prašného prostredia. Pre zamestnávateľov je výhodný aj pomer praxe 

a teoretického štúdia, ktorý je nastavený na pomer 80:20. Tým, že žiaci už majú absolvované 

stredoškolské vzdelanie, môžu sa venovať aj v teoretickej rovine odborným predmetom, lebo 

všeobecné predmety už majú absolvované. Žiaci sú v podniku spokojní a aj počas prázdnin 

chodia do podniku na brigády. Najväčším motívom pre žiakov je jednoznačne štipendium. 

Z pohľadu podniku sú pre žiaka dôležité všetky benefity, ktoré by ich mali motivovať k tomu, 

aby v podniku zostali po skončení školy.  

 

Keďže škola už realizovala prvé maturitné skúšky, dôležité bolo aj dobre ich zorganizovať. 

So zamestnávateľmi škola dohodla témy maturitných skúšok, ktoré následne dala odsúhlasiť 

na SOPK. So zamestnávateľmi boli dohodnuté termíny na maturitné skúšky a miesto výkonu 

skúšky. Podľa zákona by sa mala vykonať v prostredí podniku, ale nie všetky podniky na to 

mali vhodné priestory. Napriek mnohým nedostatkom a problémom, ktoré sú s SDV spojené, 

vidia zástupcovia školy SDV ako vhodný a perspektívny systém vyučovania. Na konci celého 

vzdelávacieho reťazca sú podniky, ktoré nielen žiakov počas štúdia zamestnávajú, ale majú 

záujem aj o to, aby absolventi po skončení školy v podniku ostali. 

 

4.2.4 Zástupcovia stredných odborných škôl pri okrúhlom stole v KSK 
 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach bola založená v roku 1957 

a od decembra 1957 sa v škole začalo aj vyučovať. V priestoroch školy v tom čase fungovali aj 

iné stredné školy. Od školského roku 2015/2016 je škola zaradená do systému duálneho 

vzdelávania a zmluvu má podpísanú s podnikom T-Systems Slovakia v Košiciach, 

ktorého materská spoločnosť sa nachádza v Nemecku.. Pri okrúhlom stole diskutovali za SPŠE 

Ing. J. Richterová a zástupca podniku Mgr. M. Vaško.  

 

Škola začala s T-Systems Slovakia spolupracovať už v roku 2013, kedy SDV na Slovensku 

ešte nebol zavedený. V súčasnosti vzdelávanie organizujú v jednom študijnom odbore - 

počítačové systémy. Aj keď ide o žiakov ktorí majú viac ako 18 rokov, štúdium v SDV je 

organizované ako denná forma štúdia. Keďže v tomto prípade ide o vyššie odborné vzdelávanie, 

žiaci do T-Systems Slovakia nastupujú na prax už od prvého ročníka. V prvom ročníku trávia 

v podniku dva dni, v druhom a treťom ročníku tri dni a v treťom ročníku absolvujú žiaci 

v podniku celý druhý polrok. Okrem toho je žiakom ponúknutá počas letných prázdnin 

možnosť brigády, aby ani počas prázdnin nestratili kontakt s podnikom. Za veľkú výhodu 

považujú obaja zástupcovia školy aj podniku vynikajúcu spoluprácu pri tvorbe učebných osnov 

tak, aby čo najviac zodpovedali požiadavkám podniku.  

 

Vo veľkej miere do SDV v SPŠE v Košiciach nastupujú aj takí žiaci, ktorí už mali 

predchádzajúcu skúsenosť so štúdiom na vysokej škole, ktoré ale po čase opustili z dôvodu 

absencie alebo nedostatočnej miery praktického vyučovania. V podniku je žiakom k dispozícii 

inštruktor, ktorý má na starosti ich komplexný profesionálny rozvoj počas celých troch rokov. 

Pri výučbe predmetov prichádzajú žiaci do kontaktu na jednej strane s pedagógom a na druhej 

strane sa tej istej problematike venuje aj zamestnanec z praxe. Tento aspekt prepojenia školy 

a podniku je pre žiakov, učiteľov aj zamestnancov podniku veľmi dôležitý.  
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Počas praxe v podniku sa žiaci stretávajú na workshopoch, seminároch, riešia projektové 

úlohy, vzájomne diskutujú. Cieľom je formovanie žiaka komplexne, teda okrem známok 

a celkového prospechu sa kladie dôraz na motiváciu žiaka, angažovanosť a proaktívny prístup. 

Veľká časť vzdelávania je zameraná na rozvoj mäkkých zručností., ako je efektívna 

komunikácia, prístup k práci, spolupráca s ostatnými zamestnancami a spolužiakmi. Žiak počas 

štúdia nedostáva štipendium len na základe toho, že je zapojený do SDV. Štipendium je 

výsledkom jeho motivácie, stanovených cieľov a schopnosti ich dosahovania a samozrejme 

pracovných výkonov. Pre podnik je najdôležitejší komplexný rozvoj žiaka, lebo z pohľadu 

podniku je to najvyššia pridaná hodnota, ktorú podnik môže takým spôsobom získať. Po troch 

rokoch zapojených do SDV získa absolvent titul Dis. (Diplomovaný špecialista) a spolu s tým 

aj nemecký certifikát „Fachinformatiker“ od Slovensko - nemeckej obchodnej a priemyselnej 

komory. Tento certifikát vykazuje 100% zhodu s nemeckými certifikátmi. Všetkých 

absolventov, ktorí prejavili záujem zostať pracovať v podniku, firma prijala do zamestnania. 

Medzi príčiny opustenia SDV patrili predovšetkým osobné dôvody, strata záujmu o oblasť IT, 

prípadne to bolo i z dôvodu nezvládnutia daného vzdelávania. Počet žiakov, ktorí do SDV 

nastúpili, tvorí z pohľadu firmy malé percento toho, čo by do podniku potrebovali. Pre podnik 

je však skúsenosť s výchovou žiaka dôležitá, lebo absolvent je pripravený do podniku nastúpiť 

okamžite a vykonávať všetky pracovné úkony a po relatívne veľmi krátkej dobe je pripravený 

zvládnuť aj komplexnejšie a vedúce úlohy v jednotlivých tímoch. Tak rastie celá firma, nielen 

absolventi SDV.  

 

Zástupca firmy priznáva, že SDV je vhodne nastavené najmä pre veľké firmy, ktoré nemajú 

problém zriadiť cvičné pracovisko, zakúpiť stroje a počkať si na daňový bonus, ani vyčleniť 

inštruktora, ktorý sa bude venovať len žiakom. Napriek tomu, že systém fungovania duálneho 

vzdelávania v tomto prípade sa zdá byť ideálny z pohľadu školy aj z pohľadu podniku, existujú 

určité negatíva, ktoré by bolo potrebné riešiť – marketingová podpora zo strany štátu, čo 

uvádzali viacerí zúčastnení, pričom ešte menšia je v prípade starších žiakov; slabá 

podpora/angažovanosť zo strany štátu pri vzdelávaní učiteľov; veľmi slabé kariérne 

poradenstvo od základných k stredným školám. 

 

4.3 Vyššie územné celky a SDV 
 

4.3.1 Trenčiansky samosprávny kraj v systéme duálneho vzdelávania 
 

VÚC pri okrúhlom stole v Trenčíne zastupovala Ing. E. Žernovičová. Vo svojom vystúpení 

a v diskusii uviedla, aké aktivity VÚC realizuje so zameraním na posilnenie systému duálneho 

vzdelávania v kraji. TSK má do SDV zapojených nielen najviac škôl a podnikov, ale aj žiakov. 

Toto prvenstvo nie je náhodné a podporu SDV realizoval VÚC ešte pred tým, ako sa samotný 

systém zaviedol do praxe. VÚC zorganizovalo aktivitu zameranú na podporu spolupráce medzi 

školami, stavovskými organizáciami a podnikateľmi (Memorandum o spolupráci). 

Memorandum podpísalo 21 stredných odborných škôl s takmer 300 zamestnávateľmi. Cieľom 

memoranda je, aby tieto dohody boli aktívne a aby zamestnávatelia a stavovské organizácie 

školám pomáhali a navzájom reálne spolupracovali.  

 

V  školskom roku 2015/2016 bolo v Trenčianskom kraji do SDV zapojených 100 žiakov, 

o rok neskôr 200 a v zatiaľ poslednom roku realizácie SDV 300 žiakov. Rast SDV si ale 

vyžaduje ďalšie aktivity zo strany škôl, podnikov, ale aj samotnej VÚC. Ako E. Žernovičová 

ďalej uviedla,  na podporu SDV sa VÚC osvedčili dni otvorených dverí ako na školách, tak aj 

v podnikoch. Napríklad stredné školy organizujú pre žiakov základných škôl vo svojich 

priestoroch súťaže zručnosti. Na posilnenie polytechnickej výchovy na základných školách boli 
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z rozpočtu TSK podporené všetky plne organizované základné školy, ktoré sa chceli 

do projektu polytechnizácie základnej školy zapojiť a získať technické pomôcky – 

programovateľné stavebnice, merkury stavebnice a pod. Školy si mohli v rámci projektu 

vypýtať aj náradie, napríklad hoblíky, vŕtačky a školy o také náradie prejavili vysoký záujem.  

Na podporu propagácie škôl a ich učebných a študijných odborov, TSK pripravil webovú 

stránku Hrdina remesla. Na stránke je možné vyhľadávať informácie o konkrétnej škole, ale 

informácie možno získať aj podľa učebných či študijných odborov, ktoré sa v aktuálnom 

školskom roku na školách vyučujú. Ak je škola zapojená do SDV, je to pri príslušnom odbore 

uvedené. Pri kliknutí na SDV je záujemca presmerovaný na potreby SDV, kde si nájde 

podmienky zapojenia sa do SDV a na pravej strane stránky je uvedená škola, ktorá daný odbor 

ponúka v rámci SDV. Následne zo stránky školy je možné  vrátiť sa na stránku Hrdina remesla.  

 

Aby sa žiaci základných škôl naučili navštevovať túto stránku, TSK pre nich organizuje 

rôzne súťaže, ktoré sú určené predovšetkým siedmakom. Napríklad posledná súťaž, ktorú TSK  

organizoval, sa týkala odborov, ktoré sa na školách v rámci TSK vyučujú. Ak si žiaci  stránku 

Hrdina remesla pozorne prezreli, nemali problém so správnou odpoveďou. Na TSK prišlo viac 

ako 300 odpovedí, a jeden výherca získal notebook. Na stránke sa nachádza aj kalendár akcií, 

kde stredné školy uvádzajú aktivity smerované na základné školy. 

 

Zosúladenie budúcich potrieb podnikov pôsobiacich v TSK a záujmu absolventov 

o pracovné miesta nie je jednoduchý. Na základe dokumentu Dodatočná potreba trhu práce, 

ktorý TSK získala z Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, sa zástupcovia TSK stretávajú 

so zástupcami ŠIOV, riaditeľmi regionálnych Úradov práce, škôl, stavovských organizácií, aj 

zamestnávateľmi a porovnávajú budúce potreby trhu práce s tým, čo môžu jednotlivé školy 

ponúknuť. Snažia sa uspokojiť regionálne potreby zamestnávateľov. Na základe toho vytvárajú 

plán, ako by malo vyzerať budúce zloženie prvákov na stredných školách. E. Žernovičová 

poznamenala, že rozhodnutie, že TSK určí počet žiakov a nie počet tried na stredných školách 

je zásadný. Stredná škola nebude môcť navyšovať počty žiakov ešte dodatočnými prestupmi. 

Ak zoberie viac žiakov, škola to môže urobiť, ale nedostane na týchto žiakov financie. 

Na druhej strane, ak zamestnávatelia chcú určitý počet žiakov, TSK dokáže tieto požiadavky 

rozplánovať na školy tak, aby boli potreby zamestnávateľov pokryté. Určité aktivity smerované 

na zosúladenie potrieb zamestnávateľov v TSK a žiakov na stredných školách už TSK začala 

realizovať. Prvý krát pred tromi rokmi, pri nastavovaní počtu žiakov na stredné školy, TSK 

povolil iba 20 % študentov pokračovať v štúdiu na gymnáziách, 17 % na ekonomických školách 

a 63 % na všetkých ostatných odboroch. Dôsledkom ale bolo, že žiaci odišli študovať 

na gymnáziá a školy s ekonomických zameraním do susedného kraja.  

 

Zástupkyňa TSK  vidí problémy spojené s atraktivitou študijných odborov zaradených 

do SDV, ktoré sú nielen v poľnohospodárskych, ale napríklad v sklárskych odboroch, čo je 

dané čiastočne tým, ako sú v spoločnosti vnímané odbory. Ak rodič vie, že jeho dieťa 

po skončení školy dostane minimálnu mzdu, tak si to rozmyslí a povie si „radšej tam svoje dieťa 

nedám“. Rovnako je to aj so stavebnými odbormi. Ich absolventi sú určení predovšetkým 

pre malé a stredné firmy, ktoré ich nepotrebujú mnoho. Preto je potrebné pristúpiť k zvýšeniu 

atraktivity jednotlivých odborov pre žiakov, čo je však dlhodobá práca. Trochu iná situácia je 

v strojárskych odboroch, najmä preto, že v Trenčíne sú veľké strojárenské podniky, ktoré si 

žiakov do vzdelávacieho systému už vyberajú. Nie sú teda v pozícii mnohých iných škôl 

a podnikov, ktoré berú všetkých žiakov, ktorí sa im prihlásia.  
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V budúcnosti plánuje TSK v spolupráci s Dual pointom osloviť malé a stredné podniky 

a pomôcť im zapojiť sa do SDV a pomôcť im v odbúraní byrokracie. TSK chce zintenzívniť 

spoluprácu s CPPPaP, kým sa nerozbehneme kariérne centrum zastrešené VÚC TSK a kým 

nebude nastavená spoluprácu VÚC, CPPPaP, Dual pointu a kariérneho poradcu. TSK chce 

spolupracovať s podnikmi a na základe ich požiadaviek vie do plánu na školský rok zaradiť aj 

odbor, ktorý je požadovaný zamestnávateľmi. Ak by sa taký odbor nevyučoval na žiadnej škole, 

potom podnik požiada o zaradenie odboru do siete škôl. TSK si uvedomuje potrebu zvyšovania 

kvality škôl. Preto na školách, ktoré patria do zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, chcú nastaviť 

systém manažmentu kvality. Pre projekt bol vybratý systém kontroly kvality založený 

na hodnotení peer rewiew. Zatiaľ funguje na dvoch školách a predpokladá sa, že neskôr sa bude 

zavádzať aj na ostatných školách. 

 

Zástupkyňa TSK sa venovala aj pozícii kariérneho poradcu na škole. TSK zorganizovalo 

stretnutie so zástupcami ŠIOV a CPPPaP a na toto stretnutie boli pozvaní okrem výchovných 

poradcov aj riaditelia základných škôl. Trenčiansky kraj v spolupráci s CPPPaP plánuje 

v Trenčíne zriadiť kariérne centrum, ktoré bude prepojením medzi všetkými aktérmi – 

výchovnými a kariérnymi poradcami, školami, ako základnými, tak aj strednými, SOPK, 

zamestnávateľskými zväzmi a Dual pointmi. Kariérne centrum by malo byť 

sprostredkovateľom medzi všetkými zúčastnenými, aby si navzájom vymieňali informácie, 

ktoré môžu byť na všetkých stranách asymetrické.  

 

4.3.2 Prešovský samosprávny kraj v systéme duálneho vzdelávania 
 

Rokovania pri okrúhlom stole sa zúčastnil zástupca PSK PaedDr. J. Furman vedúci odboru 

školstva. Vo svojom vystúpení zhrnul nedostatky SDV, ale poukázal najmä na aktivity, ktoré 

PSK v rámci SDV vykonáva. 

 

Žiaci nemajú záujem o prípravu na povolanie. Ponúkaná štruktúra študijných a učebných 

odborov a siete škôl je nevyhovujúca, je potrebná úprava v štruktúre odborov v jednotlivých 

regiónoch a racionalizácia siete škôl v Prešovskom samosprávnom kraji. SOŠ majú slabý 

záujem o vstup do SDV. Motivácia a podpora zamestnávateľov pre vstup do SDV je nízka. 

Existuje síce zákon pre vznik duálneho vzdelávania, ale nie je k nemu vybudovaný systém. 

Chýba verejná osveta o prínosoch SDV a propagácia potrebných a perspektívnych povolaní. 

Žiaci majú možnosť podávať si prihlášku na dve školy a do 15. septembra je možný prestup 

z jednej školy na druhú. 

 

Jednou z prvých aktivít, ktoré PSK už začal realizovať je optimalizácia stredných škôl 

a predpokladá sa, že táto reorganizácia bude ukončená v priebehu jedného až dvoch rokov.  

Pre posilnenie SDV bude od septembra 2018 pôsobiť PSK ako inštitúcia zastrešujúca SDV 

a na túto úlohu bude vyčlenený jeden pracovník. V jeho pracovnej náplni bude komunikácia 

so školami, podnikmi a Duál pointmi. Cieľom je podporiť SDV v PSK a zapojiť do SDV čo 

najviac škôl aj podnikov. Hoci v súčasnosti PSK komunikuje s podnikmi, nie všetky podniky 

majú záujem o vstup do SDV. Momentálne rokuje s veľkým zamestnávateľom, ktorý do SDV 

nechce vstúpiť kvôli legislatíve a administratívnej náročnosti. A to aj napriek tomu, že už dnes 

podporuje viac ako 15 škôl, a to ako stredných, tak aj základné školy. Na školách finančne 

podporil výstavbu chemických laboratórií, chemické krúžky, podporuje činnosť chemických 

škôl, žiakom ponúka motivačné štipendiá, čím si vytvára priestor pre budúcich zamestnancov. 

 

PSK je zapojený do iniciatívy Svetovej banky – Catching up regions. V rámci projektu by 

mala byť navrhnutá optimálna sieť škôl a ich prepojenie na podniky. Na základe tejto aktivity 
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bude do pilotného projektu zapojených cca. 7 škôl z PSK, ktoré budú fungovať na princípoch 

vytvorených s pomocou odborníkov Svetovej banky. Podobný projekt už bol úspešne 

realizovaný v Poľsku. Ukončenie prípravnej fázy projektu je naplánované na rok 2019. Veľkou 

výzvou pre PSK je demografia Rómov. Je to dlhodobý problém, ktorý je potrebné riešiť, keďže 

prevažná väčšina žiakov nastupuje do dvojročných učebných odborov, ktoré sú určené 

pre žiakov, ktorí nedokončili vzdelávanie na základnej škole v deviatom ročníku. Sú to 

prevažne žiaci z marginalizovaných rómskych komunít. Často aj toto vzdelávanie ukončujú 

predčasne po dovŕšení šestnástich rokov. Pozitívnym príkladom je aktivita starostu z Raslavíc, 

ktorý sa snaží zapájať uvedenú skupinu žiakov do duálneho vzdelávania v súčinnosti 

so zamestnávateľmi a SOŠ technickou v Prešove. 

 

4.3.3 Nitriansky samosprávny kraj v systéme duálneho vzdelávania 

 

VÚC Nitra zastupoval pri okrúhlom stole RNDr. Vladimír Gubiš, vedúci odboru 

vzdelávania a kultúry. Vo svojom vystúpení zhrnul počty zapojených škôl, podnikov a žiakov 

do SDV a upozornil na nedostatky, ktoré sú s SDV spojené. Napriek tomu, že školy uzatvorili 

zmluvy o SDV so zamestnávateľmi, nepodarilo sa im do SDV zapojiť ani jedného žiaka. 

Najväčším nedostatkom zákona o odbornom vzdelávaní bolo práve krátenie normatívu 

na žiaka, čo sa podarilo novelizáciou zákona vyriešiť. Druhým podstatným negatívom bolo, že 

zákon nie je určený pre malých podnikateľov, ktorí zamestnávajú do 50 zamestnancov. 

Zvyčajne hospodária tak, že nedosahujú priveľké zisky a čakať na odpis z daní pri zakúpení 

stroja je pre nich finančne náročné a nerieši ich problémy. Na základe novelizácie zákona však 

už dostávajú malé a stredné podniky finančné prostriedky na žiaka zapojeného do SDV. 

 

VÚC v Nitre sa podarilo realizovať reštrukturalizáciu škôl a počet gymnázií sa znížil, 

pričom počet stredných odborných škôl je podstatne vyšší. S tým súvisí aj počet žiakov, ktorí 

jednotlivé stredné školy navštevujú. Počet žiakov na gymnáziách je momentálne 22 %, čo sa 

blíži k optimálnemu počtu žiakov na gymnáziách.  

 

Problém spojený s SDV vidí V. Gubiš skôr v tom, že okrem stredných škôl, ktoré sú 

v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC Nitra existujú aj cirkevné a súkromné stredné školy, ktoré 

skresľujú rozloženie škôl v kraji, pretože ide predovšetkým o gymnázia a rôzne typy akadémií. 

Veľmi malý počet súkromných alebo cirkevných škôl je zameraných technicky. SDV je 

od začiatku nastavené na učebné, nie na študijné odbory. Ak by sme chceli aplikovať SDV aj 

v študijných odboroch, potom by bolo potrebné zmeniť nielen maturitnú skúšku, ale aj celé 

učebné osnovy pre tieto typy škôl, keďže by sa zmenil pomer teoretického vyučovania a praxe. 

Úroveň maturitnej skúšky žiaka gymnázia a odbornej školy je neporovnateľná, napríklad 

v materinskom alebo cudzom jazyku, pričom maturitná skúška je pre všetky odbory rovnaká. 

Od absolventa SDV, ktorý strávi polovicu vyučovania na pracovisku sa nedá očakávať rovnaký 

výkon ako od žiaka gymnázia, ktorý sa zo školy dostane počas roka možno na niekoľko dní 

keď ide na výlet alebo na exkurziu. 

 

Ďalším problémom sú prijímacie skúšky. Žiak môže ísť na prijímacie skúšky na niekoľko 

stredných škôl a zápisný lístok, ktorý dostane, je prenosný. Tak stredná škola nevie, koho 

skutočne na škole bude mať študentov až do polovice septembra. Riaditeľ školy napíše 

rozhodnutie o neprijatí, potom zistí, že na škole má málo žiakov, tak posunie poradie prijatých 

žiakov a píše znova, že predchádzajúce rozhodnutie o neprijatí sa ruší a žiaka na školu prijíma. 

Veľa škôl prijíma do prvého ročníka všetkých, ktorí sa na školu prihlásili a len málo je tých 

škôl, ktorí si žiakov ozaj vyberajú. Častým dôvodom je normatív na žiaka a s tým spojená 

matematika – čím viac je žiakov na škole, tým vyšší normatív škola dostane.   
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Pretrváva problém dostať deti na stredné odborné školy, prípadne na učebné odbory. Nielen 

medzi žiakmi, ale aj medzi rodičmi sú preferované najmä gymnáziá, hotelové a obchodné 

akadémie, možno niektoré odborné školy s maturitou. Napriek tomu, že dnes už ani manuálna 

práca nie je spájaná so špinou a veľkou námahou, napriek propagácii učebných odborov 

zapojených do SDV, nedarí sa NSK, školám ani podnikom pritiahnuť žiakov do týchto 

učebných odborov. 
 

4.4 Kariérne poradenstvo a SDV 
 

Novinkou v systéme duálneho vzdelávania je pozícia kariérneho poradcu. Budúci kariérni 

poradcovia, v súčasnosti odborní pracovníci Centra pedagogicko-psychologickej prevencie 

a poradenstva diskutovali o pozícii kariérneho poradcu na Slovensku. Pri okrúhlom stole najmä 

z praktického pôsobenia na stredných školách a v podnikov v systéme duálneho vzdelávania 

vyplynulo, že problémom, ktorý sa v SDV vyskytol, je absencia pozície kariérneho poradcu, 

ktorý by mal dosah na rodičov a žiakov základných škôl a dokázal by žiakom poradiť v  ich 

profesionálnom nasmerovaní. Poradenstvo je v oblasti profesionálnej kariéry absolventa školy 

dôležité, lebo miera nezamestnanosti najmä absolventov druhého stupňa vysokoškolského 

štúdia v niektorých študijných odboroch je vysoká. Tu možno vidieť ako dochádza k nesúladu 

medzi ponukou a dopytom po určitých profesiách aj stupni vzdelania. Aj keď na Slovensku je 

pozícia kariérneho poradcu často stotožňovaná s pozíciou výchovného poradcu na školách, 

medzi týmito dvoma pozíciami je rozdiel. Kariérne poradenstvo má tri základné komponenty, 

ktoré sa často prelínajú: 

 

1. „Individuálne kariérne poradenstvo zvyčajne prebieha pri osobnej návšteve u poradcu, 

kedy je pozornosť zameraná jednoznačne na kariérne otázky pred ktorými jedinec stojí. 

 

2. Kariérne vzdelávanie je súčasťou vzdelávacích programov, kde sa žiaci učia o svete práce 

a kedy sa pozornosť venuje tomu, aby sa skupinám osôb pomohlo rozvinúť kompetencie 

nevyhnutné na vlastný profesijný rozvoj. Vyučuje sa v bežných triedach, napríklad 

v Trenčíne je pre základné školy určený blok 6 vyučovacích hodín skupinového 

poradenstva, kde CPPPaP prostredníctvom zážitkového vzdelávania, sebapoznávania 

a zisťovania záujmov žiakov selektuje, na aké profesijné zameranie sa žiak základnej školy 

hodí. Deti sa alebo utvrdia v tom, pre čo sú už rozhodnuté, alebo získajú podnet na to, aby 

sa nad svojou voľbou zamysleli a možno ju prehodnotili.  

 

3. Kariérne informácie o odboroch, povolaniach a profesijných cestách. Presné a dostupné 

kariérne informácie podporujú individuálne kariérne poradenstvo a kariérny rast. Kariérne 

informácie môžu byť poskytované rôznym spôsobom, stále častejšie to býva 

prostredníctvom webu. Podporujú kariérne služby a poradenstvo v školách neformálnym 

mimoškolským spôsobom, napríklad tým, že žiaci vo voľnom čase „surfujú na webe“ 

(Kuczera, M. 2010).  

 

Množstvo špecifických úloh, ktoré sú od kariérneho poradcu vyžadované, predpokladá 

zavedenie osobitnej pracovnej pozície kariérny poradca. Činnosť kariérneho poradcu 

na Slovensku by mala začať v septembri 2019. Do toho času je pozícia kariérneho poradcu 

zastrešovaná dvoma osobami – výchovným poradcom na škole a odborníkmi z Centra 

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP).  

 

Výchovný poradca je súčasťou príslušnej školy. Býva to učiteľ, ktorý okrem svojej 

výchovno – vzdelávacej činnosti realizuje výchovné aj kariérne poradenstvo. Výchovný 
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poradca na škole spolupracuje s odbornými zamestnancami, zaoberá sa výchovnými 

a pedagogickými problémami žiakov, poskytuje pomoc pri riešení otázok spojených 

s marginalizovanými skupinami žiakov, venuje sa kariérnemu poradenstvu.  

 

Odborný zamestnanec CPPPaP poskytuje žiakom iný typ odbornej služby. V jeho 

pracovnej náplni je predovšetkým diagnostika, psychologické poradenstvo v osobnostnom, 

vzdelávacom a profesijnom vývine, rozvoj nadania, eliminácia porúch psychického vývinu a 

porúch správania, psychoterapia a prevencia sociálno-patologických javov, špeciálno-

pedagogické poradenstvo, ale aj kariérne poradenstvo, metodické usmernenie výchovných 

poradcov a koordinátorov prevencie. V rámci kariérneho poradenstva je činnosť odborných 

zamestnancov CPPPaP zameraná na diagnostiku profesijnej orientácie na základných 

a stredných školách zameraná na výber štúdia či povolania; ucelené programy v rámci kariérnej 

výchovy; prípravu na pracovný pohovor; poskytovanie informácií o možnostiach uplatnenia 

na trhu práce; účasť na výstave vysokých škôl; ÚPSVaR; osvetovú činnosť a podobne.  

 

CPPPaP sú na Slovensku v súčasnosti známe najmä ako organizácia zastrešujúca 

diagnostiku a poradenstvo v rámci profesijnej orientácie. Na stredných odborných školách sú 

dobrovoľné a závisia od spolupráce škôl a výchovných poradcov s jednotlivými centrami. 

Výsledky z diagnostiky a osobný rozhovor majú pomôcť žiakom vybrať si vhodný študijný 

alebo pracovný odbor, respektíve budúce povolanie. Nie všetci poradcovia odporúčajú 

konkrétne školy či povolania alebo profesiu. Pomáhajú rodičom nájsť pre ich dieťa pracovné 

uplatnenie. Nevýhodou odborníkov z CPPPaP je, že nie sú na škole prítomní každý deň, alebo 

aspoň v pravidelné dni v týždni a že zvyčajne záujem o testovanie musí vyplynúť zo strany 

rodiča. Za problém považovali účastníci zhromaždení pri okrúhlom stole v Prešove aj 

v Trenčíne to, že aj keď kariérny poradca odporúča v akých oblastiach by sa mohol ďalej 

rozvíjať talent a schopnosti žiaka, často do rozhodnutia kariérneho poradcu zasahuje riaditeľ 

základnej školy alebo rodič, ktorí napriek odporúčaniam kariérneho poradcu usmernia žiaka, 

aby začal študovať na úplne inom type školy alebo pracovať v úplne inom povolaní. 

  

Odborníci zúčastnení pri okrúhlych stoloch konštatovali, že stredné školy ani podniky sa 

nevedia dostať ku žiakom základných škôl a k rodičom týchto detí. Veľkou pomocou by bola 

spolupráca so zamestnancami CPPPaP, ktorí  v rámci svojej odbornej činnosti poskytujú 

žiakom základných a stredných odborných škôl odbornú starostlivosť, čo zahŕňa aj kariérne 

poradenstvo. 

 

Aktuálne pozícia kariérneho poradcu vychádza z novelizácie zákona 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní, ktorý je doplnený o odseky 5 a 6 a rozširuje úlohu kariérneho 

poradenstva o kariérne poradenstvo zamerané na zosúlaďovanie kariérneho vývinu žiaka s jeho 

individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce. Kariérne poradenstvo sa 

vykonáva najmä: diagnostickou činnosťou na zisťovanie individuálnych predpokladov žiakov 

dôležitých pre kariérny vývin, výchovnou činnosťou zameranou na usmerňovanie kariérneho 

vývinu žiaka a rozvoj zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry, poradenskou a informačnou 

činnosťou pre žiakov a zákonných zástupcov a koordinačnou činnosťou pri poskytovaní a 

výmene informácií medzi žiakmi, rodičmi, strednými školami a vysokými školami o potrebách 

trhu práce (Kuchta, M. 2018).  

 

Význam kariérneho poradenstva vnímajú nielen školy a podniky na Slovensku, ale rovnako 

je predmetom diskusií aj v iných krajinách, či už EÚ, alebo aj OECD. (M. Kuczera, 2010) 

odporúča pozíciu kariérneho poradcu preto, lebo na to existuje 5 argumentov – „kvalitné 

kariérne poradenstvo napomáha zmysluplnému výberu; ukončenie základného vzdelania 
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predstavuje pre žiakov dôležitý prechodový moment; vnímanie kariérneho poradcu; zručnosti 

a znalosti pracovníkov v kariérnom poradenstve ovplyvňujú jeho kvalitu; informácie šírené 

rôznymi spôsobmi sa dostanú k žiakom s väčšou pravdepodobnosťou.“ 

 

Kvalitné kariérne poradenstvo napomáha zmysluplnému výberu. Treba si uvedomiť, že 

dobrý výber budúceho povolania je spojený s postupným budovaním kariéry, postupným 

získavaním vedomostí a zručností v oblasti, ktorú žiak začne študovať a je spojené 

s celoživotným vzdelávaním. Dobrý výber profesie pomáha žiakom rásť a vyvíjať sa 

a nespôsobí taký častý jav ako to, že absolvent strednej školy (často gymnázia) nevie, čo bude 

robiť, prípadne že absolvent či už strednej školy alebo vysokej školy, kvôli vyštudovanému 

odboru nenachádza uplatnenie v praxi, lebo ho žiaden podnik nepotrebuje, alebo najhorší 

variant, po vyštudovaní absolvent nie je so svojou prácou spokojný, nenapĺňa ho a hľadá 

riešenie v iných odboroch, kde nastupuje cestu vzdelávania a získavania zručností od začiatku. 

 

Stáva sa, že výchovný poradca príde na strednú školu a radostne povie, že na škole má 

slabšieho žiaka a nevie, čo s ním, tak mu odporúča štúdium na SDV. Ale ani škola ani podnik 

nechce najslabšieho žiaka len preto, že je najslabší. Na SDV by mali podľa zástupcov podnikov 

nastupovať kvalitní žiaci.  

 

Ukončenie základného vzdelania predstavuje pre žiakov dôležitý prechodový moment. 

Správna voľba životnej profesie ovplyvňuje ako absolventa, tak aj celú spoločnosť. Účastníci 

okrúhleho stola diskutovali aj o tom, aby bola kariéra žiaka budovaná od materskej školy, kedy 

by sa mali deti dozvedať o jednotlivých povolaniach primeranou formou a deťom by sa mali 

ukázať technológie, ktoré sa v podnikoch využívajú. Kariérny poradca by mal byť človek, ktorý 

dlhodobo s dieťaťom pracuje, pozná ho a nevidí ho len pri teste profesijnej orientácie. Mal by 

identifikovať jeho silné stránky, ponúkať mu možnosť identifikovať a následne rozvíjať jeho 

potenciál. Na základe dlhodobej spolupráce by mal vedieť ponúknuť vhodnú profesiu pre žiaka 

tak, aby dokázal využiť talenty, ktoré má. Potom by sa prejavila aj zodpovednosť 

za rozhodnutia kariérneho poradcu, aj to ako rodičia prácu kariérneho poradcu vnímajú. 

CPPPaP venuje veľkú pozornosť práve ôsmakom a deviatakom na základných školách 

a skupinové poradenstvo je určené práve pre tieto skupiny žiakov základných škôl. Pre základné 

školy je však takáto forma práce so žiakmi zameraná na ich budúcu kariéru dobrovoľná a záleží 

na riaditeľovi školy, či dá CPPPaP priestor na realizáciu takejto aktivity. Momentálne CPPPaP 

ani nemá dostatočnú personálnu kapacitu, aby pokryli všetky požiadavky v rámci svojej 

územnej pôsobnosti. 

 

Po rozhovore kariérnych poradcov so žiakmi sa zistilo, že v ponuke je málo odborov SDV 

pre dievčatá. Zo strany chlapcov na základných školách, ktorí prešli skupinovým poradenstvom 

v Trenčíne je záujem o SDV v troch top smeroch a všetky sú technické – elektrotechnika, 

strojárstvo a stavebníctvo. Trenčiansky kraj je typický práve technickými odbormi a žiaci tým 

aj žijú. Vyhľadávajú školy, ktoré majú v daných odboroch meno. V SDV sú zaradené H 

a K odbory, pričom rodičia chcú, aby ich deti študovali najmä M odbory. Kariérny poradca dá 

odporúčanie na to, aby žiak nastúpil na trojročný učebný odbor, ktorý by bol pre žiaka vhodný, 

ale konečné rozhodnutie má rodič, ktorý dáva prihlášku. Možno dôvodom na to, prečo žiaci 

nenastupujú do SDV nebude ani atraktivita odboru, ale skôr to, že ide o trojročný odbor, nie 

štvorročný s maturitou.  

 

Na druhej strane, pri výbere školy zohráva dôležitú úlohu aj samotná škola, jej prostredie 

a najmä učitelia, ktorí v nej pôsobia. Podľa staršieho výskumu z roku 2010 (Kuczera, M. 2010) 

vnímajú absolventi gymnázií svoje rozhodnutie zvoliť si na štúdium gymnázium viac pozitívne 
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ako absolventi OVP a tri štvrtiny by svoje rozhodnutie štúdia na gymnáziu znovu zopakovali. 

Medzi žiakmi, ktorí absolvovali OVP by tak urobilo iba 17 % a 38 % by tak urobilo 

pravdepodobne. Za hlavné dôvody nespokojnosti považujú nezáujem o zvolený odbor (22 %), 

program nebol tým, čo chcel žiak študovať (20 %), zmena plánov (19 %) a prístup vyučujúcich 

(17 %). Preto je dôležité mať dostatok informácií o štúdiu a uplatnení absolventov OVP, ktoré 

budú ponúknuté najmä žiakom, ktorí sa rozhodujú pre štúdium na odbornej škole aj 

prostredníctvom kvalitného kariérneho poradenstva. 

 

Práca kariérneho poradcu vo všetkých krajinách je náročná z pohľadu štúdia a následného 

celoživotného vzdelávania. V Londýne poskytuje University of East London štúdium v odbore 

kariérne poradenstvo. Štúdium je určené absolventom univerzitného vzdelania alebo iného 

rovnocenného vzdelania. Je minimálne jednoročné a poskytuje vzdelávanie v oblasti štúdia trhu 

práce, vzdelávacích systémov aj poradenstva.  

 

Podobne funguje štúdium kariérneho poradenstva vo Švajčiarsku, kde ide o univerzitné 

vzdelanie v odbore a získanie vysokoškolského diplomu v uvedenej oblasti. Študenti absolvujú 

600 hodín, podľa typu vzdelávacej inštitúcie aj 1 200 hodín špecializovaného výcviku 

a povinnú 12 mesačnú prax. Obsahovo sa vzdelávanie zameriava okrem kariérneho 

poradenstva aj na predmety z oblasti psychológie, sociológie, pedagogiky, ekonomiky, práva 

(Kuczera, M. 2010). Na Slovensku ponúkajú akreditované špecializačné štúdium 

pre pedagogických a odborných zamestnancov Metodicko-pedagogické centrá.  

 

Vnímanie kariérneho poradcu. Poradenstvo poskytované žiakom či už od výchovných 

poradcov, alebo od odborníkov CPPPaP na základnej škole je sústredené predovšetkým 

na úspechy dosiahnuté v škole a odporúča žiakom s výborným prospechom štúdium 

na gymnáziách a ostatným pomáha s výberom odborných škôl. Tak je vnímané poradenstvo aj 

zo strany žiakov a ich rodičov. Žiaci vnímajú poradcu „ako pomocníka pri výbere vzdelávacej 

cesty, nie povolania“ (Kuczera, M. 2010).  

 

Kariérny poradca na základe testov a rozhovorov so žiakmi odporúča danému žiakovi 

odbor, ktorý by mal študovať. Tieto informácie sa však nie vždy dostanú aj rodičom žiakov. 

Dôležité je, aby kariérny poradca informoval žiakov o odbore, na ktorý sa žiak hodí, nie o škole, 

na ktorú by mal ísť. To by malo byť až na druhom mieste. V rámci dní kariéry organizovaných 

v Trenčíne sa využíva predovšetkým skupinové poradenstvo. Ak by to mali byť individuálne 

pohovory, tak by ich zamestnanci CPPPaP nezvládli ani toľko, koľko ich dokážu zorganizovať 

teraz. Dotazníky, ktoré využívajú na CPPPaP môže využiť aj výchovný poradca na škole. 

Na gymnáziu, kde využívajú psychodiagnostické metódy, potrebujú odborní zamestnanci 

súhlas rodiča s vyšetrením, s interpretáciou. Pre deti na základných školách využívajú 

predovšetkým zážitkové vzdelanie, kde každá aktivita určuje na aké povolanie by sa žiak hodil. 

Na niektorých školách sú dobrými pomocníkmi aj výchovní poradcovia. Ak na kariérnych 

dňoch výchovný poradca, alebo triedny učiteľ posadí so žiakmi a odborníkmi z CpPPaP  jednu 

– dve hodiny, odborníci vedia, že si pozrie výsledky, ktoré dieťaťu z testov vyšli a potom sa 

s ním bude o tom rozprávať. Niekedy ale učitelia nemajú voľnú hodinu, aby sa v triede v čase 

skupinového odborného poradenstva zdržiavali, potom sa rozprávajú aspoň po skončení akcie, 

riešia prípady, ktoré sú problematické alebo nejednoznačné.  

 

Vedomosti a zručnosti pracovníkov poskytujúcich kariérne poradenstvo majú vplyv na jeho 

kvalitu. Pre žiakov základných škôl sú pri výbere budúcej školy najdôležitejším prvkom 

rozhodovania rodičia. Za nimi nasledujú spolužiaci a kamaráti a potom aktivity typu návšteva 

školy, deň otvorených dverí a následne internet. Výchovný poradca je až na piatom mieste 
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(Kuczera, M. 2010). Dôvody prečo je to tak, už boli uvedené vyššie. Výchovný poradca 

na škole je zameraný hlavne na poskytovanie psychologického poradenstva, rieši problémy 

žiakov spojené s dochádzkou, prospechom, zaoberá sa problémami žiakov pochádzajúcich 

zo znevýhodnených skupín. Práve preto je dôležité vytvoriť pozíciu profesionálneho kariérneho 

poradcu. V súčasnosti sa na Slovensku riešia otázky spojené s kariérnym poradenstvom typu – 

aké má mať vzdelanie a kto by to mal byť. 

 

Z diskusie pri okrúhlom stole vyplynulo, že kariérny poradca by mal mať silnú väzbu 

na podniky pôsobiace v regióne. M. Kuchta dodáva, že vzhľadom k tomu, že kariérny poradca 

bude pôsobiť v rámci kraja, metodicky bude mať na starosti kariérnych poradcov v jednotlivých 

okresoch a tí budú metodicky usmerňovať kariérnych poradcov v jednotlivých mestách. Tvorí 

sa pyramídový systém, kde krajský poradca je prostredníctvom okresných poradcov prepojený 

s výchovnými poradcami jednotlivých škôl. Zatiaľ nie je zrejmé, pod koho bude patriť krajský 

kariérny poradca. Mal by však mať prepojenie na zamestnávateľov, ktorí rozhodujú o tom, aké 

profesie v nasledujúcich rokoch budú potrebovať. Tieto požiadavky by mali vo svojich plánoch 

zohľadniť aj VÚC, ktoré by na základe požiadaviek zo strany zamestnávateľov dokázali 

rozhodnúť o financiách, ktoré školám pridelia. Tak by došlo ku priamemu prepojeniu 

zamestnávateľských potrieb a fungovania škôl a kariérne poradenstvo by tak dostalo zmysel. 

V rámci mobility budúcich pracovníkov by bolo vhodné, aby existovala vzájomná prepojenosť 

medzi kariérnymi poradcami v jednotlivých mestách, keďže CPPPaP dnes fungujú ako 

relatívne samostatné krajské jednotky.  

 

Informácie šírené rôznymi spôsobmi sa k žiakom dostanú s väčšou pravdepodobnosťou. 

Žiak by mal mať pri voľbe svojho budúceho povolania možnosť výberu. Často je ovplyvňovaný 

rôznymi záujmovými skupinami a systém financovania škôl na Slovensku pomáha tomu, že 

školy o žiaka bojujú a snažia sa ich pre štúdium na škole získať čo najviac. Rozšírené portfólio 

ponuky zo strany škôl a kariérnych poradcov dáva žiakom možnosť objektívnejšej voľby. 

Z výskumu sa zistilo, že mladí ľudia si zvlášť cenia informácie získané od zamestnancov 

podniku, často aj priamo na pracovisku (Kuczera, M. 2010).  
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5. Stav duálneho vzdelávania v regiónoch 

 
5.1 Duálne vzdelávanie v Trenčianskom samosprávnom kraji 
 

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) mal v roku 2018 vo svojej zriaďovateľskej 

kompetencii 1 spojenú, 1 jazykovú, 27 stredných odborných, priemyselných a zdravotníckych 

škôl a 11 gymnázií. Presný menoslov stredných škôl v kompetencii TSK je uvedený 

v tabuľkách nižšie. 

 

Podľa typológie stredných škôl sa vo vzdelávacej sieti TSK nachádza prevaha odborne 

orientovaných stredných škôl – presnejšie na priemysel, remeslá, služby a obchod. 

Z geografického hľadiska možno pripomenúť, že odborné a priemyselné stredné školy sú 

v rámci kraja rozmiestnené tak, že každom z deviatich okresom Trenčianskeho samosprávneho 

kraja sa nachádza minimálne jedna odborná alebo priemyselná škola.   

 

Z geografického hľadiska má celý trenčiansky región veľmi dobré predpoklady 

na zapojenie do duálneho vzdelávania a to vzhľadom na okolnosť, že práve od odborných 

a priemyselných škôl je možné očakávať najvyššiu mieru participáciu na systéme duálneho 

vzdelávania (SDV). 

 

TSK má len tri stredné školy ekonomického zamerania. Obchodné akadémie vlastným 

zameraním nepredstavujú vzdelávacie inštitúcie úplne zapadajúce do SDV, avšak aj v tejto 

oblasti stredoškolského vzdelávania môžu stredoškolskí študenti získavať podstatnú časť 

(legislatíva SDV predpokladá 80%) svojich praktických skúseností v oblasti ekonomických 

služieb a administratívy. 

 

Druhým najzastúpenejším typom stredných škôl v zriaďovacej kompetencii TSK sú 

gymnáziá. Podobne ako stredné odborné a priemyselné školy sú geograficky lokalizované 

v centrách všetkých okresov samosprávneho kraja. Systém duálneho vzdelávania sa však 

na tento typ stredných škôl priamo nevzťahuje. Organizácia odbornej prípravy študentov 

stredných zdravotníckych škôl je realizovaná mimo SDV. Tieto stredné školy majú spolu 

s umelecky a jazykovo zameranými vzdelávacími inštitúciami najnižšie zastúpenie.  

 

Za ostatné tri roky od prijatia zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave sa 

do sa do systému tzv. duálneho vzdelávania založenom na filozofii organizácie praktického 

štúdia v praxi u zamestnávateľov, v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja zapojili dve 

desiatky stredných škôl, čo predstavuje takmer 77% počet spomedzi všetkých stredných 

odborných škôl v kraji a viac ako 48% zo všetkých stredných škôl v kompetencii 

Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). 

 

Tabuľka 1: Stredné školy TSK a počet zamestnávateľov v rámci SDV 2016/ 2017 
Škola Odbory Počet zamestnávateľov 

SOŠ Dubnica nad Váhom mechanik mechatronik 

elektromechanik – silnoprúdová 

technika 

mechanik elektrotechnik 

8 

SOŠ strojnícka, Považská Bystrica elektromechanik – silnoprúdová 

technika 

elektromechanik – automatizačná 

technika 

mechanik elektrotechnik 

7 
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SOŠ Prievidza pracovník v potravinárstve 6 

SOŠ Handlová mechanik banských prevádzok 

mechanik mechatronik 

elektromechanik – silnoprúdová 

technika 

4 

SOŠ Nové Mesto nad Váhom mechanik mechatronik 7 

SOŠ Partizánske technik obuvníckej výroby 

obuvník 

4 

SOŠ Pruské agromechanizátor 

poľnohospodár – mechanizácia 

poľnohospodár – farmárstvo salašník 

4 

SOŠ obchodu a služieb, Trenčín pracovník marketingu 

predavač 

9 

SOŠ obchodu a služieb, Prievidza predavač 2 

SOŠ Púchov operátor gumárskej a plastikárskej 

výroby 

1 

SOŠ Trenčín autoopravár – mechanik 

autoopravár – elektrikár 

elektromechanik – automatizačná 

technika 

7 

SPŠ stavebná Emila Belluša, Trenčín murár 3 

SOŠ obchodu a služieb, Nové Mesto nad 

Váhom  

predavač 

pracovník marketingu 

obchodný pracovník 

3 

SPŠ Nové Mesto nad Váhom mechanik mechatronik  

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou autoopravár – mechanik 

 

5 

SPŠ Myjava mechanik nastavovač 

mechanik opravár 

2 

SOŠ sklárska, Lednické Rovne operátor sklárskej výroby 

výroba bižutérie a ozdobných 

predmetov 

4 

Spojená škola Nováky mechanik mechatronik 2 

SOŠ obchodu a služieb, Púchov krajčír – dámske odevy 1 

SOŠ Považská Bystrica autoopravár – mechanik 

autoopravár – elektrikár 

mechanik počítačových sietí 

3 

SOŠ Stará Turá mechanik nastavovač 2 

Dopravná akadémia Trenčín operátor prevádzky a ekonomiky 

dopravy 

železničiar 

1 

Zdroj: Štátny inštitút pre odborné vzdelávanie, spracované SBA 

 

TSK bol zo štatistického hľadiska už počas školského roka 2016/ 2017 rámci SDV lídrom. 

V trenčianskom kraji bolo v tomto školskom roku zapojených ešte len 12 stredných odborných 

škôl, 36 zamestnávateľov a 303 žiakov. Tieto čísla predstavovali vyše 22% z celkového počtu 

1 393 žiakov, resp. 23,5% z celkového počtu 51 stredných odborných škôl zapojených do SDV 

z celonárodného hľadiska.  

 

Prehľad v tabuľke nižšie predstavuje zoznam stredoškolských odborov, ktoré boli v rámci 

TSK zapojené do SDV v školskom roku 2017/ 2018 spolu s počtami študentov. Z kombinácie 

evidencie odborov a kvantitatívnych ukazovateľov z pohľadu študentov je vidieť viac ako 

tretinovú prevahu odboru mechanik nastavovať. Druhým v poradí je mechanik -  mechatronik, 

čo predstavuje 13,85% spomedzi všetkých odborov zapojených do SDV. Poslednou 

významnejšou skupinou odborov sú programátori obrábacích a zváracích strojov a zariadení a 

mechanici strojov a zariadení. Odbory orientované na služby a obchod ako podnikateľ 
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pre rozvoj vidieka, pracovník marketingu prípadne obchodný pracovník sú z hľadiska 

zastúpenia v SDV minimálne. 

 

 

5.2 Duálne vzdelávanie v Žilinskom samosprávnom kraji 
 

Žilinský samosprávny kraj má v súčasnosti vo svojej zriaďovateľskej kompetencii 

60 stredných škôl. Tieto predstavuje 32 stredných odborných, 7 spojených škôl, 2 priemyselné, 

3 zdravotnícke, 2 umelecky orientované školy, 1 jazykovú školu a 15 gymnázií. Skladba 

žilinských odborných škôl je väčšinovo orientovaná na prípravu absolventov v oblasti 

stavebníctva, technických a elektro-technických profesií, ale tiež pre zamestnanie sa 

v agrosektore, lesníctve a službách. Relatívne najčerstvejšími stredoškolskými zariadeniami sú 

podnikateľsky orientované školy, zamerané na obchod, marketing, služby, remeslá 

v potravinárstve a skladové operátorstvo v logistike, ktoré je aktuálne požadované trhom práce. 

Podľa informácií odboru školstva Žilinského samosprávneho kraja prevládal v ostatných 

štyroch rokoch, podobne ako v celoslovenskom priemere, záujem o štúdium na gymnáziách, 

obchodných a hotelových akadémiách, stredných priemyselných školách so zameraním 

na stavebníctvo a informačné a komunikačné technológie, na pedagogickej a sociálnej 

akadémii. Niektoré stredné školy sa v minulosti snažili reflektovať dopyt zamestnávateľov 

po pracovnej sile a otvorili napr. odbory so zameraním za výučbu výživy a športu. Ďalšie sa 

zamerali na odbory v potravinárstve – odbory mäsiar a lahôdkár. 

 

Z hľadiska zloženia stredných škôl podľa ich zamerania má vyše 63% stredných škôl 

v kompetencii Žilinského samosprávneho kraja predpoklad na zapojenie sa do systému 

duálneho vzdelávania. Práve tento podiel zahŕňa stredné odborné a spojené školy, dopravné 

a hotelové akadémie a tiež stredné priemyselné školy. Podobne ako v iných regiónoch 

Slovenska zostáva aj v ŽSK a v jeho systéme duálneho vzdelávania nevyužitý potenciál 

obchodných akadémií, ktorý by sa do systému mohli potenciálne zapojiť. Gymnáziá 

v žilinskom kraji tvoria len 26,7% z celkového počtu stredných škôl a zvyšok pozostáva 

z jazykových a umelecký škôl. Väčšina stredných odborných škôl v pôsobnosti ŽSK je  

lokalizovaných v jeho okresných mestách, alebo v ich blízkosti. Len 2 okresy z celkovo 

11 nemá na svojom území školy takéhoto typu – a to Bytča a Turčianske Teplice.  

 

Z hľadiska typu stredných škôl má žilinské regionálne školstvo mierne kvantitatívne mierne 

horšie podmienky pre rozvoj systému duálneho vzdelávania vzhľadom na to, že len niečo 

polovica stredných škôl v tomto regióne je tvorená odbornými a priemyselnými školami. 

Naopak – vo väčšej miere sú tu zastúpené obchodné akadémie, ktoré síce môžu byť do SDV 

zapojené, ale zatiaľ sa tak nestalo a potom sú to gymnáziá, ktoré majú v systéme vyše tretinové 

zastúpenie. Zvyšok žilinských stredných škôl je tvorený zdravotníckymi, jazykovými a 

umeleckými školami. 

 

Tabuľka 2: Stredné školy ŽSK a počet zamestnávateľov v rámci SDV 
Škola Odbory Počet zamestnávateľov 

Dopravná akadémia, Žilina autoopravár – mechanik 

listomautoopravár – 

elektrikár 

22 

Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš čašník, servírka 

kuchár 

4 

Stredná odborná škola dopravná, Martin operátor prevádzky a 

ekonomiky dopravy 

železničiar 

elektromechanik – 

1 
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silnoprúdová technika 

mechanik elektrotechnik 

mechanik opravár 

Stredná odborná škola podnikania, Žilina pracovník marketingu 

obchodný pracovník 

5 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca čašník, servírka 

kuchár 

6 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Martine technik obuvníckej výroby 

kaderník 

1 

Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín mechanik mechatronik 

mechanik nastavovač 

mechanik strojov 

a zariadení 

nástrojár programátor 

obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení 

12 

Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský 

Mikuláš 

operátor gumárskej a 

plastikárskej výroby 

agromechanizátor 

biochemik – mliekarská 

výroba 

mechanik strojov a 

zariadení 

4 

Stredná odborná škola strojnícka, Kysucké Nové 

Mesto 

mechanik mechatronik 

mechanik nastavovač 

programátor obrábacích a 

zváracích strojov 

a zariadení 

mechanik špecialista 

automobilovej výroby 

4 

Stredná odborná škola technická, Čadca mechanik nastavovač 1 

Spojená škola, Martin mechanik mechatronik 

elektromechanik – 

silnoprúdová technika 

mechanik elektrotechnik 

mechanik nastavovač 

mechanik číslicovo 

riadených strojov 

programátor obrábacích a 

zváracích strojov 

a zariadení 

obrábač kovov 

27 

Stredná odborná škola stavebná, Žilina mechanik 

stavebnoinštalačných 

zariadení 

murár 

tesár 

inštalatér 

strechár  

klampiar 

7 

Stredná odborná škola sklárska, Lednické Rovne operátor sklárskej výroby, 

výroba bižutérie a 

ozdobných predmetov 

1 

Zdroj: Štátny inštitút pre odborné vzdelávanie, spracované SBA 
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5.3 Duálne vzdelávanie v Nitrianskom samosprávnom kraji 
 

Nitriansky samosprávny kraj od roku 2003 zredukoval počet stredných škôl (a školských 

zariadení) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti z pôvodných 101 na súčasných 67 stredných 

škôl. Dôvodom optimalizácie v podmienkach nitrianskeho kraja bol hlavne pokles 

demografického vývoja obyvateľov, klesajúca tendencia počtu prijímaných žiakov na stredné 

školy a rovnako aj vznik súkromných aj cirkevných škôl. Optimalizačné opatrenia v kraji 

smerujú na jednej strane k zachovaniu percentuálneho podielu všeobecného vzdelávania 

k podielu odborného vzdelávania na dosiahnutej úrovni 20% - 30%, no na druhej strane vedú 

k napĺňaniu potrieb trhu práce v súvislosti s dopytom po odborných pracovníkoch, resp. 

absolventov stredných odborných škôl. Optimalizačnými opatreniami sústavy študijných 

a učebných odborov došlo k vyradeniu tých, o ktoré nebol záujem a na druhej strane 

k zaradeniu odborov na základe požiadaviek trhu práce a stavovských organizácií. Konkrétne 

došlo do roku 2014 k vyradeniu 300 odborov zo sústavy vzdelávacích odborov a zaradilo sa 

približne 60 nových a inovatívnych odborov.  

 

V územnej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja je aktuálne 60 stredných 

odborných škôl s celkovým počtom 18 486 žiakov, čo predstavuje 71,53% podiel z celkového 

počtu žiakov v kraji. V zriaďovateľskej pôsobnosti je z celkového počtu 50 SOŠ a 1 jazyková 

škola, pričom v SOŠ sa vzdeláva 16 336 žiakov, t. j. 63,21% z celkového počtu žiakov. Ďalším 

zriaďovateľom je cirkev, ktorá má v svojej pôsobnosti 2 SOŠ  s 258 žiakmi (0,99% žiakov) 

a fyzické a/alebo právnické osoby so 7 SOŠ s celkovým počtom žiakov 1892, čo predstavuje 

7,32% z celkového počtu žiakov.  

 

Počas prvého roka implementácie systému duálneho vzdelávania bol Nitriansky kraj jeho 

lídrom. V školskom roku 2015/2016  bolo do systému duálneho vzdelávania zapojených 

26 zamestnávateľov a 103 žiakov z 8 stredných odborných škôl, čo bolo najviac zo všetkých 

samosprávnych krajov. V školskom roku 2016/2017 sa celkový počet žiakov zvýšil na 270, no  

v rebríčku sa posunul na druhé miesto za Trenčiansky kraj. V roku 2016 bolo do systému 

duálneho vzdelávania zapojených celkovo 1 393 žiakov, z ktorých 19,3 % študovalo 

v Nitrianskom kraji. V roku 2016 sa súčasne zvýšil počet stredných odborných škôl na 10, čo 

z v celoslovenskom meradle predstavovalo podiel 19,6% zo všetkých zapojených SOŠ 

do SDV. 

 

Tabuľka 3: Stredné školy NSK a počet žiakov zapojených do SDV 2016/ 2017 
P.č.   Názov školy  Počet žiakov 

1. SOŠ technická, ul. 1. mája 22 Zlaté Moravce  90 

2. SOŠ technická, ul. Mája 500, Vráble 61 

3. SOŠ technická, Nitrianska 61 Šurany 37 

4. SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany 29 

5. SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 19 

6. SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra  13 

7. SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice 9 

8. SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky 6 

9. SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 4 

10. SOŠ, Cintorínska 4, Nitra  2 

Spolu  270 

Zdroj: OVaK ÚNSK  

 

Z uvedenej tabuľky, ktorá popisuje počty študentov v SDV na jednotlivých školách 

vyplýva, že najväčší záujem zamestnávateľov bol v školskom roku 2016/2017 o  vzdelávacie 

odbory s technickým zameraním.  Najvyšší záujem zamestnávateľov je o odbory typu K, 
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ktorými sú mechanik nastavovač – oblasť nástrojársky technik, programátor obrábacích 

a zváracích strojov a zariadení a mechanik – mechatronik. Vysoký dopyt po pracovníkoch je 

súčasne pozorovateľný v 3 ročných študijných odboroch ako nástrojár, mechanik špecialista 

automobilovej výroby a elektromechanik – automatizačná technika. V súvislosti s pomerne 

rozvinutým segmentom výroby nábytku v regióne je zo strany firiem súčasne dopyt 

po absolventoch odborov ako stolár, čalúnnik a pod. Najmenší záujem zamestnávateľov je 

pozorovateľný v oblasti obchodu, poľnohospodárstva a stravovacích služieb.  

 

Rastúci trend počtu zapojených žiakov, firiem a škôl sa potvrdzuje aj v školskom roku 

2017/2018. Aktuálne je v Nitrianskom kraji do systému duálneho vzdelávania zapojených 441 

žiakov, 61 zamestnávateľov a 14 stredných odborných škôl. Z celkového počtu zapojených 

študentov do SDV  v tomto roku predstavuje podiel študentov v Nitrianskom kraji 16,89%. 

Pri pohľade na počet uzatvorených zmlúv o duálnom vzdelávaní možno tiež konštatovať 

pomerne dobré postavenie Nitrianskeho kraja v celoslovenskom meradle. Z celkového počtu 

200 aktívne zapojených firiem predstavuje podiel v Nitrianskom kraji 30,5%. Pozitívne tiež 

hodnotíme podiel malých a stredných podnikov na celkovom počte aktívne zapojených firiem 

v Nitrianskom kraji, ktorý dosahuje úroveň približne 57%. V celoslovenskom meradle je 

zapojenosť MSP do systému len na úrovni 46%. Rovnako pozitívne možno hodnotiť aj 

zapojenie SOŠ v NSK, nakoľko z celkového počtu 70 stredných odborných škôl aktívne 

zapojených do systému, predstavuje podiel v NSK rovných 20%.  

 

Tabuľka 4: Stredné školy NSK a počet žiakov zapojených do SDV 2017/2018 

P.č. Názov školy Počet žiakov 

1. SOŠ technická, Ul. 1. mája 22, Zlaté Moravce 137 

2. SOŠ technická, Ul. 1. mája 500, Vráble 97 

3. SOŠ technická, Nitrianska 61, Šurany  60 

4. SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače 46 

5. SOŠ drevárska, Pílska 7, Topoľčany 35 

6. SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra 27 

7. SOŠ, Pod amfiteátrom 7, Levice 21 

8. SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky 5 

9. SOŠ agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 8 

10. SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra 3 

11. SOŠ, Cintorínska 4, Nitra 2 

Spolu 441 

Zdroj: OVaK ÚNSK  

 

Od začiatku implementácie systému duálneho vzdelávania je najviac zapojených žiakov 

v rámci Nitrianskeho kraja zo Strednej odbornej školy technickej v Zlatých Moravciach, kde je 

aktuálne 137 študentov v SDV, čo predstavuje cca 31% všetkých študentov v rámci 

Nitrianskeho kraja. Škola má aktuálne uzatvorených 18 zmlúv o duálnom vzdelávaní 

s významnými zamestnávateľmi  z rôznych segmentov ako sú MATADOR Vráble, PSA 

Trnava, ESTAMP Zlaté Moravce, ZKW Krušovce a podobne. SOŠ technická získavala 

skúsenosti so systémom duálneho vzdelávania už od roku 2014 a teda pred prijatím zákona 

č 61/2015 Z.z., kedy bola vybratá do pilotnej fázy zavádzania systému duálneho vzdelávania. 

Rakúskou hospodárskou komorou a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bolo 

12. Februára 2014 vo Viedni podpísané memorandum o spolupráci upravujúce rámcové 

podmienky spolupráce na podporu zavedenia systému duálneho vzdelávania. Pilotná fáza 

zavádzania duálneho vzdelávania na Slovensku projektom s názvom „Young stars“ sa 
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osvedčila a do systému sa zapojilo viacero partnerov, okrem spomenutých aj ŠIOV, Obchodné 

oddelenie rakúskeho veľvyslanectva a prvých 25 študentov z SOŠ technickej v Zlatých 

Moravciach. V školskom roku 2017/2018 všetkých 25 študentov úspešne absolvovalo 

maturitnú skúšku v odboroch mechanik - mechatronik a programátor obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení. Medzi ďalšie študijné a učebné odbory na SOŠ technickej v Zlatých 

Moravciach patria odbory mechanik nastavovač – nástrojársky technik, ktorý je novým 

odborom pre duálne vzdelávanie, od roku 2016/2017 mechanik elektrotechnik pre oblasť 

diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení, obrábač kovov a nástrojár. Študijné 

a učebné odbory sú prispôsobené potrebám zamestnávateľov a trhu práce a pri tomto príklade 

je viac ako zjavné že systém duálneho vzdelávanie tu funguje na vysokej úrovni. Z uvedenej 

tabuľky  vyplýva, že Technickej škole zo Zlatých Moravciach konkurujú v počte študentov 

opäť iba školy s technickým zameraním z Vrábel, Šurian a Tlmačov, z čoho je zrejmý dopyt 

zamestnávateľov v Nitrianskom kraji hlavne po technických odboroch.  

 

Tabuľka 5: Počet žiakov v SDV podľa vzdelávacích odborov 2017/2018 

Vzdelávací odbor Počet žiakov 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky technik   140 

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov  12 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení   65 

2679 K mechanik – mechatronik   63 

2697 K mechanik elektrotechnik   27 

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  11 

6405 K pracovník marketingu   32 

2423 H nástrojár  27 

2433 H obrábač kovov  14 

2487 H 01 autoopravár – mechanik  2 

2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby  21 

3355 H stolár  24 

6444 H čašník, servírka                                              1 

6445 H kuchár                                                        2 

Celkom 441 
Zdroj: OVaK ÚNSK  

 

Tabuľka vyššie popisuje počet žiakov v SDV a ich rozdelenie podľa jednotlivých 

vzdelávacích odborov. Z celkového počtu študentov až 31,7% sa na svoje budúce povolanie 

pripravuje v odbore mechanik nastavovač – oblasť nástrojársky technik. Približne 15% 

študentov sa vzdeláva  v odbore programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

a približne rovnaký počet v odbore mechanik – mechatronik. Dopyt zo strany zamestnávateľov 

po týchto žiakoch je daný štruktúrou priemyslu v regiónu, kde je vysoko rozvinutý strojársky 

priemysel. Pomerne veľa študentov sa pripravuje pre segment automotive v odboroch ako 

mechanik špecialista automobilovej výroby a tiež pre oblasť drevárskej a nábytkárskej výroby. 

Naopak najmenej študentov v SDV sa pripravuje na budúce povolanie pre oblasť stravovacích 

služieb v odboroch čašník, servírka a kuchár. Tabuľka nižšie popisuje jednotlivé zmluvy 

o duálnom vzdelávaní medzi strednými odbornými školami a podnikmi a študijné a učebné 

odbory, v ktorých sa žiaci v rámci jednotlivých firiem vzdelávajú.  
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Tabuľka 6: Zmluvy o duálnom vzdelávaní v NSK  školský rok 2017/2018 

SOŠ Študijný odbor Zamestnávateľ 

SOŠ technická,                                        

Ul. 1. mája 22,                                

Zlaté Moravce 

2697 K mechanik elektrotechnik  (oblasť 

diagnostika chladiacich a klimatizačných 

zariadení) 

JARES Therm s.r.o., 

Továrenská 49, Zlaté 

Moravce 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky 

technik Muehlbauer Technologies 

s.r.o.,                                            

Novozámocká 233, Nitra 

2679 K mechanik - mechatronik 

2426 K programátor obrábacích      

a zváracích strojov a zariadení 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky 

technik HTP Slovakia Vráble 

s.r.o.,                                                        

Staničná 502, Vráble 

2679 K mechanik - mechatronik 

2426 K programátor obrábacích  

a zváracích strojov a zariadení 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky 

technik ŠVEC a SPOL s.r.o.,                                                      

Staničná 502, Vráble 
2679 K mechanik - mechatronik 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky 

technik Pankl Automotiv 

Slovakia, s.r.o.,                                       

Práznovská cesta 

4707/10, Topoľčany 

2679 K mechanik - mechatronik 

2426 K programátor obrábacích   

a zváracích strojov a zariadení 

2426 K programátor obrábacích      

a zváracích strojov a zariadení 

Bauer Gear Motor 

Slovakia s.r.o.,                                  

Továrenská 49, Zlaté 

Moravce 

2697 K mechanik elektrotechnik pre oblasť 

diagnostika chladiacich a klimatizačných zariadení 

MALLAY s.r.o.,                                                    

Poľný Kesov 268, 951 15 

Poľný Kesov 

2411 K mechanik nastavovač    
Miba Steeltec s.r.o.,                                                                      

Hlavná 48, Vráble 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky 

technik DEFTA SLOVAKIA 

s.r.o.,                                                   

Továrenská 54, Zlaté 

Moravce 

2679 K mechanik - mechatronik 

2426 K programátor obrábacích  

a zváracích strojov a zariadení 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky 

technik Nidec Global Appliance 

Slovakia s.r.o.,                                                                                     

Továrenská 49, Zlaté 

Moravce 

2679 K mechanik - mechatronik 

2426 K programátor obrábacích   

a zváracích strojov a zariadení 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky 

technik 
HP STROJÁRNE, spol. 

s.r.o.,                                                

Továrenská 49, Zlaté 

Moravce 
2426 K programátor obrábacích  

a zváracích strojov a zariadení 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky 

technik 

ESTAMP Slovakia, s.r.o.,                                       

Továrenská 52, Zlaté 

Moravce 

2426 K programátor obrábacích  

a zváracích strojov a zariadení 

KOVACO, spol. s.r.o.,                                                                   

Veľká Lehota 210 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky 

technik 
MATADOR Automotive 

Vráble, a.s.,                                   

Staničná 1045, Vráble 2679 K mechanik - mechatronik 
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2426 K programátor obrábacích  

a zváracích strojov a zariadení 

2679 K mechanik - mechatronik 

KTL ZM, a.s.,                                                                   

Továrenská 49, Zlaté 

Moravce 

2679 K mechanik - mechatronik 

DELFINGEN SK Nitra 

s.r.o.,                                                               

Továrenská 58, Zlaté 

Moravce 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky 

technik 
ZKW Slovakia, s.r.o.,                                                   

Bedzianska cesta 

679/375, Krušovce 
2679 K mechanik - mechatronik 

2426 K programátor obrábacích  

a zváracích strojov a zariadení 

2679 K mechanik - mechatronik 

PCA Slovakia s.r.o.,                                                

Automobilová ulica 1, 

Trnava 

SOŠ drevárska,                                        

Pílska 7, Topoľčany 

3341 K operátor drevárskej  

a nábytkárskej výroby 

DECODOM, spol. s.r.o.,                                                         

Pílska 7, Topoľčany 

  

Ľubomír Kočiš - výroba 

nábytku,                                                   

K cintorínu 13, Bánovce 

nad Bebravou 

  

GKT spol. s.r.o.,                                                                     

Pivovarnícka 2824/22, 

Topoľčany 

3341 K operátor drevárskej  

a nábytkárskej výroby 

europlac spol. s.r.o.,                                                                                          

Pod Kalváriou 2020, 

Topoľčany 

3341 K operátor drevárskej  

a nábytkárskej výroby 

TRACHEA TEAM spol. 

s.r.o.,                                                                        

Mojmírova 2101/4, 

Topoľčany 
  

3341 K operátor drevárskej  

a nábytkárskej výroby 

IDONA spol. s.r.o.,                                                                          

Trenčianska cesta 58, 

Bánovce                             

nad Bebravou 

3341 K operátor drevárskej  

a nábytkárskej výroby 
Krošlák s.r.o., Nitrianska 

Blatnica 5 
  

3341 K operátor drevárskej  

a nábytkárskej výroby 

FINIT WOOD s.r.o., 

Čeľadince 2 

  

Mobilier Desingn spol. 

s.r.o.,                                                                   

Banka, Cesta J. Alexyho 2 

 SOŠ agrotechnická,              

 Tovarnícka 1632,   

 Topoľčany 

2426 K programátor obrábacích  

a zváracích strojov a zariadení 

Pankl Automotive 

Slovakia, s.r.o.,                                          

Práznovská cesta 4707/10 

Topoľčany 

SOŠ hotelových služieb a 

obchodu,                                          

Zdravotnícka 3,                                 

Nové Zámky 

6405 K pracovník marketingu dm drogeriemarkt, s.r.o.,                                                                                                              

Na pántoch 18, 821 02 

Bratislava                                             6442 K obchodný pracovník 

6405 K pracovník marketingu 

TESCO STORES SR, 

a.s.,                                                                            

Kamenné námestie 1/A, 

Bratislava 
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6405 K pracovník marketingu 

COOP Jednota Nové 

Zámky SD,                                                                            

Hlavné námestie 6, Nové 

Zámky 

  

BC. Gabriela 

Slobodníková, FAST 

VEGA,                                                                         

J. Palárika 982/3, Bánov 

 
AGROEFEKT s.r.o.,                    

Komenského 6, Dvory 

nad Žitavou 
 

 

 
EUREST spol, s.r.o.,                          

Miletičova 40, Bratislava 

 

Ladislav Lačný – 

Maliarstvo Lačný, s.r.o., 

Gúgska49, Nové Zámky 

 
NITRAZDROJ, a.s.,                      

Dolnočermánska 38, Nitra 

SOŠ poľnohospodárstva a 

služieb na vidieku,                                   

Na lúkach 18, Levice 

 

Poľnohospodárske 

družstvo                                                                                      

so sídlom v 

Žemberovciach 

 

AGROCONTRACT 

Mikuláš a.s.,                                                                        

Mikuláš 631, Dubník, 

pošta Pribeta 

6405 K pracovník marketingu 

ZAD Dvory nad Žitavou, 

Veľká Komárňanská 5, 

Dvory nad Žitavou 

SOŠ technická,                                              

Ul. 1. mája 500,  Vráble  

2411 K mechanik nastavovač 
Miba Steeltec s.r.o.,                                                                      

Hlavná 48, Vráble 

2411 K mechanik nastavovač 
ŠVEC a SPOL s.r.o.,                                                                                 

Staničná 502, Vráble 

2411 K mechanik nastavovač 

HUHN PressTech, spol. 

s.r.o.,                                                            

Školská 1604, Vráble 

2411 K mechanik nastavovač 

MATADOR Automotive 

Vráble, a.s.,                                                

Staničná 1045, Vráble 

2411 K mechanik nastavovač 

MASAM s.r.o.,                                                                                  

Parková 75, Vráble časť 

Dyčka 

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov TESGAL s.r.o.,                                                

Staničná 502, Vráble 
2411 K mechanik nastavovač 

 

M & G Classic Chrome & 

Cars, s.r.o., Dyčka 228, 

Vráble 

2411 K mechanik nastavovač 

HTP Slovakia Vráble 

s.r.o.,                           

Staničná 502, Vráble 

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov KTL ZM                                                

Továrenská 49, Zlaté 

Moravce 2411 K mechanik nastavovač 

2697 K mechanik elektrotechnik 

ICS Industrial Cables 

Slovakia, spol. s.r.o. 

Dolné Hony 25, Nitra 
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2411 K mechanik nastavovač 

Muehlbauer Technologies 

s.r.o.,                                

Novozámocká 233, Nitra 

2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 

2697 K mechanik elektrotechnik 

2679 K mechanik - mechatronik 

SOŠ technická,                                    

Nitrianska 61, Šurany 

2411 K mechanik nastavovač 

OSRAM a.s.,                                                                                 

Komárňanská cesta 7, 

Nové Zámky 

2411 K mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky 

technik 

Muehlbauer Technologies 

s.r.o.,                                

Novozámocká 233, Nitra 

2697 K mechanik 

elektrotechnik                                        

Železnice Slovenskej 

republiky,                                            

Klemensova 8, 813 61 

Bratislava 

SOŠ stavebná,                       

Nábrežie mládeže 1, Nitra 

  ELLIO, spol. s.r.o.,                                                 

Novozámocká 242, 

Nitra            
  

  V.I. Trade, s.r.o.,                                           

Novozámocká 102, Nitra 

  ROSTA s.r.o.,                                                                              

Vrbovská 2613/94, 

Piešťany 

SOŠ,                                                                      

Pod amfiteátrom 7, Levice 
  

ZF Slovakia, a.s.,                                                          

Strojárenská 2, Trnava 

SOŠ,                                              

Cintorínska 4, Nitra 

  

AUTO NITRA spol. 

s.r.o.,                                                

Hlohovecká 9,  Nitra 
  

  

 

 Muehlbauer Technologies 

s.r.o.,                                               

 Novozámocká 233, Nitra 

  Conti Trade Slovakia 

s.r.o., 

 Terézie Vansovej 1054, 

Púchov 
 

SOŠ potravinárska,             

Cabajská 6, Nitra 

6405 K pracovník marketingu Kaufland Slovenská 

republika v.o.s.,                                                

Trnavská cesta 41/A, 831 

04 Bratislava                                                                 
6442 K obchodný pracovník 

6405 K pracovník marketingu 
NITRAZDROJ a.s.,                                                               

Dolnočermánska 38, Nitra 

6405 K pracovník marketingu Lidl Slovenská republika, 

v.o.s.,                                                                                                         

Ružinovská 1E, 821 02 

Bratislava 
6442 K obchodný pracovník 

 

 PENAM SLOVAKIA, a.s.,                                            

 Štúrova 74/138, 949 35 

Nitra 

6405 K pracovník marketingu  dm drogerie markt, s.r.o.,                                                                

-Na pántoch 18, 831 06, 

Bratislava 
6442 K obchodný pracovník 

6405 K pracovník marketingu  Billa s.r.o.,                                                 

Bajkalská 19/A, 821 02 

Bratislava 
6442 K obchodný pracovník 

  SOŠ technická,                                  
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  Kozmálovská cesta 9,                   

  Tlmače 

2426 K programátor obrábacích  

a zváracích strojov a zariadení 
 ZF Slovakia, a.s.,                                                                                   

Strojárenská 2, Trnava     
2697 K mechanik elektrotechnik 

 SOŠ dopravy a služieb,           

 Jesenského 1, 

 Nové Zámky 

  FIRSTIN, s.r.o., 

 Krajná 115, Nové Zámky  

  SIHOŤ CENTRUM, s.r.o.,                                                      

Zelená alej 10381/7, Nové 

Zámky 
 

 

Compass Group Slovakia 

s.r.o.                                                   

Karadžičova 2, Bratislava 

  SOŠ gastronómie   

  a cestovného ruchu,   

  Levická 40, Nitra 

 
 FIRSTIN, s.r.o.,Krajná 

115, Nové Zámky 

 

 Compass Group Slovakia 

s.r.o.,   

 Karadžičova 2, Bratislava   

Zdroj: OVaK ÚNSK  

 

 

5.4 Duálne vzdelávanie v Trnavskom samosprávnom kraji 
 

Sieť stredných škôl v územnej pôsobnosti Trnavského kraja (TTSK) je postačujúca. 

Celkovo je na území kraja 67 stredných škôl, z ktorých je 50 v zriaďovateľskej pôsobnosti 

TTSK, 13 škôl je súkromných, 3 sú cirkevné a celkový počet dopĺňa 1 konzervatórium. V roku 

2016 prišlo k zmene zriaďovateľa SOŠ polytechnickej z Trnavského samosprávneho kraja 

na DEUTSH-SLOWAKISCHE AKADEMIEN, A.S., pričom sa zmenil aj jej názov 

na Súkromnú strednú školu DSA, ktorá patrí do portfólia nemeckého Europäische 

Bildungswerk für Beruf und Gesellschaft  (EBG), ktorý je v Nemecku prevádzkovateľom 

36 škôl a vzdelávacích centier. Všeobecné vzdelávanie je zabezpečované v gymnáziách, ktoré 

sú rovnomerne rozmiestnené naprieč celým regiónom. TTSK je aktuálne zriaďovateľom 

16 gymnázií, v ktorých študuje celkovo 30,2% žiakov z celkového počtu žiakov stredných škôl. 

V aktuálnom školskom roku bolo v územnej pôsobnosti TTSK evidovaných celkovo 

19 736 žiakov všetkých foriem štúdia. Systém vzdelávania je dopĺňaný odborným vzdelávaním 

v 47 stredných odborných školách a 1 konzervatóriom, v ktorých sa vzdeláva celkovo 

14 388 žiakov.  

 

Aktuálne je do systému duálneho vzdelávania v Trnavskom kraji zapojených 6 stredných 

odborných škôl, 9 podnikov a 241 žiakov.  

 

Z celkového počtu zapojených študentov do SDV, ktorý je v tomto roku na úrovni 2 611,  

predstavuje podiel študentov v Trnavskom kraji 9,2 %. V celkovom počte študentov sa tak 

Trnavský kraj zaraďuje na 6 miesto, pričom menej študentov v SDV je zapojených len 

v Prešovskom a Banskobystrickom kraji. V tejto súvislosti je ale potrebné dodať, že 

v porovnaní s rokmi od roku 2015, kedy bol systém zavedený je pozorovať pomerne významný 

nárast. V prvom roku SDV totiž vstúpilo do systému len 29 a v roku 2016 90 študentov. 

Z hľadiska štruktúry hospodárstva Trnavského kraja možno do budúcnosti očakávať ešte vyšší 

nárast počtu žiakov v duáli.  

 

 Pri pohľade na počet uzatvorených zmlúv o duálnom vzdelávaní možno pozorovať veľmi 

nízky počet zapojených firiem do systému. Z celkového počtu 200 aktívne zapojených firiem 

do SDV v rámci Slovenska predstavuje podiel v Trnavskom kraji len 4,5%. Čo sa týka podielu 

veľkostnej kategórie zapojených podnikov,  viac ako polovica (5/9) spadá do kategórie malých 
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a stredných firiem. Negatívne tiež možno hodnotiť zapojenosť stredných odborných škôl 

v SDV. Z 47 stredných odborných škôl je v Trnavskom kraji do duálu zapojených len 6, čo 

predstavuje podiel len 12,7%. Rovnako je nízky podiel v celoslovenskom meradle, kde činí 

podiel Trnavských škôl v duáli len 8,5%.  

 

Tabuľka 7: Prehľad počtu žiakov v SDV podľa odbory v TTSK 2017/2018 
Škola Odbor Počet 

žiakov 

SOŠ strojnícka Skalica mechanik nastavovač  

mechanik mechatronik 

111 

SOŠ automobilová Trnava  mechanik nastavovač  

nástrojár  

autoopravár – mechanik  

autoopravár–elektrikár autoopravár– lakovník  

85 

SOŠ technická Piešťany  programátor obrábacích a zváracích strojov zariadení  

mechanik elektrotechnik 

mechanik opravár-stroje a zariadenia 

9 

SOŠ obchodu a služieb 

Piešťany 

Kuchár 

čašník, servírka 

4 

SOŠ technická Galanta mechanik mechatronik  

autoopravár- elektrikár 

22 

SOŠ elektrotechnická Trnava mechanik elektrotechnik 10 

Spolu  241 

Zdroj: Regionálna stratégia pre OVP TTSK 2018/2019 

 

Tabuľka vyššie obsahuje prehľad počtu žiakov v SDV a ich rozdelenie podľa jednotlivých 

vzdelávacích odborov a príslušných SOŠ. Z celkového počtu 241 študentov v rámci TTSK sa 

až 46%  žiakov vzdeláva v systéme duálneho vzdelávania v odbore mechanik nastavovač 

a mechanik - mechatronik. Žiaci Strednej odbornej školy automobilovej z Trnavy s učebnými 

odbormi mechanik nastavovač, nástrojár, autoopravár-mechanik a autoopravár elektrikár 

a lakovník predstavujú podiel približne 35% zo všetkých žiakov v SDV. Ostatné z odborov nie 

sú zastúpené v takej vysokej miere. Niektoré zo škôl ponúkajú rovnaké študijné a učebné 

odbory, čo možno pozorovať v prípade SOŠ technickej z Galanty, ktorá má v SDV žiakov, ktorí 

sa pripravujú na povolanie tiež v odboroch mechanik mechatronik a autoopravár-elektrikár 

a predstavujú v rámci TTSK podiel asi 9% všetkých žiakov. Na základe uvedeného možno 

rovnako ako v prípade Nitrianskeho kraja konštatovať najväčší záujem zamestnávateľov 

o študentov s technickým zameraním. Najmenší počet študentov v SDV sa vzdeláva 

v odboroch ako kuchár, čašník alebo servírka, kde v porovnaní so strojárskymi odbormi ide 

o zanedbateľný počet.  

 

Tabuľka 8: SOŠ a zamestnávatelia v SDV v TTSK  2017/2018 

Škola Zamestnávatelia 
SOŠ strojnícka Skalica  Schaeffler Skalica, spol. s.r.o 

SOŠ automobilová Trnava  ZF Slovakia a.s., Trnava 

PSA Peugeot Citroёn Slovakia, Trnava  

KNOTT spol. s.r.o, Modra 

AUTO-IMPEX, spol. s.r.o., Trnava BestDrive 

ContiTrade Slovakia s.r.o., Trnava 

SOŠ technická Piešťany  SteelForm, s.r.o. Piešťany  

Semikron, s.r.o., Vrbové 

SOŠ obchodu a služieb Piešťany Zuckmann Villa, s.r.o. 

SOŠ technická Galanta PSA Peugeot Citroёn Slovakia, Trnava 

SOŠ elektrotechnická Trnava PSA Peugeot Citroёn Slovakia, Trnava 

Zdroj: Regionálna stratégia pre OVP TTSK 2018/2019 
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Z tabuľky je zrejmý vysoký dopyt po budúcej pracovnej sile zo strany automobilky PSA 

Peugeot Citroen Slovakia, ktorá v aktuálnom školskom roku spolupracuje s 3 strednými 

odbornými školami. V automobilke Peugeot Citroen sa aktuálne vzdeláva celkovo 41 žiakov, 

čo je druhý najväčší počet žiakov v SDV hneď po firme ZF Slovakia a.s., Trnava. V prvom 

ročníku sa vzdeláva celkom 23 žiakov, z ktorých v učebnom odbore autoopravár-elektrikár 

7 z SOŠ automobilovej Trnava, v odbore mechanik – mechatronik rovnako 7 žiakov z SOŠ 

elektrotechnickej Trnava a 9 žiakov v odbore mechanik – mechatronik z SOŠ elektrotechnickej 

Trnava. V druhom ročníku má automobilka celkom 18 žiakov, z ktorých je v učebnom odbore 

autoopravár – elektrikár 5 žiakov rovnako z SOŠ automobilovej Trnava a 13 žiakov 

z rovnakého odboru z SOŠ technickej Galanta. Praktické vyučovanie žiakov prvého ročníka je 

v prípade PSA realizované v dielňach príslušných stredných odborných škôl. Najväčší počet 

študentov v SDV v rámci Trnavského kraja sa na svoje budúce povolanie pripravuje 

v Trnavskom závode ZF Slovakia a. s. Podnik v Trnave spolupracuje rovnako ako PSA s SOŠ 

automobilovou.  Celkovo je do systému v rámci firmy zapojených aktuálne 51 študentov z SOŠ 

automobilovej, ktorí sa pripravujú v odboroch mechanik-nastavovač a nástrojár. Od roku 

2017/2018 ponúka firma pre trnavských žiakov aj nový odbor Mechanik-špecialista 

automobilovej výroby pre Trnavský závod, ktorý sa osvedčil v rámci spolupráce s Levickou 

školou. V odbore mechanik-nastavovač sa v prvom ročníku vzdeláva 22 študentov a v druhom 

ročníku celkovo 15 študentov. O niečo menej študentov sa pripravuje v odbore nástrojár, kde 

je v prvom ročníku 6 a druhom ročníku celkovo 8 študentov. Firma svoje potreby pokrýva 

cez ďalšie 2 školy z Levíc. Celkovo pripravuje 65 žiakov zo SOŠ technickej Tlmače (44 žiakov) 

a SOŠ pod amfiteátrom (21 žiakov) v rámci odborov programátor obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení (11 žiakov 1. Ročník – 10 žiakov 2. Ročník), mechanik-elektrotechnik 

(8 žiakov 1. ročník – 9 žiakov 2. ročník) , obrábač kovov (6 žiakov 1. ročník)  a mechanik 

špecialista automobilovej výroby (12 žiakov 1. ročník – 9 žiakov 2. ročník). Skutočnosť, že 

v rámci Trnavského kraja je najviac zo žiakov zapojených do systému práve v segmente 

automobilového priemyslu nie je prekvapivá, čo je spôsobené hlavne hospodárskym 

charakterom regiónu, kde sa nachádza automobilka PSA Peugeot Citroen so sieťou 

subdodávateľov. Na druhej strane konštatujeme veľké rezervy v zapojenosti stredných 

odborných škôl ako aj podnikov z iných oblastí podnikania. Napriek nie príliš motivačnému 

nastaveniu systému je systém duálneho vzdelávania alternatíva ku klasickému modelu 

vzdelávania, ktorý je zameraný práve na subjektívne potreby zamestnávateľov, čo umožňuje 

vychovávať budúcu pracovnú silu podľa svojich požiadaviek.  

 

5.5  Duálne vzdelávanie v Banskobystrickom samosprávnom kraji 
 

Rovnako ako v prípade Trnavského kraja je sieť stredných škôl v Banskobystrickom kraji  

postačujúca. Aktuálne je BBSK zriaďovateľom 60 škôl a školských zariadení v nasledovnom 

zložení: 17 gymnázií, 4 obchodné akadémie, 1 konzervatórium, 3 stredné zdravotnícke školy, 

1 hotelová akadémia, 1 technická akadémia, 1 pedagogická a sociálna akadémia, 5 spojených 

škôl, 4 stredné priemyselné školy a 23 stredných odborných škôl. V školskom roku 2017/2018 

je celkový počet žiakov stredných škôl v pôsobnosti BBSK na úrovni 18 781 žiakov, z ktorých 

74,22%  študuje na stredných odborných školách.  Približne štvrtina (4841 -  25,77%) je 

zaradených do vzdelávacieho procesu na gymnáziách. Napriek pomerne vysokému počtu 

stredných odborných škôl sú len 4 školy s priemyselným zameraním, čo predstavuje len 

necelých 10% stredných odborných škôl. Na školách s priemyselným zameraním študuje 

1 425 žiakov, čo je len 10,2% z celkového počtu žiakov na stredných odborných školách.  Tento 

počet prevyšujú aj stredné školy s ekonomickým zameraním, ktorých absolventi nemajú tak 

vysoké šance na uplatnenie ako absolventi s technickým zameraním. Z pohľadu dopytu 

zamestnávateľov smeruje najväčší záujem o potrebu vzdelávania žiakov v oblasti strojárstva 
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a k vzdelávaniu kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov vo všetkých oblastiach 

hospodárstva. Z celkového počtu 5 534 voľných pracovných miest predstavujú tieto oblasti 

podiel 49,67%. Celkový počet stredných odborných škôl je dopĺňaný strednými odbornými 

školami so zameraním na lesníctvo, pedagogiku alebo zdravotníctvo.  

 

Aktuálny stav systému duálneho vzdelávania v Banskobystrickom samosprávnom kraji 

nedosahuje takú úroveň, ktorá by napomáhala napĺňať potreby zamestnávateľov, znižovať 

celkovú úroveň nezamestnanosti v regióne a k potrebnému zvyšovaniu ekonomickej úrovne 

a znižovaniu regionálnych disparít. V súvislosti s ekonomickými ukazovateľmi je v rámci 

Banskobystrického kraja je nesmierne dôležité vytvárať systémové predpoklady pre  jeho 

rozvíjanie v čo najvyššej možnej dynamike. Za doterajšie fungovanie systému duálneho 

vzdelávania  sa v rámci kraja nezapojil do systému  dostatočný počet stredných odborných škôl 

a rovnako ani zamestnávateľov. Veľmi nízky záujem žiakov sa odzrkadľuje v štatistikách, 

v ktorých sa kraj od roku 2015 umiestňuje na predposlednom mieste pričom menej zapojených 

žiakov je len v rámci Prešovského kraja. V prvom roku sa do systému zapojilo celkovo len 

30 žiakov, pričom v druhom roku prišlo navyše k poklesu o približne 50% na úroveň 14 žiakov 

nových žiakov prvého ročníka. Aj napriek zlepšeniu situácie  v školskom roku 2017/2018, kedy  

do systému v vstúpilo  107 žiakov SOŠ považujeme implementáciu SDV v Banskobystrickom 

kraji za vysoko nepostačujúcu.   

 

Aktuálne je do systému duálneho vzdelávania zapojených celkovo 6 stredných škôl, 

11 zamestnávateľov a 151 žiakov stredných odborných škôl. Podiel na celkovom počte žiakov 

v SDV je na úrovni len necelých 6% čím nedosahuje priemerné hodnoty v rámci celého 

Slovenska. V tejto súvislosti za hlavný problém možno považovať celkový počet študentov, 

ktorý študujú na školách s priemyselným zameraním. Ako sme uviedli, celkovo v tomto odbore 

študuje len 1 425 žiakov na 4 stredných priemyselných školách. V tejto súvislosti sú potrebné 

systémové kroky k zvyšovaniu počtu študentov v potrebných odboroch, v opačnom prípade sa 

nedá očakávať, že pri takto nízkom počte žiakov sa budú napĺňať učebné miesta 

u zamestnávateľov. 

  

Celkovo nízky počet je zrejmý aj pri skupine zapojených zamestnávateľov, ktorý 

k 31.9. 2017 predstavujú 5,2 % podiel na celkovom počte aktívnych podnikov v SDV. Čo sa 

týka veľkostnej kategórie zapojených podnikov do SDV, v rámci Banskobystrického kraja 

spadá do kategórie malých a stredných podnikov 45% zapojených subjektov (5/11). 

 

Veľmi nízku motiváciu zaznamenávame súčasne zo strany stredných odborných škôl. 

Z celkového počtu 23 stredných škôl je v súčasnosti do duálu zapojených len 6, čo predstavuje 

celkový podiel len na úrovni 26%. Rovnako je celkový podiel nízky aj v celoslovenskom 

meradle, kde z celkovo 85 zapojených škôl do SDV predstavuje podiel škôl 

z Banskobystrického kraja len približne 7%.  

 

Tabuľka nižšie obsahuje prehľad zmlúv o duálnom vzdelávaní medzi zamestnávateľmi 

a príslušnými strednými odbornými školami v členení na jednotlivé učebné odbory a počty 

uzatvorených učebných zmlúv. Z tabuľky je zrejmé, že rovnako ako v prípade ostatných 

analyzovaných krajov majú najväčšie zastúpenie priemyselné odbory ako mechanik – 

mechatronik, mechanik strojov a zariadení, mechanik – nastavovač a odbory 

s programátorským zameraním. Najaktívnejším zo zapojených podnikov je počtom 

uzatvorených zmlúv podnik Železiarne Podbrezová, v ktorom sa aktuálne pripravuje na svoje 

budúce povolanie 43 žiakov zo  súkromnej strednej odbornej školy hutníckej z Podbrezovej, 

ktorej je podnik súčasne zriaďovateľom.  V rámci kraja je najvyšší počet študentov v systéme 
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zapojených zo súkromnej strednej odbornej školy technickej Dr. Jánskeho zo Žiaru 

nad Hronom, čo je zapríčinené hlavne ponukou najviac potrebných študijných a učebných 

odborov v súvislosti s potrebami trhu práce. Uvedené potvrdzuje fakt, že škola aktuálne 

spolupracuje s 8 zamestnávateľmi, čo predstavuje až 73% podiel zo všetkých zapojených 

firiem.  

 

 Ostatné z učebných odborov nie sú zastúpené v takej vysokej miere ako technické, skôr 

okrajovo dopĺňajú potreby z ostatných segmentov. V prípade Banskobystrického kraja sa jedná 

hlavne o odbory ako čalúnnik a stolár pre drevársky priemysel. Potreby tohto segmentu sú 

aktuálne napĺňané žiakmi zo Strednej odbornej školy drevárskej zo Zvolena, ktorých je aktuálne 

zapojených v systéme celkovo 6 a pripravujú sa na povolanie v dvoch firmách.  

 

Tabuľka 9: Počet učebných zmlúv v BBSK 2017/2018 
Zamestnávateľ Kód a názov odboru Názov a adresa školy Počet uzavretých 

učebných zmlúv 

k 1.9. 2017 

Continental Automotive 

Systems Slovakia, s.r.o. , 

Zvolen  

2679 K mechanik- 

mechatronik 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

5 

Continental Automotive 

Systems Slovakia, s.r.o., 

Zvolen  

2413 K mechanik 

strojov a zariadení 

SOŠOaS Krupina  9 

Fagor Ederlan Slovensko, 

a.s., Žiar nad Hronom  

2679 K mechanik- 

mechatronik 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

3 

Fagor Ederlan Slovensko, 

a.s., Žiar nad Hronom  

2411 K mechanik 

nastavovač 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

3 

Nemak Slovakia s.r.o., Žiar 

nad Hronom 

2426 K programátor 

obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

3 

Nemak Slovakia s.r.o., Žiar 

nad Hronom  

2411 K mechanik 

nastavovač 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

2 

Nemak Slovakia s.r.o., Žiar 

nad Hronom  

2679 K mechanik- 

mechatronik 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

2 

Neuman Aluminium 

Fliesspress werk Slovakia, 

s.r.o., Žarnovica  

2411 K mechanik 

nastavovač 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

1 

Remeslo strojal, s.r.o., Žiar 

nad Hronom  

2426 K programátor 

obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

2 

Remeslo strojal, s.r.o., Žiar 

nad Hronom  

2430 H operátor 

strojárskej výroby 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

2 

Remeslo strojal, s.r.o., Žiar 

nad Hronom  

2411 K mechanik 

nastavovač 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

3 

Remeslo strojal, s.r.o., Žiar 

nad Hronom  

2679 K mechanik- 

mechatronik 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

1 

Sapa Profily a.s., Žiar nad 

Hronom 

2426 K programátor 

obrábacích a zváracích 

strojov a zariadení 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

1 

Sapa Profily a.s., Žiar nad 

Hronom 

2430 H operátor 

strojárskej výroby 

Súkr. SOŠ technická 2 
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Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

Sapa Profily a.s., Žiar nad 

Hronom 

2411 K mechanik 

nastavovač 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

1 

Sapa Profily a.s., Žiar nad 

Hronom 

2679 K mechanik- 

mechatronik 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

1 

Slovalco, a.s., Žiar nad 

Hronom 

2679 K mechanik- 

mechatronik 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

3 

TUBAP AC K, a.s., Žiar nad 

Hronom 

2411 K mechanik 

nastavovač 

Súkr. SOŠ technická 

Dr. Janského,  Žiar nad 

Hronom 

2 

Železiarne Podbrezová, a.s., 

Podbrezová  

2413 K mechanik 

strojov a zariadení  

Súkr. SOŠ hutnícka, 

Podbrezová  

18 

Železiarne Podbrezová, a.s., 

Podbrezová 

2679 K mechanik-

mechatronik 

Súkr. SOŠ hutnícka, 

Podbrezová 

16 

Železiarne Podbrezová, a.s., 

Podbrezová 

2466 H 02 mechanik 

opravár-stroje 

a zariadenia  

Súkr. SOŠ hutnícka, 

Podbrezová 

9 

LIND MOBLER 

SLOVAKIA, s.r.o., Krupina 

3370 H čalúnnik SOŠ drevárska, Zvolen 5 

Trendwood -twd, s.r.o., 

Banská Bystrica 

3355 H stolár SOŠ drevárska, Zvolen 1 

Zdroj: Regionálna stratégia rozvoja OVaP v BBSK 2018 - vlastné spracovanie 

 

 

5.6  Duálne vzdelávanie v Prešovskom samosprávnom kraji 
 

Keďže analýza je zameraná na systém duálneho vzdelávania (SDV) na Slovensku, 

v nasledujúcom texte sa zameriame na odbory SDV a počty ich absolventov v PSK a KSK 

a porovnáme ponuku pracovných miest s dopytom absolventov vo forme potreby dodatočného 

počtu zamestnancov v daných krajoch. 

 

V PSK sú celkové počty žiakov, ktorí nastúpili v jednotlivých školských rokoch do prvého 

ročníka stredných škôl zapojených do SDV uvedené v nasledujúcej tabuľke. Okrem počtu 

žiakov a škôl tabuľky uvádzajú aj počty MSP, ktoré sa do systému duálneho vzdelávania 

v jednotlivých rokoch zapojili. 

 

Tabuľka 10: Školy a žiaci zapojení do SDV v PSK v rokoch 2015 - 2017 
Podnik Kód a názov 

odboru 

Škola 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

MUKINO s.r.o. 

Prešov 

3661 H 

Murár 

SOŠ technická 

Vogogradská 1, 

080 01 Prešov 

2 2 (-1)  

IQ BUILD s.r.o. 

Sabinov 
 

2 (-2) 0  

MUKINO s.r.o. 

Prešov 

3663 H 

Tesár 

0 1 (-1)  

MUKINO s.r.o. 

Prešov 

3678 H 

Inštalatér 

2 (-1) 2 (-2)  

PLYNAS s.r.o. 

Prešov 
 

3 (-1) 1  

LINAK Slovakia 

s.r.o. Župčany 

2411 K 

Mechanik 

nastavovač 

Spojená škola 

Ľudmily 

Podjavorinskej 22  

  1 
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REGADA s.r.o. 

Prešov 
 

080 05 Prešov   1 

LINAK Slovakia 

s.r.o. Župčany 

2679 K 

Mechanik 

mechatronik 

  1 

GOHR s.r.o. Veľký 

Šariš 

2426 K 

Programátor 

obrábacích 

a zváracích strojov 

a zariadení 

  2 

REGADA s.r.o. 

Prešov 
 

  6 

1. PN s.r.o. Prešov 

2411 K 

Mechanik 

nastavovač 

  1 

  

TMR, a.s., 

Demänovská dolina 

72 

6444 K 

Čašník, servírka 
Hotelová 

akadémia Otta 

Brucknera MUDr. 

Alexandra 29 060 

01 Kežmarok 

  8 

TMR, a.s., 

Demänovská dolina 

72 

6445 K 

Kuchár 

  8 

TATRAVAGÓNKA 

a.s. Poprad 

2433 H 

Obrábač kovov 
SOŠ technická, 

Kukučínova 

483/12, 058 01 

Poprad 

 10 9 

 

2426 K 

Programátor 

obrábacích 

a zváracích strojov 

a zariadení 

 9 10 

Tatranská 

mliekareň, a.s. 

Kežmarok 

2987 H 01 

Biochemik – 

mliekarenská 

výroba 

SOŠ, Kušnierská 

brána č. 349/2, 

060 01 Kežmarok 

  4 

BILLA 

6442 K 

Obchodný 

pracovník 

SOŠ, A. Dubčeka 

963/2, Vranov nad 

Topľou 

  3 

   Celkom 9 (-4) 25 (-4) 54 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo ŠIOV 

 

V prvom – treťom ročníku študovalo v SDV v PSK celkom 87 žiakov. V prvom roku 

existencie SDV v PSK 100 % žiakov (z pôvodných 9 ostali v prvom ročníku 4 žiaci) 

vykonávalo prax u mikro zamestnávateľov. To sa zmenilo v roku 2016/2017, kedy sa ich podiel 

znížil na 28,6 % (z pôvodných 6 ostali v prvom ročníku 4) a zatiaľ v poslednom roku SDV 

20,4 % žiakov (celkom 11 žiakov) praxovalo v MSP.  

 

V školskom roku 2015/2016 sa do SDV v PSK zapojili 3 MSP, ktorí tvorili 100 % všetkých 

zamestnávateľov. V druhom roku fungovali v prvom ročníku 2 MSP, ku ktorým pribudol aj 

jeden veľký podnik. MSP sa tak na celkovom počte zamestnávateľov zapojených do SDV 

podieľali 66 %. V poslednom roku sa celkový počet podnikov zapojených do SDV v PSK zvýšil 

na 8, z nich bolo 5 MSP, ktoré tvorili 62,5 % zamestnávateľov. 
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5.7  Duálne vzdelávanie v Košickom samosprávnom kraji 
 

 

V rokoch 2015/2016 – 2017/2018 študovalo v KSK celkom v SDV 205 žiakov. Ich 

rozloženie podľa jednotlivých ročníkov je uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

 

Tabuľka 11: Školy a žiaci zapojení do SDV v KSK v rokoch 2015 - 2017 

Podnik 
Kód a názov 

odboru 
Škola 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

TOMIFA, spol. s. 

r. o., Iliašovce 

3355 H 

Stolár  

Stredná odborná 

škola drevárska, 

Filinského 7, 

Spišská Nová Ves 

  2 

FITZROI, s. r. o., 

Spišská Nová Ves 

3370 H 

Čalúnnik  
  2 

SANAS, a. s. 

Sabinov 

3341 K 

Operátor drevárskej 

a nábytkárskej 

výroby 

1   

BUILDINGS 

CITY, s. r. o., 

Južná trieda 117, 

Košice 

6444 H 

Čašník, servírka 
SOŠ Jána Bocatia, 

Bocatiova 1, 040 

01 Košice 

 2 1 

BUILDINGS 

CITY, s. r. o., 

Južná trieda 117, 

Košice 

6445 H 

Kuchár  
 1 0 

Auto – Impex spol. 

s r. o. 

2487 H 01 

Autoopravár – 

mechanik 

SOŠA, Moldavská 

cesta 2, 041 99 

Košice 

 1  

Auto – Impex spol. 

s r. o. 

2487 H 02 

Autoopravár – 

elektrikár 

 1  

France – Tech, 

spol. s r. o. 
 1 1  

France – Tech, 

spol. s r. o. 

2487 H 03 

Autoopravár – 

karosár 

2 0  

Auto – Valas, s.r.o. 

2487 H 01 

Autoopravár – 

mechanik 

 1  

Auto – Valas, s.r.o. 

2487 H 04 

Autoopravár - 

lakovník 

 1  

Tempus-Trans 

s.r.o. 

2487 H 01 

Autoopravár – 

mechanik 

2 1  

Tempus - Trans 

s.r.o. 

2487 H 02 

Autoopravár – 

elektrikár 

0 1  

Tempus - Trans 

s.r.o. 

2487 H 03 

Autoopravár – 

karosár 

1 0  

Tempus – Car s.r.o. 

2487 H 01 

Autoopravár – 

mechanik 

2 1  

Tempus – Car s.r.o. 

2487 H 02 

Autoopravár – 

elektrikár 

0 1  
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Tempus – Car s.r o. 

2487 H 03 

Autoopravár – 

karosár 

1 0  

Auto Gábriel s. r. 

o. Košice 

2487 H 01 

Autoopravár – 

mechanik 

2 2  

Auto Gábriel s. r. 

o. Košice 

2487 H 03 

Autoopravár – 

karosár 

1 1  

Motor – Car s. r. o. 

2487 H 01 

Autoopravár – 

mechanik 

 

2   

AUTOLUX Košice 

spol. s r. o 
 2   

AUTOLUX Košice 

spol. s r. o 

2487 H 03 

Autoopravár – 

karosár 

1   

Scania Slovakia, s. 

r. o. 

2487 H 01 

Autoopravár – 

mechanik 

 1  

Dopravný podnik 

mesta Košice, a. s. 
 1 1  

Dopravný podnik 

mesta Košice, a. s. 

2487 H 03 

Autoopravár – 

karosár 

2   

Automobilové 

opravovne 

Ministerstva vnútra 

SR, 

2487 H 01 

Autoopravár – 

mechanik 

3 3  

Automobilové 

opravovne 

Ministerstva vnútra 

SR, 

2487 H 04 

Autoopravár - 

lakovník 

 1  

U. S. Steel Košice, 

s.r.o. 

2262 K 

Hutník operátor 

Stredná odborná 

škola Košice – 

Šaca, Učňovská 5, 

040 15 Košice - 

Šaca 

  18 

Tatravagónka a.s., 

Štefanikova 887/53 

Poprad, 

prevádzkareň 

Trebišov 

2464 H 

Strojný mechanik 

Cirkevná stredná 

odborná škola sv. 

Jozafáta, 

Komenského 

1963/10, 075 01  

Trebišov 

 4  

U.S.Steel Košice, 

s.r.o. 

2697 K 

Mechanik 

elektrotechnik 

Stredná odborná 

škola železničná, 

Palackého 14, 040 

01 Košice 

 9 9 

ŽSR Železnice 

Slovenskej 

republiky 

2697 K 

Mechanik 

elektrotechnik 

 3 4 

ŽSR Železnice 

Slovenskej 

republiky 

2683 H 11 

Elektromechanik – 

silnoprúdová 

technika 

 5 3 

ŽSR Železnice 

Slovenskej 

republiky 

3762 H 

Železničiar  
 0 2 
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BSH Drives and 

Pumps s.r.o. 

2697 K 

Mechanik 

elektrotechnik 
Stredná odborná 

škola technická, 

Partizánska 1, 071 

92 Michalovce 

 12 12 

Továrenská 1635/2, 

071 01 Michalovce 

2679 K 

Mechanik 

mechatronik 

 2  

T-Systems 

Slovakia, s.r.o. 

2563 Q 

Počítačové systémy 
SOŠ 

elektrotechnická, 

Komenského 44, 

04001 Košice 

  29 

T-Systems 

Slovakia, s.r.o. 

2695 Q 

Počítačové systémy 
20 26  

  Celkom 44 82 82 

Zdroj: vlastné spracovanie na základe údajov zo ŠIOV 

 

Podiel žiakov, ktorí sa v prvom roku v KSK zapojili do SDV a prax vykonávali v MSP bol 

41,5 % (17 žiakov). V druhom roku sa počet žiakov praxujúcich v MSP znížil (15 žiakov) 

a na celkovom počte žiakov sa podieľali 18,3 % a v poslednom roku poklesol počet žiakov 

na praxi v MSP na 5, čo spomedzi všetkých žiakov v prvom ročníku tvorilo 6,1 %. 

 

Počet MSP zapojených do SDV v prvom roku bol v KSK 7, čím sa MSP na celkovom počte 

podnikov zapojených do SDV podieľali 70 %. V druhom roku sa počet MSP zvýšil, ale rovnako 

sa zvýšil aj celkový počet podnikov zapojených do SDV. Podiel MSP tak poklesol na 60 %. 

V poslednom roku rapídne poklesol počet MSP zapojených do SDV na 3, ale zároveň poklesol 

aj počet zapojených podnikov do SDV na 7. Tým sa zmenil podiel MSP na všetkých podnikoch 

na 42,9 %. 
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6. Nezamestnanosť v odboroch duálneho vzdelávania na Slovensku 
 

V roku 2015 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vybralo pre systém 

duálneho vzdelávania 82 študijných a učebných odborov. S výnimkou dvoch odborov1 tvoria 

podstatnú časť odborov duálneho vzdelávania odbory v stupni vzdelania H – učebné odbory 

so stredným odborným vzdelaním a so stupňom vzdelania K – študijné odbory s rozšíreným 

počtom hodín praktického vzdelávania, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie.  

 

Nezamestnanosť absolventov vo vybraných študijných odboroch zaradených do systému 

duálneho vzdelávania zachytávajú nasledujúce tabuľky. Prvý stĺpec tabuľky uvádza vybrané 

študijné odbory zaradené do systému duálneho vzdelávania, v ktorých bol po roku od ukončenia 

školy počet nezamestnaných absolventov vyšší ako 100. Druhý stĺpec zachytáva počet 

absolventov jednotlivých vybraných študijných odborov, ktorí ukončili školu v roku 2015 

a 2016. V nasledujúcich stĺpcoch sa nachádza počet absolventov, ktorí boli v mesiacoch 

september 2016 a máj 2017 nezamestnaní. Posledný stĺpec – Index absorpcie, vyjadruje, koľko 

z nezamestnaných absolventov bol trh práce schopný absorbovať. Vypočíta sa 1 – 

(nezamestnaní absolventi v máji/nezamestnaní absolventi v septembri nasledujúceho roku). 

Pritom platí, že čím vyššia je hodnota indexu absorpcie, tým viac nezamestnaných absolventov 

sa na trhu práce dokázalo uplatniť.  

 

Tabuľka 12: Absolventi a nezamestnaní v odboroch v SDV v stupni H a K 2016 a 2017 
Názov odboru/stupeň Absolventi 

2015+2016 

Nezamestnaní 

9/2016 

Nezamestnaní 

5/2017 

Index 

absorpcie 

Mechanik počítačových 

sietí/K 

1890 423 161 0,62 

Kaderník/H  1706 283 150 0,47 

Autoopravár – mechanik/H 2083 329 150 0,54 

Kuchár/H 1920 305 146 0,52 

Mechanik elektrotechnik/K 2208 405 109 0,73 

Zdroj: CVTI SR, vlastné úpravy SBA 

 

V septembri 2016 bol najvyšší počet nezamestnaných absolventov zaradených do SDV 

v odbore mechanik počítačových sietí a mechanik elektrotechnik, kde ich bolo viac ako 400. 

Napriek tomu, že v oboch odboroch je index absorpcie najvyšší, rok od ukončenia školy ich 

stále bolo viac ako 100. Vzhľadom k počtu absolventov je nezamestnaných absolventov 

v odbore mechanik počítačových sietí iba 8 %, v odbore mechanik elektrotechnik to bolo 

necelých 5 %. Mechanik elektrotechnik je odbor s najvyššou absorpciou absolventov, lebo 

za jeden rok sa v zamestnaní alebo podnikaní uplatnilo viac ako 300 nezamestnaných 

absolventov, pričom v roku 2016 a 2017 sa celkovo na trhu dokázalo umiestniť 2009 

absolventov odboru. 

 

Vysoký počet nezamestnaných absolventov v stupni vzdelania H je v odbore kaderník 

a kuchár, ako aj autoopravár – mechanik. Vo všetkých týchto odboroch je možné, aby 

absolventi okrem zamestnania naštartovali aj vlastnú živnosť, alebo vlastné podnikanie. 

V septembri 2017 bolo zhodne 150 nezamestnaných absolventov v dvoch odboroch – kaderník 

a autoopravár - mechanik. Kým pri odbore kaderník tvorí 150 nezamestnaných absolventov 

8 %, pri odbore autoopravár - mechanik je to 7 %, pričom aj index absorpcie v odbore kaderník 

                                                      
1 Stupeň vzdelania F sú absolventi tých učebných odborov, ktorí získali nižšie stredné odborné vzdelanie a z tohto 

stupňa je do duálneho vzdelávania zaradený odbor lesná výroba. Druhým je stupeň vzdelania Q, kde sú absolventi 

stredných odborných škôl, ktorí získali vyššie odborné vzdelanie. Do duálneho vzdelávania je zaradený odbor 

počítačové systémy. 
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je nižší ako v odbore autoopravár - mechanik. 

 

Za pozitívnu možno považovať skutočnosť, že podiel počtu nezamestnaných 

na absolventoch po roku od ukončenia školy klesol v každom odbore na polovicu. Podľa údajov 

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sa mladí ľudia, ktorí majú ukončené stredoškolské 

vzdelanie dokážu na trhu práce uplatniť do pol roka od ukončenia školy. Po pol roku počet 

nezamestnaných absolventov výrazne klesá. 

 

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (CVTI SR) zverejnilo 

poslednú štatistiku o nezamestnaných absolventoch v školskom roku 2016/2017 v septembri 

2017. Počet odborov zaradených do SDV kde je počet nezamestnaných absolventov vyšší ako 

100 je o tri odbory väčší. K už spomínaným odborom sa priradili aj odbory kuchár s rozšíreným 

počtom praktických hodín, pracovník marketingu a čašník/ servírka. 

 

Tabuľka 13: Absolventi a nezamestnaní v odboroch SDV v stupni H a K 2017 
Názov odboru/odbor Absolventi 

2016+2017 

Nezamestnaní 

9/2017 

Voľné pracovné miesta 

4/20182 

Mechanik počítačových 

sietí/K 

1784 347  

Mechanik elektrotechnik/K 2177 330  

Autoopravár – mechanik/H 1999 241 137 

Kaderník/H 1525 199 19 

Kuchár/H 165 119 219 

Kuchár/K 909 150  

Pracovník marketingu/K 903 134 94 

Čašník/servírka/H 949 119 313 

Zdroj: CVTI SR, vlastné úpravy SBA 

 

Ideálny stav by bol, ak by absolventi škôl hneď po ich ukončení nastúpili na pracovné 

miesto, najmä preto, že na trhu práce predstavujú ohrozenú skupinu pracujúcich. Ohrozenosť 

vyplýva z viacerých dôvodov a jedným z nich je, že ak sa do jedného roka neuplatnia na trhu 

práce, ich zaradenie do pracovného života už nemusí byť realizované. Takíto nezamestnaní 

absolventi nielen že nezískajú pracovné návyky, ale stratia aj vedomosti a zručnosti získané 

školským vzdelaním a za bývalými spolužiakmi a budúcimi absolventmi začnú zaostávať. 

Preto odbory, kde je viac ako 100 nezamestnaných absolventov po troch mesiacoch môžu 

a nemusia predstavovať na trhu práce problém. Preto sme na pozorovanie vybrali z  portálu 

Profesia voľné pracovné miesta na pozície, ktoré by zodpovedali absolventom duálneho 

vzdelávania. Na pozíciu mechanik elektrotechnik, ani mechanik počítačových sietí nebola 

vypísaná žiadna pracovná pozícia. 

  

Ak by na voľné pracovné miesta na Profesii reagovali absolventi odboru autoopravár – 

mechanik, potom by ich bolo ešte stále 104 nezamestnaných, v odbore kaderník by to bolo 180, 

kuchárov a pracovníkov v marketingu by bolo bez práce ešte stále 40. Iba na pozícii čašník/ 

servírka by ostal neobsadený dopyt zo strany firiem.   

 

Z porovnania dostupných údajov o absolventoch a voľných pracovných miestach je zrejmé, 

že tak ako v predchádzajúcom školskom roku, aj tento krát by sa minimálne polovica 

absolventov mala zamestnať alebo začať prevádzkovať vlastné podnikateľské aktivity. 

                                                      
2 Stav voľných pracovných miest podľa portálu Profesia ku 08.04.2018. 
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Rovnako ako v predchádzajúcom roku, aj tu však existuje predpoklad, že časť z týchto 

absolventov ani po roku nenájde na trhu práce adekvátne uplatnenie.  

 
 

6.1 Prognóza potrieb na trhu práce 
 

Z  textu predchádzajúcej podkapitoly vyplýva, že na trh práce vstupujú aj takí absolventi 

stredných škôl, ktorí na trhu práce nachádzajú uplatnenie v odbore ťažšie, alebo ho 

nenachádzajú vôbec. Na túto skutočnosť aktuálne nadväzujú problémy spojené s nedostatkom 

pracovnej sily. V roku 2018 sa tieto problémy ešte prehlbujú a na vybraných postoch podniky 

okrem domácich zamestnancov začínajú využívať aj zahraničnú pracovnú silu. Tento 

nedostatok pracovnej sily má viac príčin. A. Karšay (2018) uvádza, že pokrízový rast HDP, 

ktorý si vyžaduje nové pracovné sily je spojený s poklesom počtu obyvateľov v produktívnom 

veku. „Z tokových ukazovateľov vyplýva, že za jeden rok prichádza aktuálne na trh práce 

(do zamestnanosti, respektíve do nezamestnanosti) približne 50 tisíc osôb po ukončení štúdia 

a do dôchodku (či už starobného alebo invalidného) odchádza z trhu práce približne o 1 tisíc 

osôb viac“ (Karšay, A. 2018).  

 

Medzi ďalšie príčiny nerovnováhy na trhu práce môžeme zaradiť to, že štrukturálne zmeny 

v ekonomike krajiny sú nekončiacim procesom a prirodzenou cestou dochádza k posilňovaniu 

niektorých odvetví priemyslu a postupnému zániku iných odvetví. Silný vplyv na terajších aj 

budúcich zamestnancov majú technologické zmeny, označované ako priemysel 4.0, ktoré si 

vyžadujú od nových aj súčasných zamestnancov špeciálne profesijné znalosti spojené 

s celoživotným vzdelaním. Rozvoj služieb si vyžaduje, aby zamestnanci boli vzdelaní nielen 

vo svojom odbore, ale zároveň aby mali aj mäkké zručnosti, ktoré sa pre novú generáciu 

mladých ľudí stávajú na trhu práce väčším problémom, ako odborné vedomosti. Príchod novej 

automobilky na Slovensko vyvolal novú vlnu potreby zamestnancov v automobilovom 

priemysle, pričom zamestnávatelia vedia, že preberanie odborných, špecializovaných 

zamestnancov z jedného podniku do iného je finančne aj časovo náročné, preto by sa takým 

praktikám najradšej vyhli. Nezanedbateľnú úlohu na trhu práce zohráva aj nesúlad medzi 

ponukou a dopytom na trhu práce, ktorý je spôsobený v prevažnej miere nevhodnou štruktúrou 

absolventov stredných a vysokých škôl, ktorá nie je v súlade s potrebami zamestnávateľov. 

Problém, na ktorý sa v odborných kruhoch už viac krát upozorňovalo, začalo Ministerstvo práce 

sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR SR) riešiť v roku 2013 - 2014 v národnom projekte 

Národná stratégia zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020 a pokračovalo v roku 2017 

v projekte NP Prognózy vývoja na trhu práce v SR II. 

 

Dôsledky, ktoré sú spojené s nesúladom na trhu práce majú nielen pozitívny, ale zároveň aj 

negatívny účinok. Medzi pozitíva môžeme zaradiť rastúci tlak na zvyšovanie miezd, ktorý je 

spojený s vysokou mierou fluktuácie zamestnancov, rastúcou produktivitou práce prejavujúcou 

sa naprieč odvetviami, znižujúcim sa počtom nezamestnaných. 

 

Medzi negatíva môžeme zaradiť rastúce mzdy, ktoré pre zamestnávateľa predstavujú 

rastúce náklady, preto sa snaží využívať zamestnancov v čo najväčšej miere a z jeho strany sa 

tento tlak prejavuje na raste produktivity práce. Na trhu práce sa vytvára skupina zamestnancov, 

ktorí sú na základe vzdelania nezamestnateľní a buď sa o nich musí postarať štát, alebo ich 

podniky musia rekvalifikovať. Nesúlad na trhu práce sa následne prejavuje aj na ďalšom 

ekonomickom raste krajiny. V prípade, že sa do podnikov dostanú takí zamestnanci, ktorí 

nebudú mať potrebné vzdelanie, ekonomický rast nebude možný, lebo kvantitatívne už podniky 

nebudú môcť rásť, ich potenciál bude vyčerpaný. 
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Prognózy zamestnávateľských potrieb by mali byť pravidelne zverejňované a na druhej 

strane, rodičia a žiaci stredných škôl by sa mali s nimi pravidelne oboznamovať, aby sa vedeli 

zodpovedne rozhodnúť o svojej budúcej profesionálnej kariére.  

 

Prognózy na trhu práce na Slovensku v súčasnosti nachádzame vo viacerých zdrojoch. 

Podľa Európskej únie, ktorá zverejnila Skills Panorama, sa predpokladá, že medzi rokmi 2016 

– 2030 budú patriť medzi sektory s najsilnejšími zmenami v zamestnanosti umenie a rekreácia, 

kde sa počet zamestnaných zmení až o 45,55 %, odborné služby 43,72 %, ubytovanie a 

stravovanie 26,71 %, administratívne služby 24,12 % a financie a poistenie 21,71 %. 

Na Slovensku začalo podrobnejšie prognózy trhu práce zverejňovať MPSVaR SR. V roku 2016 

zverejnilo metodiku výpočtu disparity na trhu práce, ktoré sú identifikované ako „prepojenie 

prognózy dodatočného dopytu na trhu práce (dodatočnej potreby zamestnancov) a dodatočnej 

ponuky pracovných síl (absolventi prichádzajúci na trh práce)“.  

 

Disparita (vypočítaná ako rozdiel prichádzajúcich absolventov práce a dodatočnej potreby 

zamestnancov) sa môže prejaviť v štruktúre dopytu, teda v nedostatku alebo prebytku voľných 

pracovných miest a súčasne aj v štruktúre ponuky, teda na strane absolventov a ich odboroch 

vzdelania. Tieto disparity sa môžu prejaviť ako na území SR ako celku, tak aj na území 

jednotlivých krajov. Zároveň sú pre Slovensko typické aj silné regionálne disparity.  

 

Podľa prognózy MPSVaR SR (2016) bude na Slovensku do roku 2021 potrebné celkovo 

nahradiť a doplniť viac ako 477 tisíc zamestnancov. Najväčší dopyt bude po triede 2 - 

špecialisti3 (109 033), v rámci ktorej to budú najmä pedagogickí a odborní pracovníci 

vo výchove a vzdelávaní (37 tisíc) a špecialisti administratívnych, podporných a riadiacich 

činností (18 tisíc). Druhou najpočetnejšou skupinou bude trieda zamestnaní 3 – technickí 

a odborní pracovníci (viac ako 78 tisíc), kde viac ako 30 tisíc zamestnancov bude potrebných 

ako technických a odborných pracovníkov v oblasti vedy a techniky a odborných pracovníkov 

administratívnych, podporných a obchodných činností. Z ďalších tried bude potrebné doplniť 

zamestnancov v hlavnej triede 8 – operátori a montéri strojov a zariadení (viac ako 72 tisíc) 

a triedy 6 – kvalifikovaní pracovníci v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve (3 742). 

Najnižší záujem o dodatočnú potrebu zamestnancov bude v triede 9 – pomocní 

a nekvalifikovaní pracovníci. 

 

 

6.2 Medzinárodné odporúčania pre Slovenskú republiku v oblasti SDV 
 

Jednou z aktivít Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je séria 

národných správ o odbornom vzdelávaní a príprave v krajinách OECD. Na základe správy, 

ktorú do OECD poslala SR, a po diskusiách, ktoré na Slovensku viedli experti z OECD koncom 

roka 2014 a začiatkom roka 2015, vznikol materiál Zručnosti presahujúce rámec školy – 

Prehľad Slovenskej republiky (Fazekas, M. – Mýtna Kureková, L. 2016), ktorý pre Slovensko 

zhrnul výzvy a odporúčania v oblasti OVP do 6 základných bodov. Keďže ide o odporúčania 

                                                      
3 Kategorizácia zamestnancov vychádza z SK ISCO-08, ktorá vychádza zo Štatistickej klasifikácie zamestnaní 

vydaných vo vyhláške Štatistického úradu SR 516/2011 Z. z.,  podľa ktorého sa pracovné miesta zaraďujú 

do jednotlivých podskupín, skupín, tried a hlavných tried. Systém obsahuje 10 hlavných tried kam sú zaradené 

triedy 1 - Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci, 2 – Špecialisti, 3 - Technici a odborní pracovníci, 4 - 

Administratívni pracovníci, 5 - Pracovníci v službách a obchode, 6 - Kvalifikovaní pracovníci 

v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve, 7 - Kvalifikovaní pracovníci a remeselníci 8 - Operátori a montéri 

strojov a zariadení, 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, 0 - Príslušníci ozbrojených síl. Bližšie informácie 

napríklad v Metodickej príručke SK ISCO-08.  
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z roku 2015, tieto body dopĺňame o aktuálne aktivity, ktoré už boli v SDV na Slovensku 

realizované. Odporúčania z OECD nechávame v prípade, že ide o stále aktuálne, prípadne nie 

úplne vyriešené odporúčania. 

 

1. Nedostatok praktického vzdelávania vo firmách – prvé odporúčanie súviselo najmä 

s demografickou krivkou a nízkym uplatnením absolventov OVP, ktorí získali vzdelanie len 

na školách, nie na trhu práce. OECD navrhuje zaviesť v rámci OVP praktické vyučovanie 

vo všetkých odboroch. Toto odporúčanie je už čiastočne riešené, keďže od školského roku 

2015/2016 vstúpila do platnosti novelizácia zákona o odbornom vzdelávaní a na niektorých 

stredných odborných školách sa začalo vyučovať v systéme duálneho vzdelávania. To, že ide 

o pomalý proces rozbehu a fungovania SDV na Slovensku svedčí nielen malý počet škôl 

a podnikov, ktorí sú po troch rokoch fungovania SDV na Slovensku zapojení, ale hlavne malý 

počet žiakov, ktorí sú prostredníctvom SDV vzdelávaní. Zatiaľ sa neplní odporúčanie na to, aby 

sa OVP využívalo vo všetkých odboroch. Podľa ŠIOV sa okrem už zaradených odborov H 

(stredné odborné vzdelanie), K (úplné stredné odborné vzdelanie s rozšíreným počtom hodín 

praktického vyučovania) a vybrané odbory Q (vyššie odborné vzdelanie), plánuje, že do OVP 

sa zaradia aj odbory L a M. Tieto odbory nie úplne korešpondujú s dodatočnými potrebami 

pracovnej sily v rozdelení na jednotlivé regióny. 

 

2. Obmedzená ponuka vyššieho odborného vzdelávania a rastúci dopyt - na Slovensku 

nie je rozvinutá tradícia vyššieho odborného vzdelávania. Napriek tomu, že zo strany škôl 

existuje ponuka na takéto formy vzdelávania, zo strany žiakov je o tieto formy vzdelávania 

nízky záujem. Podpora vyššieho sekundárneho vzdelávania má vplyv na ďalší profesionálny 

rozvoj pracovnej sily. Preto OECD odporúča SR podporiť rast vyššieho sekundárneho 

vzdelávania a doplniť ho o atraktívne študijné odbory, o ktoré by bol záujem zo strany podnikov 

aj zo strany budúcich žiakov. V tejto súvislosti je stále aktuálnejšia problematika spojená 

s celoživotným vzdelávaním, ale aj s možnosťou prepojenia vyššieho sekundárneho 

vzdelávania s vysokoškolským štúdiom. V tejto súvislosti by bolo potrebné zistiť, či ponuka 

vyššieho odborného vzdelávania je pre podniky potrebná v takej miere, ako to odporúča OECD. 

 

3. Nedostatok údajov o kľúčových výsledkoch na trhu práce – CVTI zverejňuje počty 

absolventov stredných a vysokých škôl a počty nezamestnaných absolventov ako aj index 

absorpcie absolventov stredných škôl a absolventskú mieru nezamestnanosti pri vysokých 

školách. Zároveň uvádza osobitne mieru nezamestnanosti absolventov stredných aj vysokých 

škôl podľa odborov. Hoci sú tieto údaje verejne dostupné, nájsť ich býva často zložité, alebo 

časovo náročné. Žiadna zo štatistík neuvádza v akých odboroch sa absolventi stredných alebo 

vysokých škôl dokázali uplatniť. Či teda v prípade verejných škôl išlo o dobre vynaložené 

verejné financie. Aj v súvislosti s týmito údajmi odporúča OECD pre Slovenskú republiku 

zabezpečiť prieskum absolventov OVP, ktorý by meral ich výsledky na trhu práce a prechod 

do ďalšieho vzdelávania. V nadväznosti na nižšiu mieru informovanosti alebo na ich zlú 

dostupnosť, uvádza M. Kuczera (2010), že „skutočnosť, že žiaci aj rodičia uprednostňujú 

programy zakončené maturitou, môže byť výsledkom zlého uplatnenia absolventov 

učňovských odborov na trhu práce“. Rovnako môže byť výsledkom absencie relevantných 

informácií alebo ich zložitej dostupnosti. Príkladom ako by sa mohla zvýšiť dostupnosť 

relevantných informácií by mohol byť portál www.infoabsolvent.cz, ktorý pre záujemcov 

ponúka prehľad všetkých škôl a odborov vzdelávania, ich uplatnenie na trhu práce. Rovnako 

však ponúka aj informácie slúžiace absolventom škôl pri prechode na trh práce alebo 

do ďalšieho vzdelávania. Pre lepší výber profesionálnej kariéry ponúka aj Profi test 

alebo videoukážky technických profesií. Špeciálne sa venuje žiakom so zdravotným 

postihnutím aj žiakom, ktorí majú študijné problémy.  

http://www.infoabsolvent.cz/
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Zároveň treba poznamenať, že odporúčania z OECD sa na Slovensku pomaly dostávajú 

do praxe najmä prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Najmä 

hospodársky nesúlad medzi voľnými pracovnými miestami ponúkanými podnikmi 

a absolventmi stredoškolského a vysokoškolského vzdelania podnietili ministerstvo k realizácii 

projektu Prognózy vývoja na trhu práce.  

 

4. Malá miera skúseností z praxe v starnúcom pedagogickom zbore v odbornom 

vzdelávaní a príprave – napriek tomu, že každoročne končí pedagogické fakulty dostatočné 

množstvo budúcich učiteľov, do praxe v škole nastupuje len malý počet z nich. Pedagogický 

zbor na školách je často vo vysokom veku, lebo na ich miesto nemá kto nastúpiť a kontakt 

s praxou je často obmedzený. Aj preto OECD odporúča väčšie prepojenie medzi pedagogickým 

zborom a praxou v podniku vo forme rôznych stáží a praxí a na druhej strane by malo byť 

umožnené ľuďom z praxe vstúpiť do pedagogického zboru. Na túto skutočnosť upozorňuje aj 

MPSVaR v dodatočnej potrebe pracovnej sily, kde sa uvádza, že na celom Slovensku bude 

do roku 2023 nedostatok učiteľov na základných a stredných školách ale aj učiteľov 

na a pedagogických školách a odborných pracovníkov vo vzdelávaní a výchove.  

 

5. Integrácia ohrozených skupín – týka sa marginalizovaných skupín obyvateľstva, ktorí 

ukončia len základné vzdelanie, prípadne začnú v štúdiu sekundárneho vzdelávania a často toto 

štúdium ukončia predčasne. OECD odporúča „využiť SDV vo všeobecnosti a obzvlášť praktické 

vzdelávanie vo firmách a uznávanie neformálneho vzdelávania s cieľom integrovať na trhu 

práce ohrozené skupiny vrátane Rómov. Rozšíriť možnosti vzdelávania druhej šance založené 

na poskytovaní formálneho stupňa vzdelávania a učení sa priamo v praxi“ (Fazekas, M. – 

Mýtna Kureková, L. 2016).  

 

6. Zachovanie a zlepšenie všeobecných zručností – mnohí študenti, ktorí sa do SDV 

zapoja, nedosahujú dostatočné vzdelanie vo všeobecnom vzdelaní a pri štúdiu v SDV sa tieto 

zručnosti ďalej neposilňujú. Všeobecné vzdelanie obsahujúce písanie, čítanie a počítanie je 

dôležité v každej pracovnej oblasti. Žiaci pracujúci na strojoch a zariadeniach potrebujú 

porozumieť napríklad návodom na obsluhu, potrebujú základy z matematiky. OECD odporúča, 

aby sa v SDV poskytovali efektívne základné zručnosti v oblasti čítanie a počítanie, ako aj 

poskytnutie cielenej podpory žiakom so slabými výsledkami.  
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7. Záverečné zistenia 
 

Duálne vzdelávanie predstavuje významný verejný projekt, ktorý na Slovensku funguje 

od roku 2015 a sú naň kladené vysoké očakávania, ktoré sú kvantitatívne vyjadrené v predikcii 

nárastu počtu študentov študujúcich na stredných odborných školách. Prieskum k stavu jeho 

fungovania po troch rokoch bol Slovak Business Agency realizovaný v mesiaci máj 2018, teda 

bezprostredne pred prijatím novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní účinnej 

od 1. septembra 2018. Následne v júni 2018 tiež SBA realizovala k rovnakej problematike tzv. 

okrúhle stoly, ktoré priniesli viaceré podnety tak zo strany malých a stredných podnikateľov 

ako aj odborných škôl. Podľa zistení prieskumu možno stav duálneho vzdelávania hodnotiť 

podľa nižšie uvedených bodov: 

 

1. Motiváciou pre MSP do zapojenia sa do SDV sú jednoznačne snaha o výchovu a odbornú 

edukáciu budúcich kvalifikovaných zamestnancov, pričom MPS cítia demografický tlak 

(odchod skúsených špecialistov na dôchodok) a nedostatok novej domácej pracovnej sily. 

Stredné školy vnímajú SDV ako príležitosť na zatraktívnenie ich „image“ pre budúcich 

študentov, ktorí k nim prichádzajú z prostredia základných škôl. Najmä stredné školy by uvítali 

väčšie propagačné úsilie zo strany štátu pri popularizácii odborného vzdelávania na základných 

školách, nakoľko tento druh vzdelávania naráža na spoločenské predsudky k manuálnej práci – 

osobitne u rodičov spolurozhodujúcich o výbere budúcej strednej školy ich detí. 

 

2. SDV zatiaľ určite nemožno hodnotiť ako disfunkčný, ale pri jeho zavádzaní sa objavili 

čiastočne komunikačno-organizačné nedostatky, ktoré mali „začiatočnícky“ charakter. 

Vo väčšine prípadov vzniknutých problémov jeho účastníci prejavili dostatok dobrej vôle k ich 

prekonaniu. Rovnako pozitívne odpovede respondenti prieskumu dávali pre hodnotenie 

overovateľov odbornej spôsobilosti, ktorí sú dôležitým garantom kvality SDV.  

 

3. SDV je pre malé a stredné podniky administratívne náročné, pričom novela zákona 

o odbornom vzdelávaní túto bariéru zo strany MSP odstráni len čiastočne. Stredné odborné 

školy administratívnu záťaž v porovnaní s MSP nepociťujú vzhľadom na to, že v rámci vlastnej 

administratívy zatiaľ povinnosti môžu prenášať na zamestnancov, čo malí a strední 

podnikatelia medzi ktorými je približne 95% živnostníkov prípadne samozamestnávateľov, 

urobiť nemôžu. 

 

4. Stredné školy sa do SDV zapájajú najmä pre zatraktívnenie štúdia pre budúcich 

študentov, ktorí sú v súčasnosti žiakmi základných škôl. Aktuálne majú problémy s naplnením 

niektorých odborov, ktoré nie sú v súčasnosti spoločensky atraktívne (najmä 

v poľnohospodárstve), riešia preto situáciu aj spájaním študentov viacerých príbuzných 

odborov do jednej triedy, čo však môže priniesť komplikácie s výukou niektorých odborných 

predmetov a otázna tiež môže byť kvalita výuky všeobecne zameraných predmetov. 

 

5. Novela zákona o odbornom vzdelávaní síce rieši najvýznamnejšie problémy z pohľadu 

MSP a stredných odborných škôl, ale zatiaľ neriešeným problémom zostáva spôsob úpravy 

študijných plánov a osnov, ktorých potrebu vážnejších zmien akcentovali najmä MSP 

a čiastočne aj stredné školy, kde niektoré z nich požadovali aj zvýšenie podielu teórie 

na výučbe. MSP pritom v súčasnosti teoretickú výbavu študentov považovali za veľmi dobrú. 

 

6. Výber študentov do SDV bol doposiaľ jeho čiastočne „slabým miestom“ vzhľadom 

na odpovede zamestnávateľov a škôl, podľa ktorých sa v zásade nekonala veľká selekcia 

uchádzačov a skôr boli prijímaní všetci žiaci, ktorí o SDV prejavili záujem. Napriek tomu 
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u malých a stredných zamestnávateľov prevládala spokojnosť s ich pracovnou morálnou 

a 2/3 stredných škôl tvrdilo, že študenti zapojení do SDV majú lepšie študijné výsledky ako 

žiaci, ktorí doň zapojení neboli. V tomto kontexte je tiež potrebné doplniť, že zatiaľ svoje 

pôsobenie v SDV predpokladajú perspektívnejšie stredné odborné školy (politika a marketing) 

ako zamestnávatelia, ktorí sú zdržanlivejší a čakajú na exaktnejšie dopady SDV na ich 

zamestnaneckú časť, pretože u nich existuje odôvodnená obava o ušlé investície do ľudského 

kapitálu vzhľadom na to, že absolventi SDV nie sú priamo viazaní po ukončení štúdia 

na povinnosť zamestnať sa u zamestnávateľa u ktorého pôsobili v rámci SDV ako aj úniku 

citlivého firemného know-how.   

 

Výsledky prieskumu o stave systému duálneho vzdelávania sa väčšinovo potvrdili aj 

v diskusiách pri okrúhlych stoloch. Nedostatky SDV z pohľadu malých a stredných podnikov 

sú nezáujem žiakov o fyzicky náročnú prácu, ktorá často nie je vysoko finančne ohodnotená; 

slabá pracovná disciplína spojená s dochádzkou žiakov na prax a štúdium žiaka je pre malé 

a stredné podniky finančne, organizačne, časovo aj personálne náročná 

 

Akceleračnou súčasťou fungovania systému duálneho vzdelávania sú vyššie územné celky 

a Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. VÚC sa čiastočne snažia 

pôsobiť ako „sprostredkovatelia“ medzi zamestnávateľmi a odbornými školami. Toto tvrdenie 

však nie je z praktického hľadiska zovšeobecňujúce vzhľadom na to, že medzi jednotlivými 

krajmi existujú vysoké rozdiely v početnosti zapojených zamestnávateľov a škôl (slabá aktivita 

v rámci SDV je najmä krajoch na východe Slovenska). VÚC všeobecne vidia v nastavení a 

realizovaní SDV viaceré nedostatky. Patrí k nim nízky záujem o SDV najmä zo strany žiakov, 

ale aj zo strany podnikov aj škôl; chýba postavenie žiaka ako zamestnanca v legislatíve; 

prijímacie skúšky a možnosť prestupu žiakov v prvom ročníku do polovice septembra; 

nastavenie SDV na učebné, nie študijné odbory a organizácia maturitných skúšok. Pozitívnym 

krokom je stanovenie počtu žiakov v prvom ročníku školy, nie počtu tried. Rovnako pozitívne 

vnímajú zástupcovia VÚC aj odstránenie krátenia normatívu na majstrov odbornej prípravy 

na stredných školách. Napriek tomu, že jednotlivé regióny majú rozdielne problémy, s ktorými 

zápasia, v rámci SDV sa zhodli vo viacerých plánoch, ktoré pred vyššie územné celky stoja – 

zatraktívnenie odborov SDV pre rodičov aj žiakov; zaradenie nových odborov do SDV; úprava 

maturitnej aj prijímacej skúšky a propagácia SDV zameraná na verejnosť. 

 

Stredné školy vyjadrili svoje skúsenosti pri SDV a jeho doterajšie nedostatky najmä 

pri nízkom záujme žiakov o učebné odbory zaradených do SDV; atraktívnosť odbory v SDV; 

problémy spojené s organizáciou SDV v zmiešaných triedach, kde sú zároveň žiaci zaradení aj 

nezaradení do SDV; potreba vyvinúť istý tlak, aby žiaci do SDV vstúpili do, ich často musia 

presviedčať samotné školy; slabá podpora SDV zo strany štátu a napokon školy kritizovali fakt, 

že žiaci  môžu do SDV nastúpiť len v prvom ročníku a nie vo vyšších ročníkoch.  

 

CPPPaP môžu mať potenciál pomôcť získať stredným školám nových študentov 

z prostredia základných škôl prostredníctvom špeciálnych psychologických metód zameraných 

na identifikáciu potenciálu pre ich budúce profesionálne uplatnenie. Práve CPPPaP by mohli 

byť schopné usmerniť rodičov detí končiacich základné vzdelávanie pri výbere ich budúceho 

študijného zamerania na stredných školách.  

 

V súvislosti s obsahom predloženého analytického materiálu je potrebné záverom dodať, že 

čiastočné odchýlky údajov SDV v jednotlivých regiónoch sú dané rôznorodosťou informácií 

o SDV, ktoré mali k dispozícii jednotlivé vyššie územné celky ako aj Štátny inštitút odborného 

vzdelávania. Toto zistenie preto potenciálne môže slúžiť ako motivácia pre precíznejšie 
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sústreďovanie informácií o vývoji a kvalite SDV, nakoľko bez exaktnej analytickej bázy bude 

náročnejšia formulácia odporúčaní tejto kľúčovej štátnej politiky. 
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Hárok prieskumu pre stredné školy zapojené do SDV 

 

1. predstavuje zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní dostatočnú legislatívny základ pre 

organizáciu SDV? 

Možnosti odpovedí:  

o zákon je vyhovujúci 

o bolo by potrebné ho doplniť 

o potrebuje hlbšie zmeny 

o je potrebný nový zákon 

 

2. Čo bolo Vašou hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do SDV? (prosíme dopísať odpoveď 

Vašimi slovami sem):  

 

3. Aké hlavné prínosy má SDV pre Vašu strednú školu? (prosíme dopísať odpoveď Vašimi 

slovami sem): 

 

4. S akými negatívami ste sa pri zapájaní sa do SDV stretli? (prosíme dopísať odpoveď 

Vašimi slovami sem): 

 

5. Je administratívna záťaž v celom procese SDV primeraná?  

o určite áno 

o skôr áno 

o skôr nie 

o určite nie 

 

6. Akú máte skúsenosť so spoluprácou s overovateľmi spôsobilosti poskytovania 

praktického vyučovania? 

o pozitívne 

o skôr pozitívne 

o skôr negatívne 

o určite negatívne 

o neutrálne 

 

7. Ako hodnotíte proces overovania spôsobilosti v rámci SDV? (prosíme dopísať odpoveď 

Vašimi slovami sem): 

 

 

8. Sú podľa Vášho názoru učebné plány vyhovujúce pre realizáciu SDV? 

o úplne vyhovujú 

o mali by byť čiastočne inovované alebo doplnené 

o mali by byť zásadne prepracované 

o sú nepodstatné 

o neviem posúdiť 

 

9. Sú podľa Vášho názoru učebné osnovy  vyhovujúce pre realizáciu SDV? 

o úplne vyhovujú 

o mali by byť čiastočne inovované alebo doplnené 

o mali by byť zásadne prepracované 

o sú nepodstatné 

o neviem posúdiť 
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10. Akým spôsobom vyberáte študentov pre SDV? (prosíme dopísať odpoveď Vašimi 

slovami sem): 

 

11. Majú žiaci v SDV lepšiu školskú dochádzku v porovnaní so žiakmi mimo SDV? 

o áno 

o nie 

o neviem 

 

12. Majú žiaci v SDV lepšie študijné výsledky (študijný priemer na vysvedčení)? 

o áno 

o nie 

o neviem 

 

13. Ako hodnotíte pôsobenie inštruktorov v rámci SDV? (prosíme dopísať odpoveď Vašimi 

slovami sem): 

 

14. Poskytovali/poskytujú Vám firmy v SDV dostatočnú súčinnosť pri duálnom vzdelávaní? 

o určite áno 

o skôr áno 

o skôr nie 

o určite nie 

 

 

 

15. Aké problémy sa vyskytli pri spolupráci s firmami? (prosíme dopísať odpoveď Vašimi 

slovami sem): 

 

16. Odpovedajú len respondenti, ktorí v otázke č. 15 uvideli konkrétny problém: Ako sa 

príslušná firma  podieľala na riešení problému? 

o aktívne 

o ústretovo 

o zdržanlivo 

o pasívne 

o bez reakcie 

 

17. Odpovedajú len respondenti, ktorí nepokračujú v SDV: Ktoré boli hlavné dôvody 

ukončenia spolupráce s firmami v SDV? (prosíme dopísať odpoveď Vašimi slovami sem): 

 

18. Ako hodnotíte angažovanie sa regionálnej samosprávy a jej príslušných odborov? 

o určite pozitívne 

o skôr pozitívne 

o skôr negatívne 

o určite negatívne 

o neutrálne 

o neviem 

 

19. Aké ďalšie opatrenia by ste v rámci SDV prijali? (prosíme dopísať odpoveď Vašimi 

slovami sem): 
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Identifikačné údaje respondenta (strednej odbornej školy): 

o druh školy (odpoveď zvýraznite tučným písmom): dopravná akadémia, hotelová 

akadémia, obchodná akadémia, odborná škola, priemyselná škola, spojená škola 

o počet žiakov v rámci SDV (prosíme odpoveď dopísať sem): 

o celkový počet študentov (prosíme odpoveď dopísať sem): 

o počet rokov od uzatvorenia prvej zmluvy o duálnom vzdelávaní (prosíme odpoveď 

dopísať sem): 
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Hárok prieskumu pre MSP zapojených do SDV 

 

1. predstavuje zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní dostatočnú legislatívny základ pre 

organizáciu SDV? 

o zákon je vyhovujúci 

o bolo by potrebné ho doplniť 

o potrebuje hlbšie zmeny 

o je potrebný nový zákon 

 

2. Čo bolo Vašou hlavnou motiváciou pre zapojenie sa do SDV? (prosíme dopísať odpoveď 

Vašimi slovami sem): 

 

3. Aké hlavné prínosy má SDV pre Vašu firmu? (prosíme dopísať odpoveď Vašimi slovami 

sem): 

 

4. S akými negatívami ste sa pri zapájaní sa do SDV stretli? (prosíme dopísať odpoveď 

Vašimi slovami sem): 

 

5. Je administratívna záťaž v celom procese SDV primeraná? 

o určite áno 

o skôr áno 

o skôr nie 

o určite nie 

 

6. Akú máte skúsenosť so spoluprácou s overovateľmi spôsobilosti poskytovania 

praktického vyučovania? 

o pozitívne 

o skôr pozitívne 

o skôr negatívne 

o určite negatívne 

o neutrálne 

 

7. Ako hodnotíte proces overovania spôsobilosti v rámci SDV? (prosíme dopísať odpoveď 

Vašimi slovami sem): 

 

 

 

8. Vyhovujú učebné plány pre realizáciu SDV vo Vašej firme? 

o úplne vyhovujú 

o mali by byť čiastočne inovované alebo doplnené 

o mali by byť zásadne prepracované 

o sú nepodstatné 

o neviem posúdiť 

 

9. Vyhovujú učebné osnovy pre realizáciu SDV vo Vašej firme? 

o úplne vyhovujú 

o mali by byť čiastočne inovované alebo doplnené 

o mali by byť zásadne prepracované 

o sú nepodstatné 

o neviem posúdiť 
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10. Navrhovali ste príslušnej stavovskej organizácii návrhy na zmenu alebo doplnenie 

učebných plánov? 

o áno 

o nie 

 

11. Podľa akých kritérií ste vyberali žiakov stredných škôl pre duálne vzdelávanie vo Vašej 

firme? (prosíme dopísať odpoveď Vašimi slovami sem): 

 

12. Ako hodnotíte pracovnú morálku žiakov v SDV? (prosíme dopísať odpoveď Vašimi 

slovami sem): 

 

13. Sú žiaci v SDV dostatočne teoreticky vybavení? 

o určite áno 

o skôr áno 

o skôr nie 

o určite nie 

 

14. Koľko žiakov SDV predpokladáte, že by mohlo po skončení štúdia prejsť do riadneho 

pracovného pomeru? 

o 0% – 20% 

o 20% - 40% 

o 40% - 60% 

o 60% - 80% 

o 80% - 100% 

 

15. Ako hodnotíte svoje povinnosti v rámci SDV? (prosíme dopísať odpoveď Vašimi slovami 

sem): 

 

16. Ako hodnotíte pôsobenie inštruktorov v rámci SDV? (prosíme dopísať odpoveď Vašimi 

slovami sem): 

 

17. Poskytovala/poskytuje Vám príslušná stredná odborná škola dostatočnú súčinnosť pri 

SDV? 

o určite áno 

o skôr áno 

o skôr nie 

o určite nie 

 

18. Aké problémy sa vyskytli pri spolupráci so strednou odbornou školou? (prosíme dopísať 

odpoveď Vašimi slovami sem): 

 

19. Odpovedajú len respondenti, ktorí v otázke č. 18 uvideli konkrétny problém: Ako sa 

príslušná stredná odborná škola podieľala na riešení problému? 

o aktívne 

o ústretovo 

o zdržanlivo 

o pasívne 

o bez reakcie 
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20. Odpovedajú len respondenti, ktorí nepokračujú v SDV: Ktoré boli hlavné dôvody 

ukončenia Vášho pôsobenia v SDV? (prosíme dopísať odpoveď Vašimi slovami sem): 

 

 

 

 

21. Ako dlho predpokladáte Vaše budúce zapojenie v SDV? 

o 1 rok 

o 2 roky 

o 3 roky 

o viac ako 3 roky 

o neviem 

 

22. Ako hodnotíte angažovanie sa regionálnej samosprávy a jej príslušných odborov? 

o určite pozitívne 

o skôr pozitívne 

o skôr negatívne 

o určite negatívne 

o neutrálne 

o  neviem 

 

23. Aké ďalšie opatrenia by ste v rámci SDV prijali? (prosíme dopísať odpoveď Vašimi 

slovami sem): 

 

 

 

Identifikačné údaje respondenta (podnikateľa v rámci SDV): 

o odvetvie podnikania (prosíme odpoveď dopísať sem): 

o počet žiakov v rámci SDV (prosíme odpoveď dopísať sem): 

o celkový počet zamestnancov (prosíme odpoveď dopísať sem): 

o rok uzatvorenia zmluvy o SDV (prosíme odpoveď dopísať sem): 

 


