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Na úvod: Projekt v kontexte európskej politiky v oblasti odborného vzdelávania 

Vzdelávanie na pracovisku (VnP) predstavuje jednu z najdôležitejších priorít systému 
odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v Európe. Dokument s názvom Závery z Rigy (Riga 
Conclusions, 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-
policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf) prijatý 22. júna 2015 v rámci lotyšského 
predsedníctva Rady EÚ, ktorý mapuje strednodobé celoeurópske politické ciele v oblasti OVP, 
medzi svojimi prioritami definuje dva ciele (priorita 1 a priorita 5) týkajúce sa rozvoja VnP. Sú 
nimi podpora VnP vo všetkých jeho formách a zavedenie systematického prístupu a možností 
profesionálneho rozvoja učiteľov OVP, majstrov odborného výcviku a inštruktorov vo 
vzdelávacom aj pracovnom prostredí.  

Na európskej úrovni sa veľký dôraz kladie aj na učňovskú prípravu, a to najmä zo strany 
Európskej aliancie pre učňovskú prípravu (European Alliance for Apprenticeships, EAfA), 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147, ktorá vznikla v roku 2013. Aliancia združuje 
štátne inštitúcie a iné kľúčové subjekty a jej cieľom je zlepšiť kvalitu, ponuku a celkový obraz 
učňovskej prípravy v Európe a zároveň podporiť mobilitu učňov prostredníctvom národných 
záväzkov a dobrovoľných prísľubov zainteresovaných strán.  

Odporúčanie Rady z 15. marca 2018 týkajúce sa európskeho rámca pre kvalitnú a účinnú 
odbornú prípravu (2018/C153/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0502(01)&from=EN navyše presadzuje koncept 
kvalitnej a efektívnej učňovskej prípravy, ktorá kombinuje zručnosti súvisiace s prácou, 
pracovné skúsenosti a vzdelávanie s kľúčovými kompetenciami uľahčujúcimi vstup  mladých 
ľudí na trh práce. Takáto príprava je súčasťou formálnych systémov odborného vzdelávania 
a prípravy (OVP), existuje paralelne s inými formami vzdelávania na pracovisku a/alebo 
odborného vzdelávania a posilňuje prepojenie sveta práce so svetom vzdelávania a odbornej 
prípravy. Kvalitné učňovské vzdelávanie nielenže ponúka cestu k zlepšeniu existujúcej situácie, 
ale prostredníctvom integrácie osôb z rôzneho sociálneho prostredia či osobného zázemia na 
trhu práce môže tiež prispieť k posilňovaniu aktívneho občianstva a sociálneho začlenenia. 

1. júla 2020 predložila Európska komisia komplexný plán zameraný na prípravu Európy novej 
generácie s názvom Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú 
konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť. Program definuje ambiciózne 
kvantitatívne ciele súvisiace so zvyšovaním kvalifikácie a s rekvalifikáciou pracovnej sily.  Jeho 
12 opatrení sa sústredí na posilňovanie zručností pre pracovné miesta prostredníctvom 
partnerstva s členskými štátmi, firmami a sociálnymi partnermi spolupracujúcimi na zmene, 
ďalej pomocou podpory možností celoživotného vzdelávania jednotlivcov a tiež 
prostredníctvom využívania prostriedkov z rozpočtu EÚ ako katalyzátora na uvoľnenie 
verejných a súkromných investícií do zručností ľudí. 
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9723  

V súčasnosti sa objavujú aj ďalšie iniciatívy, ako napr. Európsky vzdelávací priestor, Akčný plán 
digitálneho vzdelávania či návrhy z Odporúčania Rady o moste k pracovným miestam. 
24. novembra 2020 bolo prijaté Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania 
a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť. 
Všetky spomínané dokumenty sa zaoberajú otázkami zefektívnenia procesov európskej 
spolupráce a využívania spoločných nástrojov a modernizácie systémov OVP s cieľom 
podporovať rovnako mladých aj dospelých, zamestnaných i nezamestnaných. K ďalším 
dôležitým aspektom týchto dokumentov patrí prispôsobenie sa meniacemu sa svetu práce 
a požadovaných zručností zahŕňajúcich aj oblasť digitálnej a ekologickej transformácie, 
zdôraznenie kľúčovej úlohy OVP v rámci celoživotného vzdelávania pri zvyšovaní 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0502(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0502(01)&from=EN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=en&newsId=9723
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transparentnosti  priepustnosti vzdelávacích dráh a posilnená spolupráca medzi jednotlivými 
sektormi a úrovňami vzdelávania a odbornej prípravy. Osobitný dôraz sa kladie na kvalitu 
ponuky v oblasti OVP vrátane učňovskej prípravy a vzdelávania na pracovisku (VnP). Počuť tiež 
hlasy volajúce po zjednodušení riadenia na európskej úrovni, ktoré zahŕňa monitorovací 
rámec na posúdenie pokroku pri dosahovaní stanovených cieľov. Členské štáty majú definovať 
vlastné ukazovatele a ciele v rámci kvantitatívneho a kvalitatívneho monitorovania výkonnosti 
svojich systémov OVP.  

Rok 2020 navyše uzatvára súčasný cyklus európskej spolupráce v oblasti OVP v rámci 
kodanského procesu a nemecké predsedníctvo v EÚ významne prispelo k príprave Deklarácie 
Osnabrück, ktorá bola prijatá 30. novembra 2020. Po Záveroch z Rigy (ktorá stanovila priority 
EÚ v oblasti OVP na roky 2015-2020) je Deklarácia Osnabrück novým strednodobým 
politickým dokumentom na celoeurópskej úrovni, cieľom ktorého je posilniť proces európskej 
spolupráce v oblasti OVP a vymedziť súbor konkrétnych prioritných opatrení na obdobie 
nasledujúcich piatich rokov. 

Podľa všetkých kľúčových európskych politických dokumentov týkajúcich sa OVP tak úzke 
prepojenie medzi sektormi vzdelávania a zamestnávateľov ostáva najvyššou prioritou aj pre 
nasledujúce programové obdobie. Z tohto dôvodu sú výsledky projektu IDES v európskom 
kontexte relevantné aj z dlhodobého hľadiska. Tieto výsledky a závery podporujú ďalší 
rozvoj VnP na národnej úrovni a prispievajú k zvyšovaniu kvality VnP a spolupráce 
jednotlivých aktérov a zároveň podporujú nadnárodnú spoluprácu a zdieľanie osvedčených 
postupov a príkladov dobrej praxe. 

Konzorcium projektu IDES tvoria štyri krajiny - Lotyšsko, Poľsko, Slovensko a Slovinsko, ktoré 
majú odlišné systémy odborného vzdelávania a prípravy aj históriu zavádzania 
a implementácie systému odbornej prípravy (duálne vzdelávanie, vzdelávanie na pracovisku). 

Podľa Európskej databázy systémov odbornej prípravy CEDEFOP (ďalej len „Databáza 
CEDEFOP“), https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-
visualisations/apprenticeship-schemes, sa systémy odbornej prípravy vo všetkých štyroch 
partnerských krajinách Konzorcia IDES zmenili pomerne nedávno. Zatiaľ čo v Lotyšsku 
a Slovinsku je VnP alternatívou k bežnému programu OVP v školskom prostredí, na 
Slovensku a v Poľsku je duálny systém vzdelávania výraznejšie integrovaný do celkového 
procesu odbornej prípravy. V Slovinsku leží hlavná miera zodpovednosti na pleciach 
zamestnávateľov a v Poľsku zohrávajú  významnú úlohu remeselnícke cechy a stavovské 
a odvetvové združenia.    

Na Slovensku1 bol systém duálneho vzdelávania zavedený v roku 2015 Zákonom č. 61/2015 Z. 
z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako nový 
spôsob štúdia v rámci dostupných programov OVP na úrovni ISCED 3 a 4, ktorý si vyžaduje 
rozsiahle praktické vzdelávanie na pracoviskách praktického vyučovania (PPV) u 
zamestnávateľov. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave vyžaduje, aby žiaci zapojení do 
systému duálneho vzdelávania absolvovali značnú časť svojho praktického vyučovania  priamo 
na pracovisku zamestnávateľa (na pracovisku zamestnávateľa sa má realizovať najmenej 50 % 
praktického vyučovania na PPV). Zákon tiež vyžaduje uzatvorenie učebnej zmluvy medzi 
žiakmi a zamestnávateľmi, na obdobie štúdia žiaka pričom sa však žiaci nestávajú 
zamestnancami, ale formálne ostávajú žiakmi príslušnej strednej školy. Okrem toho sa 
vyžaduje duálna zmluva, t.j zmluva medzi zamestnávateľom a školou. Zákon navyše ukladá 
zamestnávateľom výlučnú zodpovednosť za organizáciu, kvalitu a obsah praktického 
vzdelávania a vyžaduje, aby pokryli všetky výdavky spojené s financovaním praktického 
vzdelávania, vrátane miezd žiakov. Tento aspekt je mimoriadne dôležitý a zaslúži si 

 
1 Podľa Databázy CEDEFOP  

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes
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pozornosť, pretože v mnohých krajinách je motivácia zamestnávateľov pretrvávajúcim 
problémom, ktorý treba riešiť. Systém odbornej prípravy bol nanovo zavedený 
v akademickom roku 2015/16. 

V Poľsku2 sa v relevantných dokumentoch na národnej úrovni a v pracovných definíciách pre 
pomenovanie rôznych foriem spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi pri poskytovaní 
odbornej prípravy, vrátane krátkodobých stáží alebo dlhších období bez zmluvy medzi 
študentom/žiakom a zamestnávateľom používa pojem duálne vzdelávanie. Toto vzdelávanie 
možno považovať za formu praktického odborného vzdelávania, ktorá je založená na učebnej 
zmluve medzi zamestnávateľom a žiakom, a ktorá sa realizuje v kombinácii s teoretickou 
prípravou s cieľom osvojenia zručností a kompetencií stanovených v príslušných kurikulách 
(t.j. získať odborné zručnosti potrebné na výkon práce v danej profesii). Keďže praktické 
činnosti prebiehajú na pracovisku praktického vyučovania, cieľom je aplikovať a prehĺbiť 
získané vedomosti a zručnosti v reálnych pracovných podmienkach. V prípade sekundárneho 
vzdelávania je učňovské vzdelávanie organizované v rámci zamestnávania mladistvých 
(odborná príprava mladistvých pracovníkov), pričom učni, ktorým sa v Poľsku hovorí 
„mladiství pracovníci”, musia mať vek od 15 do 18 rokov. V systéme sekundárneho 
vzdelávania je tento model dostupný väčšinou vo forme trojročných prvostupňových 
programov ponúkaných odvetvovými (sektorovými) školami. Členovia remeselníckych 
cechov a stavovských a odvetvových združení tvoria až približne 70 – 80 % všetkých 
zamestnávateľov zapojených do systému odbornej prípravy.  

V Slovinsku3 je súčasný systém učňovského vzdelávania alternatívou stredoškolského 
odborného vzdelávania (úroveň EKR 4), ktorá je dostupná pre každého, kto uzatvorí učebnú 
zmluvu so spoločnosťou zabezpečujúcou odborné vzdelávanie.  

V Lotyšsku4 bol systém VnP oficiálne spustený v roku 2015 novelou Zákona o odbornom 
vzdelávaní, ktorá zaviedla možnosť realizácie programu OVP aj formou VnP). Systém sa od 
akademického roka 2013/14 pilotne testoval na obmedzenom počte inštitúcií OVP a do praxe 
sa už so stabilným legislatívnym základom zaviedol v rokoch 2015 (spomínaná novelizácia 
Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave) a 2016, keď bolo implementované  príslušné 
nariadenie Kabinetu ministrov stanovujúce práva a povinnosti zúčastnených strán.   

Pre potreby identifikácie výhod a nevýhod jednotlivých systémov OVP, porovnania rôznych 
politických opatrení zameraných na riešenie existujúcich výziev a možnosti navrhnúť 
všeobecné odporúčania na zlepšenie uvedených systémov bola v rámci projektu IDES pre 
projektových partnerov Konzorcia pripravená matica a s ňou súvisiaci dotazník (Príloha 1 
a Príloha 2 tejto správy). 

Dotazník obsahoval 25 cielených otázok (s podotázkami) zameraných na identifikáciu 
kľúčových politických a praktických opatrení uplatňovaných v jednotlivých krajinách 
Konzorcia v súvislosti so zavádzaním a zabezpečením kvality odbornej prípravy. Kvôli 
zaisteniu jednotného a komplexného postupu sa matica a dotazník (jeho štruktúra a obsah) 
najprv otestovali v rámci Konzorcia, následne sa podľa navrhnutých zmien a vylepšení 
prepracovali, a až potom sa ich konečná verzia distribuovala partnerom na vyplnenie.   

Analýza dotazníkov vyplnených partnermi Konzorcia jasne ukazuje odhodlanie jednotlivých 
krajín riešiť nové výzvy v oblasti OVP. VnP je pritom jedným z hlavných nástrojov na 
zabezpečenie osvojenia si kompetencií založených na zručnostiach žiadaných na trhu práce. 
Vďaka analýze dotazníkov je tiež možné identifikovať silné stránky jednotlivých krajín 

 
2 Tamtiež   
3 Podľa Databázy CEDEFOP 
4 Tamtiež 
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a príležitosti na zlepšenie a rast v niektorých aspektoch, a to napríklad aj s využitím 
skúseností z ostatných krajín Konzorcia 

Štruktúra informácií o súčasnom stave problematiky v jednotlivých krajinách a ich analýz 
uvedených v tejto správe kopíruje štruktúru otázok v dotazníku, vďaka čomu je možné získať 
lepší prehľad o situácii v danej oblasti vo všetkých štyroch krajinách a identifikovať účinné 
prístupy alebo osvedčené postupy, ktoré by bolo vhodné propagovať alebo zdieľať 
s ostatnými partnermi. 

 

1. Verejné orgány zodpovedné za vzdelávanie na pracovisku 

Vo všetkých krajinách Konzorcia je za vzdelávanie na pracovisku (VnP) zodpovedné 
ministerstvo školstva a zvyčajne aj ministerstvu podriadená agentúra alebo iná partnerská 
inštitúcia, ktorá sa stará o vypracovanie/revíziu učebných osnov nevyhnutných pre 
realizáciu programov VnP. Práca ministerstiev týkajúca sa zavádzania programov VnP sa 
spravidla začínala prípravnou fázou, v rámci ktorej sa skúmala všeobecná vzdelávacia 
problematika a súlad vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce. Po tejto fáze bol systém 
VnP zavedený ako štandardná vzdelávacia aktivita s príslušným právnym rámcom. Táto 
aktivita často úzko súvisí s národnými kvalifikačnými rámcami, 
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf, čo je viditeľné 
najmä v prípade Slovenska a Poľska. V Slovinsku zohrávajú pri propagácii a realizácii 
programov VnP kľúčovú úlohu stavovské a profesijné komory. Proces prípravy 
a implementácie týchto programov zahŕňal aj ďalšie predbežné alebo prípravné opatrenia: 
Napríklad v Lotyšsku sa uplatnil prístup „zdola nahor”, keďže samotnému vypracovaniu 
a zavedeniu legislatívy súvisiacej s VnP v roku 2016 predchádzala pilotná fáza. Zapojilo sa do 
nej dobrovoľne šesť inštitúcií OVP, cieľom ktorých bolo v predstihu otestovať jednotlivé 
prístupy k VnP. Jednotlivé koncepcie VnP boli vypracované v úzkej spolupráci so sociálnymi 
partnermi a príslušnými ministerstvami, pričom ich príprava bola podporená aj z projektu 
zameraného na rozvoj VnP zo strany verejných orgánov, ktorý bol realizovaný v rámci 
programu EÚ Erasmus+. Je tiež dôležité uviesť, že v Lotyšsku sa vďaka podpore dvoch po sebe 
nasledujúcich projektov v rámci programu Erasmus+ nepodporoval len rozvoj systému VnP na 
národnej úrovni, ale súčasne sa realizovala aj spolupráca troch pobaltských krajín (Lotyšska, 
Litvy a Estónska) v tejto oblasti. 

Na Slovensku sú za implementáciu programov VnP zodpovedné Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (Ministerstvo školstva) a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV).  

Ministerstvo školstva v oblasti odborného vzdelávania a prípravy: 

− v spolupráci so samosprávnymi krajmi a stavovskými a profesijnými organizáciami 
rozhoduje o systéme študijných odborov v rámci odborného vzdelávania a prípravy, 

− v spolupráci so stavovskými a profesijnými organizáciami stanovuje normatív 
priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti a vzorové učebné osnovy, ktoré 
zverejňuje na stránke www.siov.sk, 

− vypracúva strategické, koncepčné a metodické dokumenty. 

 

Spôsobilosť zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v rámci systému duálneho 
vzdelávania overuje Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská 
komora, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská banská komora, 
Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských združení a zväzov SR a 
Aliancia priemyselných zväzov podľa svojej vecnej pôsobnosti k odborom štúdia, v ktorých sa 
duálne vzdelávanie realizuje (ďalej len „stavovská alebo profesijná organizácia“). Celý proces 

https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
http://www.siov.sk/
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overovania spôsobilosti upravujú § 11 až § 15 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. 
Stavovská alebo profesijná organizácia s vecnou pôsobnosťou k odboru štúdia, pre ktorý žiada 
zamestnávateľ overenie spôsobilosti, vymenuje Komisiu pre overenie spôsobilosti 
zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie. Ak komisia na základe odborného 
posúdenia žiadosti zistí, že zamestnávateľ podľa predložených dokladov spĺňa podmienky na 
poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, vykoná obhliadku 
priestorov, v ktorých sa má uskutočňovať praktické vyučovanie a skontroluje materiálno-
technické zabezpečenie. Ak zamestnávateľ spľňa všetky predpoklady, získava osvedčenie o 
spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho 
vzdelávania. 

Ministerstvo školstva na základe žiadosti zamestnávateľa odmietnutého príslušnou 
stavovskou alebo profesijnou organizáciou opakovane preveruje spôsobilosť 
zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie v rámci systému duálneho vzdelávania. 

Štátny inštitút odborného vzdelávania je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, 
vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Vznikol z Inštitútu prípravy mládeže, ktorý 
pôsobil v rokoch 1991 – 1994. 

Poslaním ŠIOV je odborné a metodické riadenie stredných odborných škôl, tvorba 
vzdelávacích projektov a zabezpečovanie odbornej, pedagogickej a výchovnej činnosti pri 
riešení problematiky stredného odborného vzdelávania. Organizácia zároveň plní funkciu 
sekretariátu Rady vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu. 
 

V Poľsku začalo ministerstvo školstva pracovať na národnom kvalifikačnom rámci v roku 2008 
realizáciou projektu „Zabezpečenie rovnováhy kvalifikácií a kompetencií dostupných na 
poľskom trhu práce a Model národného kvalifikačného rámca“. Modernizácia poľskej sústavy 
kvalifikácií sa začala prijatím Zákona o integrovanom kvalifikačnom systéme z 22. decembra 
2015, ktorý pozostával z prijatia jednotných pravidiel týkajúcich sa kvalifikácií v rôznych 
oblastiach. Na jednej strane zahŕňa tento integrovaný systém existujúce prvky poľského 
spoločenského a hospodárskeho života a na druhej strane sú jeho súčasťou nové nástroje 
umožňujúce účinnú integráciu celého systému, z ktorých najdôležitejšie sú poľský kvalifikačný 
rámec (PKR, https://prk.men.gov.pl/en/1en/) a Integrovaný register kvalifikácií (IRK, 
https://prk.men.gov.pl/en/2en/), v ktorom sú všetky kvalifikácie zaradené do integrovaného 
systému.  

Všetky kvalifikácie zaradené do integrovaného systému sú tiež priradené k príslušnej úrovni 
poľského kvalifikačného rámca (PKR). Po viacerých verejných konzultáciách viedla snaha 
pracovných skupín pozostávajúcich z odborníkov z rôznych oblastí k vzniku konečnej verzie 
dokumentu, ktorý v súčasnosti spája skúsenosti zástupcov školskej sféry i trhu práce. PKR 
preto môže slúžiť ako dobrý základ pre určenie kvalifikačných úrovní v sústave kvalifikácií 
získaných v systémoch formálneho aj neformálneho vzdelávania či ako výsledok 
neinštitucionálneho vzdelávania. 

V Slovinsku je implementácia programov VnP úlohou tamojšieho Ministerstva školstva, vedy 
a športu. Ministerstvo spolufinancuje komory zodpovedné za udeľovanie akreditácií 
vzdelávacím spoločnostiam a za implementáciu systému učňovského vzdelávania vo 
firmách, činnosť ktorých čiastočne financuje aj Ministerstvo hospodárskeho rozvoja 
a technológií. Národný inštitút OVP (CPI) sa stará o vypracovanie štandardov odbornej 
prípravy a poskytuje podporu zapojeným školám.    

V Lotyšsku zodpovedá za právny rámec (Nariadenie kabinetu ministrov) týkajúci sa 
organizácie a realizácie VnP Ministerstvo školstva a vedy. Ministerstvo tiež v snahe zabezpečiť 
jednotné chápanie a jednotný prístup k VnP medzi zainteresovanými aktérmi a zaistiť jeho 
podporu v praxi pripravilo usmernenie pre implementáciu programov VnP. VnP sa realizuje 

https://prk.men.gov.pl/en/1en/
https://prk.men.gov.pl/en/2en/
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v úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi, odvetvovými odbornými orgánmi, 
zamestnávateľmi, Národným centrom pre vzdelávanie (VISC, zodpovedá za definovanie 
príslušných noriem) a Štátnou službou pre zabezpečenie kvality (IKVD, zodpovedá za 
udeľovanie licencií, akreditáciu programov a zber údajov o žiakoch zapojených do systému 
VnP a o inštitúciách OVP poskytujúcich programy/kvalifikačné schémy v rámci systému VnP). 
Širšie zapojenie zamestnávateľov má zabezpečiť národný projekt podporený z Európskeho 
sociálneho fondu v rámci špecifického cieľa 8.5.1, realizovaný v programovom období 2014 – 
2020, ktorý poveruje riadením systému VnP sociálneho partnera lotyšskej vlády, Konfederáciu 
zamestnávateľov Lotyšska. 
 

2. Inštitúcie OVP ako významní hráči na trhu práce 

Na Slovensku ponúka odborné vzdelávanie a prípravu až do úrovne 4 EKR celá škála inštitúcií 
OVP. Patria sem verejné štátne školy (stredné odborné školy - SOŠ), súkromné školy a cirkevné 
školy. 

- Programy ISCED 3A (úplné stredné odborné vzdelanie) môžu byť ukončené výučným 
listom alebo maturitou, alebo oboma.  

- Programy ISCED 3C (stredné odborné vzdelanie) môžu byť ukončené výučným listom.  
- Programy ISCED 4A (postsekundárne vzdelanie) ponúkajú postsekundárne vzdelanie 

a kvalifikáciu.  

Zriaďovateľom škôl môžu na Slovensku byť 1) regionálne samosprávy v prípade štátnych škôl; 
2) cirkvi v prípade cirkevných škôl; a 3) súkromné osoby v prípade súkromných škôl. Pokiaľ ide 
o financovanie a dohľad, štátne školy sú financované zo štátneho rozpočtu a cirkevné 
a súkromné školy sú tiež financované zo štátneho rozpočtu, ale môžu tiež vyberať školné. 
Kontrolu činnosti školy vykonáva zriaďovateľ danej strednej školy a príslušné štátne orgány. 
Samotní zamestnávatelia neposkytujú formálne uznávané kvalifikačné vzdelávanie. 

V Poľsku sa reforma systému odborného vzdelávania začala v roku 2017 ako reakcia na 
potreby národnej ekonomiky. V rámci sekundárneho vzdelávania (OVP do úrovne 4 EKR) bol 
zavedený nový školský systém zahŕňajúci trojročné odvetvové (sektorové) školy prvého 
stupňa v kombinácii s dvojročnými odvetvovými (sektorovými) školami druhého stupňa 
a päťročné stredné odborné školy. Vznikol tiež klasifikačný systém odborných profesií, v rámci 
ktorého sú jednotlivé povolania zaradené do 32 oblastí (sektorov), ako napríklad 
administratíva a služby, stavebníctvo, elektrotechnika a elektronika, strojárstvo, baníctvo 
a hutníctvo, poľnohospodárstvo a lesníctvo s ochranou životného prostredia, cestovný ruch 
a gastronómia, zdravotníctvo či sociálne služby a umelecké činnosti (Nariadenie ministra 
školstva o praktickom odbornom vzdelávaní z 22. februára 2019 zverejnené v Zbierke zákonov 
2019, pol. 391), ktoré je v súlade s materiálom CEDEFOP  https://www.cedefop.europa.eu/e
n/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes/country-
fiches/poland. 

Pre všetky profesie boli vypracované nové učebné osnovy. Učebné osnovy pre každú profesiu 
zahŕňajú vzdelávacie výstupy spoločné pre všetky profesie, vzdelávacie výstupy spoločné pre 
profesie v rámci danej oblasti (sektora) a vzdelávacie výstupy relevantné pre  príslušný 
kvalifikačný stupeň. Každá kvalifikácia je priradená ku konkrétnej úrovni poľského 
kvalifikačného rámca. Ten pozostáva z ôsmich stupňov, pričom každý z nich je opísaný 
pomocou všeobecne definovaných požiadaviek na vedomosti, zručnosti a sociálne 
kompetencie, ktoré majú byť naplnené. Potvrdenie kvalifikácie sa vykonáva absolvovaním 
odbornej skúšky pred okresnou skúšobnou komisiou. 

Okrem uvedených typov inštitúcií existujú aj špeciálne školy pre prípravu na povolanie žiakov 
s ľahkým i závažným mentálnym postihnutím a s kombinovaným postihnutím, ktorí ukončili 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes/country-fiches/poland
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes/country-fiches/poland
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/apprenticeship-schemes/country-fiches/poland
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základnú školu. Tieto školy ponúkajú trojročné vzdelávacie programy. Učebné osnovy 
pozostávajú z dvoch zložiek: všeobecných predmetov, v rámci ktorých si žiaci upevňujú 
a rozširujú doteraz získané vedomosti a zručnosti, a z predmetov zameraných na adaptáciu na 
pracovné prostredie, cieľom ktorých je formovať vhodné postoje k pracovným činnostiam. 
Hlavným cieľom vzdelávania je pripraviť mladých ľudí na zvládnutie sociálnych úloh a na 
samostatný a aktívny život a prácu v chránených podmienkach. 

Súčasťou vzdelávania na odborných školách sú aj tzv. patronátne triedy organizované 
firmami, ktoré vznikajú podľa ich potrieb, napr. Opel Manufacturing Poland (študijný 
program mechatronik vytvorený v roku 2016, prví absolventi v roku 2019),Volkswagen 
Poznań/Gestamp Poland (študijný program mechanik výrobných zariadení vytvorený v roku 
2016, prvých 12 absolventov program ukončilo v roku 2019). 

TROJROČNÉ ŠPECIÁLNE ŠKOLY ODBORNEJ PRÍPRAVY - úroveň 3 EKR. Zodpovedné orgány: 
samosprávne orgány obce (gminy)/ samosprávne orgány miest so štatútom okresu (powiat)/ 
samosprávne orgány okresu (powiat)/ samosprávne orgány regiónu (vojvodstva). Dohľad 
a kontrola. Hlavný orgán: Ministerstvo školstva; Dohľad v oblasti vzdelávania na lokálnej 
úrovni; samosprávne orgány obce (gminy)/ samosprávne orgány miest so štatútom okresu 
(powiat)/ samosprávne orgány okresu (powiat)/ samosprávne orgány regiónu (vojvodstva). 
Vzťah k práci – v rámci týchto aktivít si žiaci osvojujú praktické zručnosti a vykonávajú činnosti 
v oblastiach ako napr. práce v domácnosti, práce v záhrade či remeslá a ručné práce. 
Financovanie z verejných zdrojov - všeobecná dotácia (dotácia na vzdelávanie) od štátu; 
dotácia z rozpočtu samosprávy (tieto inštitúcie môžu zo svojich prostriedkov financovať 
samosprávne orgány obce (gminy)/ samosprávne orgány miest so štatútom okresu (powiat). 

TROJROČNÉ ODVETVOVÉ (SEKTOROVÉ) ŠKOLY PRVÉHO STUPŇA – úroveň 3 EKR.  

Tieto školy, ktoré sa v minulosti nazývali základné odborné školy, boli k 31. augustu 2019 
zrušené na základe reformy vzdelávacieho systému z roku 2017. Nahradili ich trojročné 
odvetvové (sektorové) školy prvého stupňa. Prví absolventi svoje štúdium v rámci prvého 
stupňa odborného vzdelávania úrovne 3 EKR ukončia v roku 2020. Poľský kvalifikačný rámec 
(PKR), čo je referenčný systém pre kvalifikácie udeľované v Poľsku, má 8 úrovní. Každá z nich 
je definovaná pomocou všeobecných charakteristík rozsahu a komplexnosti vedomostí, 
zručností a sociálnych kompetencií, ktoré sa vyžadujú od osôb s danou úrovňou kvalifikácie. 
PKR zohľadňuje typickú charakteristiku kvalifikácií udeľovaných v rámci systému 
všeobecného, odborného a vyššieho vzdelávania. PKR umožňuje priradiť poľské kvalifikácie 
k jednotlivým úrovniam EKR a prostredníctvom EKR aj k rôznym úrovniam kvalifikácií 
udeľovaných v iných krajinách EÚ. Školy realizujú učebné osnovy pre všeobecnovzdelávacie 
a odborné vzdelávanie. Učebné osnovy pre všeobecnovzdelávacie predmety v tomto type 
škôl sú definované v príslušnom Nariadení ministra školstva.   

V závislosti na zriaďovateľovi školy má teda odborné vzdelávanie dosahovať úroveň robotníka 
alebo učňa a ukončenie základného odborného vzdelávania sa potvrdzuje získaním 
príslušného diplomu. Absolvent získa osvedčenie potvrdzujúce získanie všeobecného 
vzdelania na základnej úrovni. Potvrdenie o odbornej kvalifikácii možno získať zložením 
príslušnej skúšky pred okresnou skúšobnou komisiou alebo zložením majstrovskej skúšky 
organizovanej stavovskými alebo profesijnými organizáciami. Absolvent získava diplom 
potvrdzujúci odbornú kvalifikáciu po zložení skúšok v príslušnom odbore, diplom z OVP po 
ukončení odvetvovej (sektorálnej) školy prvého stupňa alebo majstrovský certifikát. 

Od 1. septembra 2019 zaviedla školská reforma možnosť študentskej praxe pre žiakov 
odvetvových (sektorových) škôl prvého stupňa. Cieľom je dať žiakom šancu získať skúsenosti 
a praktické zručnosti potrebné na výkon práce v reálnych pracovných podmienkach, a to na 
základe zmluvy uzatvorenej medzi žiakom a zamestnávateľom. Prijímajúci subjekt je povinný 
žiakovi zabezpečiť bezpečné a hygienicky vhodné podmienky na vykonávanie praxe, ktorú 
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sú v súlade so zásadami definovanými v Zákonníku práce. Doba praxe sa započítava do doby 
trvania pracovného pomeru žiaka, ktorá je rozhodujúca pre práva zamestnanca. 

Náklady vynaložené na pokrytie odmeny pre žiaka zúčastňujúceho sa na študentskej praxi si 
zamestnávateľ môže zahrnúť do svojich daňovo odpočítateľných výdavkov. K posilneniu 
spolupráce medzi zamestnávateľmi, žiakmi a školami došlo aj v súvislosti so vzdelávaním 
žiakov odvetvových (sektorových) škôl prvého stupňa, ktorí sú mladistvými zamestnancami. 
Padol návrh, aby podniky zamestnávali žiakov formou odborného výcviku. 

DVOJROČNÉ ODVETVOVÉ (SEKTOROVÉ) ŠKOLY DRUHÉHO STUPŇA – úroveň 4 EKR. 

Tento typ škôl vznikol k 1. septembru 2020 ako dôsledok spomínanej reformy školstva. 
Odborová (sektorová) škola druhého stupňa je prirodzenou voľbou pre žiakov, ktorí 
absolvovali odborovú (sektorovú) školu prvého stupňa, pretože štúdium v tomto type 
vzdelávacích inštitúcií nadväzuje na vzdelanie z predošlej školy. Najdôležitejším aspektom 
odvetvovej (sektorovej) školy druhého stupňa je možnosť absolvovať maturitnú skúšku, ktorá 
žiakov oprávňuje k univerzitnému štúdiu. Predpokladom na pripustenie k maturitnej skúške je 
kontinuálne vzdelávanie po odvetvovej škole prvého stupňa. Po absolvovaní odvetvovej školy 
druhého stupňa absolvent získava diplom potvrdzujúci odbornú kvalifikáciu po zložení 
skúšok v príslušnom odbore, diplom potvrdzujúci zloženie odbornej skúšky druhého stupňa 
alebo bakalársky titul.  

PÄŤROČNÉ ODBORNÉ STREDNÉ ŠKOLY, úroveň 4 EKR.  

Hlavný orgán: Ministerstvo školstva. Mnohé technické a odborné stredné odborné školy sú 
tzv. rezortné (t.j. spadajú do pôsobnosti príslušného ministerstva) a niektoré sú zriadené pri 
väčších podnikoch a firmách. Dohľad v oblasti vzdelávania na lokálnej úrovni; samosprávne 
orgány obce (gminy)/ samosprávne orgány miest so štatútom okresu (powiat)/ samosprávne 
orgány okresu (powiat)/ samosprávne orgány regiónu (vojvodstva). Financovanie z verejných 
zdrojov - všeobecná dotácia zo štátneho rozpočtu; dotácia z rozpočtu samosprávy. Štúdium 
na vyššej strednej odbornej škole trvá päť rokov a, podobne ako v prípade strednej školy,  
končí maturitnou skúškou a diplomom potvrdzujúcim odbornú kvalifikáciu. Absolvent 
získava diplom potvrdzujúci odbornú kvalifikáciu po zložení skúšok v príslušnom odbore, 
diplom potvrdzujúci zloženie odbornej skúšky druhého stupňa alebo bakalársky titul. 

Od 1. septembra 2019 zaviedla školská reforma možnosť študentskej praxe pre žiakov 
stredných odborných škôl. Cieľom je dať žiakom šancu získať skúsenosti a praktické zručnosti 
potrebné na výkon práce v reálnych pracovných podmienkach, a to na základe zmluvy 
uzatvorenej medzi žiakom a zamestnávateľom. Prijímajúci subjekt je povinný žiakovi 
zabezpečiť bezpečné a hygienicky vhodné podmienky na vykonávanie praxe, ktorú sú v súlade 
so zásadami definovanými v Zákonníku práce. Doba praxe sa započítava do doby trvania 
pracovného pomeru žiaka, ktorá je rozhodujúca z pohľadu nárokov zamestnanca. Náklady 
vynaložené na pokrytie odmeny pre žiaka zúčastňujúceho sa na študentskej praxi si 
zamestnávateľ môže zahrnúť do svojich daňovo odpočítateľných výdavkov. 

Všetky uvedené údaje vychádzajú z dokumentu Štatistického úradu Poľska s názvom 
Vzdelávanie v školskom roku 2018/2019 (Statistics Poland, Statistical Office in Gdańsk, 
Warszawa, Gdańsk 2019, Vocational education and training for the future of work: Poland, 
CEDEFOP REFERNET THEMATIC PERSPECTIVES 2020 
(https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2020/vocational_education_training_futu
re_work_Poland_Cedefop_ReferNet.pdf)) 

Systém OVP má ambíciu reagovať na problémy národného hospodárstva a poľského trhu 
práce. V Poľsku je najväčší nedostatok pracovníkov v stavebníctve (povolania ako betonár, 
murár, sadrokartonár, operátor zariadení), vo výrobnom priemysle (napr. zvárač, elektrikár, 
operátor CNC strojov), v doprave (napr. logistik, automechanik, vodič), v gastrosektore (napr. 

https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2020/vocational_education_training_future_work_Poland_Cedefop_ReferNet.pdf
https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2020/vocational_education_training_future_work_Poland_Cedefop_ReferNet.pdf
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kuchár, pekár, šéfkuchár, cukrár), v zdravotníctve a opatrovateľstve (napr. zdravotná sestra, 
lekár), v službách (napr. kaderník, kozmetička) a v oblasti finančných služieb (napr. účtovníci). 

V Slovinsku nájdeme nasledujúce typy inštitúcií OVP: stredné odborné školy ponúkajúce 
stredoškolské odborné programy na úrovni 4 EKR s dobou trvania 3 roky – sú to vlastne štátne 
školy spadajúce pod Ministerstvo školstva, vedy a športu. Štúdium na tomto type škôl zahŕňa 
najmenej 24 týždňov VnP v podnikoch, pričom existuje aj možnosť uzatvoriť učebnú zmluvu 
až s 56 týždňami VnP v podniku. Ďalej sú tu stredné odborné školy ponúkajúce stredoškolské 
technické programy na úrovni 4 EKR s dobou trvania 4 roky, ktoré spadajú pod Ministerstvo 
školstva, vedy a športu a štúdium na nich zahŕňa najmenej 4 týždne VnP v podniku; a stredné 
odborné školy ponúkajúce stredoškolské technické programy na úrovni 4 EKR s dobou trvania 
2 roky, ktoré spadajú pod štát a pod kontrolu Ministerstva školstva, vedy a športu - najmenej 
2 týždne VnP v podniku. 

Programy sekundárneho odborného vzdelávania v Lotyšsku ponúkajú tzv. „profesionālā 
vidusskola“ a „tehnikums“. Na oboch typoch škôl možno získať diplom osvedčujúci 
absolvovanie stredoškolského odborného vzdelania a získanie odbornej kvalifikácie na úrovni 
4 EKR. Programy odborného vzdelávania a prípravy na úrovni 3 EKR (arodizglītība) 
zabezpečujú tzv. „arodskola“ (takýchto škôl a programov je pomerne málo), absolventi 
ktorých získavajú osvedčenie o odbornom vzdelaní a kvalifikácii na úrovni 3 EKR. Tieto 
programy študentov neoprávňujú na vstup do vyššieho (terciárneho) stupňa vzdelávania. 
V Lotyšsku sa môže VnP realizovať na úrovni 2 až 4 EKR a v súčasnosti prebiehajú konzultácie 
o zavedení VnP aj na úrovni 5 EKR. 
 

3. Právny rámec vzdelávania na pracovisku 

Vo všetkých štyroch krajinách sa na VnP vzťahuje náležitý právny rámec, ktorý vznikol 
pomerne nedávno. 

Na Slovensku sa oblasť VnP riadi Zákonom č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OVP v SR”), ktorý vstúpil do 
platnosti 31. 3. 2015, a jeho novelizáciou z 14. 6. 2018. Spomínaný zákon upravuje odborné 
vzdelávanie a prípravu na stredných odborných školách, typy stredných odborných škôl, 
praktické vyučovanie, systém duálneho vzdelávania, overovanie spôsobilosti zamestnávateľa 
poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, úpravu vzájomných práv 
a povinností žiaka, strednej odbornej školy a zamestnávateľa pri praktickom vyučovaní, 
materiálne a finančné zabezpečenie žiaka a koordináciu odborného vzdelávania a prípravy na 
prechod na trh práce. 

V Poľsku je legislatívnym rámcom Nariadenie ministra školstva z 22. februára 2019 
o praktickom odbornom vzdelávaní (Zbierka zákonov 2019, pol. 391). Reforma odborného 
vzdelávania a prípravy sa v Poľsku začala v roku 2017 ako reakcia na potreby národného 
hospodárstva. Zmeny v systéme sekundárneho vzdelávania (pôvodne OVP do úrovne 4 EKR) 
od roku 2017 zaviedli nový školský systém zahŕňajúci trojročné odvetvové (sektorové) školy 
prvého stupňa, dvojročné odvetvové (sektorové) školy druhého stupňa a päťročné stredné 
odborné školy. Vznikol tiež klasifikačný systém odborných profesií, v rámci ktorého sú 
jednotlivé povolania zaradené do 32 oblastí (sektorov). Zákon o integrovanom systéme 
kvalifikácií (ISK) z 22. decembra 2015, ktorý prešiel 13. decembra 2019 revíziou, je súbor 
riešení na vytváranie, udeľovanie a zabezpečovanie kvality kvalifikácií, ktoré sú zahrnuté v ISK. 
Zákon, okrem iného, určuje náležitosti poľského kvalifikačného rámca a registra 
integrovaných kvalifikácií. 

Poľský kvalifikačný rámec (PKR), čo je referenčný systém pre kvalifikácie udeľované v Poľsku, 
má 8 úrovní. Každá z nich je definovaná pomocou všeobecných charakteristík rozsahu 
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a komplexnosti vedomostí, zručností a sociálnych kompetencií, ktoré sa vyžadujú od osôb 
s danou úrovňou kvalifikácie. PKR zohľadňuje typickú charakteristiku kvalifikácií udeľovaných 
v rámci systému všeobecného, odborného a vyššieho vzdelávania. Tento kvalifikačný rámec 
umožňuje priradiť poľské kvalifikácie k jednotlivým úrovniam EKR a prostredníctvom EKR aj ku 
rôznym úrovniam kvalifikácií udeľovaných v iných krajinách EÚ. Nariadenie ministra školstva 
z 13. apríla 2016 predstavuje charakteristiky druhého stupňa PKR platné pre všeobecné 
kvalifikácie na úrovni 1 až 4. Rovnaké nariadenie definuje aj charakteristiky druhého stupňa 
PKR platné pre odborné kvalifikácie úrovne 1 až 8.  Zákon o vzdelávaní (Zbierka zákonov 2019, 
položka 1148 a 1078) z 14. decembra 2016 uvádza miesta, na ktorých môže prebiehať odborná 
prax (čl. 120 ods. 1) a subjekty, ktoré môžu uzatvárať dohody o odbornej praxi (čl. 120 ods. 5) 
(Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078). 

Ďalšími relevantnými právnymi normami sú Nariadenie ministra školstva o praktickom 
odbornom vzdelávaní z 22. februára 2019  (Zbierka zákonov 2019, pol. 391) – Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, 
Dz.U. 2019 poz. 391, a 

Nariadenie Rady ministrov o odbornej príprave učňov a ich odmeňovaní z 28. mája 1996 
(Zbierka zákonov 1996, č. 60, pol. 278) – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 
r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, Dz.U. 1996 nr 
60 poz. 278. 

V Slovinsku tvoria právny rámec Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Zákon 
o odbornom vzdelávaní a príprave z 13. júla 2006 v novelizácii zo dňa 19. júla 2019) a Zakon o 
vajeništvu (Učňovský zákon zo dňa 19. mája 2017).  

Od 1. decembra 2010 do 30. novembra 2015 prebiehal v Lotyšsku projekt ESF s názvom 
„Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija” (Rozvoj 
odvetvového systému kvalifikácií a zvýšenie efektívnosti a kvality odborného vzdelávania),  
2010/0274 / 1DP / 1. 2.1.1.1 / 10 / IPIA / VIAA / 001), (ďalej len „projekt 1.2.1.1.1”). 
Realizovala ho Štátna agentúra pre rozvoj vzdelávania (VIAA) v spolupráci o štyrmi partnermi: 
Konfederáciou zamestnávateľov Lotyšska (LDDK), Lotyšskou konfederáciou slobodných 
odborových organizácií (LBAS), Národným centrom pre vzdelávanie (VISC) a so Štátnou 
agentúrou pre kvalitu vzdelávania (IKVD). Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu a efektívnosť 
OVP v súlade s potrebami rozvoja hospodárskych odvetví prostredníctvom reštrukturalizácie 
systému OVP, vytvorenia odvetvového systému kvalifikácií, výskumu jednotlivých 
hospodárskych odvetví, vypracovania alebo zlepšenia základných profesijných štandardov 
a podmienok kvalifikácie a špecializácie, ale aj vypracovať systém, ktorý umožní uznávanie 
zručností získaných mimo systému formálneho vzdelávania. Výsledky projektu 1.2.1.1.1 sa 
následne premietli do príslušnej právnej úpravy a poslúžili ako základ pre ďalší spoločný 
rozvoj vzdelávacieho systému a trhu práce, vrátane programov VnP. Koncept VnP bol do 
lotyšskej legislatívy zavedený novelou Zákona o OVP z roku 2015 – pred touto novelou sa VnP 
neuvádza nikde v príslušných právnych predpisoch. Zaneseniu do legislatívy predchádzalo 
pilotné testovanie VnP v obmedzenom počte inštitúcií OVP od  akademického roku 2013/14, 
po ktorom sa tento prístup stal súčasťou štandardného vzdelávania so stabilným právnym 
rámcom. Zastrešujúcim (nadradeným) nariadením v tejto oblasti je Nariadenie kabinetu 
ministrov č. 484 z 15. júla 2016 „Postupy organizácie a realizácie vzdelávania na pracovisku” 
(http://likumi.lv/ta/id/283680-kartiba-kada-organize-un-isteno-darba-vide-balstitas-
macibas), (Nariadenie č. 484), ktoré ustanovuje nasledovné: VnP predstavuje formu realizácie 
programu OVP; 25 % programu OVP prebieha vo firme (okrem kvalifikačnej praxe); 
individuálny učebný plán pre žiakov; náležitosti pracovnej zmluvy alebo zmluvy o štipendiu 
uzatváranej medzi podnikom a žiakom; práva a povinnosti odvetvových odborných rád, školy, 
podniku a žiaka; požiadavky na školiteľov VnP vo firmách (napr. pedagogická spôsobilosť); 
povinnosti odvetvových odborných rád - propagácia VnP, šírenie informácií, poradenstvo 
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a odporúčania v oblasti realizácie VnP, hodnotenie realizácie VnP alebo pomoc pri výbere 
podnikov zúčastňujúcich sa v programe VnP.  

Zároveň bolo schválené Nariadenie kabinetu ministrov č. 483 z 15. júla 2016 „Nariadenie 
o implementácii Operačného programu Rast a zamestnanosť”, špecifický cieľ 8.5.1 „Zvýšiť 
počet kvalifikovaných žiakov OVP prostredníctvom ich účasti na vzdelávaní na pracovisku 
alebo na odbornej praxi v podniku”,  http://likumi.lv/ta/id/283736-darbibas-programmas-
izaugsme-un-nodarbinatiba-8-5-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalificetu-
profesionalas-izglitibas-i. Nariadenie poskytuje zákonný základ pre implementáciu cieleného 
ESF projektu na rozvoj VnP v Lotyšsku. 

V súčasnosti je v Lotyšsku hlavným politickým nástrojom na podporu a realizáciu učňovského 
vzdelávania projekt ESF s názvom „O účasti žiakov OVP v programoch učňovského vzdelávania 
a odbornej prípravy v podnikoch” (ďalej len „projekt SAM 851”), 
http://www.lddk.lv/projekts/darba-vide-balstitas-macibas/, ktorý realizuje Konfederácia 
zamestnávateľov Lotyšska. V rámci tohto projektu bol podporený aj rozvoj regionálnych 
združení na podporu učňovského vzdelávania u zamestnávateľov vo všetkých častiach krajiny. 
Ustanovenia Nariadenia č. 483 však nesmú byť v rozpore s nadradeným Nariadením č. 484. 

Lotyšské Ministerstvo školstva a vedy pripravilo v júni 2017 „Usmernenie k organizácii 
a realizácii programov VnP“. Cieľom tohto usmernenia je ponúknuť jednotné zásady 
a metodickú podporu partnerom zapojeným do realizácie VnP. Ide pritom o odporúčanie na 
národnej úrovni pre rôzne cieľové skupiny zapojené do realizácie VnP, ktoré nie je právne 
záväzné a ktoré zároveň vysvetľuje uplatňovanie príslušného právneho rámca.  

Od 2. augusta 2019 sa zmenila metodika zjednodušených nákladov (z 26. júna 2017) 
uplatňovaná v rámci projektu OP 851. Cieľom tohto kroku bolo zvýšiť podporu pre spoločnosti 
zapojené do programov VnP v oblasti poskytovania lektorov a zároveň zvýšiť podporu pre 
vzdelávacie inštitúcie pri realizácii platieb a zhromažďovaní a uchovávaní potrebnej 
dokumentácie dokladujúcej výdavky na žiakov zapojených do projektu. Od 16. októbra 2018 
bolo v rámci projektu OP 8.5.1. schválené použitie metódy zjednodušených nákladov 
v prípade osobných ochranných prostriedkov, úrazového poistenia a nákladov na očkovanie. 
V budúcnosti sa plánujú aj ďalšie zmeny, pričom táto metóda sa má uplatňovať aj v prípade 
nových kvalifikácií. 

Pokiaľ ide o právny rámec VnP, v Lotyšsku sa uplatnil prístup „zdola nahor“. Pred zavedením 
právnych predpisov v oblasti VnP v roku 2016 testovalo od roku 2013 šesť inštitúcií OVP rôzne 
prístupy k VnP v rámci pilotnej fázy. Koncepcia VnP bola vypracovaná v úzkej spolupráci so 
sociálnymi partnermi a príslušnými ministerstvami, pričom proces prípravy koncepcie využil 
podporu z projektu zameraného na úlohu verejných orgánov v rozvoji VnP, ktorý bol 
realizovaný v rámci programu Erasmus+. 

 

4. Financovanie vzdelávania na pracovisku 
 

Kľúčovú úlohu pri realizácii programov VnP zohrávajú mechanizmy ich financovania. Zdroje 
a schémy financovania sú rôzne – môže ísť o súkromné alebo verejné financovanie, 
financovanie zo spoločných súkromno-verejných zdrojov, spolufinancovanie zo zdrojov EÚ 
alebo zo zdrojov jednotlivých  firiem, komôr, stavovských organizácií či iných subjektov. Aj 
medzi jednotlivými krajinami Konzorcia nájdeme v tejto oblasti rozdiely.  

Na Slovensku sú programy VnP financované zo štátneho rozpočtu, z Európskeho sociálneho 
fondu (ESF) a z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v rámci národného 
projektu s názvom „Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ v gescii ŠIOV 
(ďalej len „NP DV SK“). 

http://likumi.lv/ta/id/283736-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-5-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalificetu-profesionalas-izglitibas-i
http://likumi.lv/ta/id/283736-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-5-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalificetu-profesionalas-izglitibas-i
http://likumi.lv/ta/id/283736-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-5-1-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-kvalificetu-profesionalas-izglitibas-i


14 
 

Financovanie odborného vzdelávania u zamestnávateľov prebieha zo zdrojov štátneho 
rozpočtu, z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, prostredníctvom príspevku na 
zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. Poskytnutie príspevku 
na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania upravuje § 21a 
Zákona o OVP, podľa ktorého sa zamestnávateľovi, ktorý poskytuje praktické vyučovanie 
v systéme duálneho vzdelávania, poskytuje príspevok na zabezpečenie praktického 
vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „príspevok“) z rozpočtovej kapitoly 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Nárok na príspevok je v prípade malého alebo stredného podniku v sume 1 000 eur. 
U zamestnávateľa, ktorý počas školského roka poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 
nad 400 hodín, je príspevok v sume 700 eur, a u zamestnávateľa, ktorý počas školského roka 
poskytol žiakovi praktické vyučovanie v rozsahu 200 až 400 hodín, v sume 300 eur. Nárok na 
príspevok vzniká zamestnávateľovi za každého žiaka, s ktorým má uzatvorenú učebnú zmluvu 
v školskom roku, v ktorom prvýkrát začal poskytovať tomuto žiakovi praktické vyučovanie 
v systéme duálneho vzdelávania. Zamestnávateľ podáva písomnú žiadosť o príspevok do 31. 
marca príslušného školského roka, v ktorom poskytuje žiakovi praktické vyučovanie v systéme 
duálneho vzdelávania. Zamestnávateľ k žiadosti prikladá kópie príslušných osvedčení, zmluvy 
o duálnom vzdelávaní a učebnej zmluvy uzatvorenej so žiakom. Ministerstvo školstva 
poskytuje príspevok zamestnávateľovi za každého žiaka raz ročne k 30. júnu príslušného 
školského roka, v ktorom zamestnávateľ poskytoval žiakovi praktické vyučovanie v systéme 
duálneho vzdelávania.  

Je tiež potrebné uviesť, že odmena pre žiaka sa určuje individuálne a je stanovená v učebnej 
zmluve (niektorí zamestnávatelia žiakom poskytujú odmeny prevyšujúce povinnú odmenu za 
produktívnu prácu alebo im poskytujú podnikové štipendiá). 

Podnikové štipendium vypláca žiakovi zamestnávateľ v súlade s pravidlami finančného 
zabezpečenia žiaka, ak ich zamestnávateľ vydá. Je poskytované podľa rozhodnutia 
zamestnávateľa mesačne v období školského roka (od 2. septembra do 31. augusta) alebo v 
období školského vyučovania (vyučovacie mesiace bez mesiacov júl a august) podľa 
rozhodnutia zamestnávateľa najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima určeného 
pre zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa. Pri určovaní výšky podnikového 
štipendia sa prihliada najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a na jeho 
pravidelnú účasť na praktickom vyučovaní. Poskytovanie podnikového štipendia 
zamestnávateľom nie je povinné. 

Odmena za produktívnu prácu je odmena žiaka, ktorá sa uhrádza z prostriedkov 
zamestnávateľa, pre ktorého žiak túto prácu vykonáva. Podmienky pre poskytovanie odmeny 
za produktívnu prácu určuje zamestnávateľ. Odmena je vyplácaná mesačne žiakovi, ktorý v 
rámci praktického vyučovania vykonáva produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa 
poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce najmenej vo výške 50 % hodinovej 
minimálnej mzdy. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka. 

Motivačné štipendium je finančné plnenie poskytované žiakovi z prostriedkov štátneho 
rozpočtu prostredníctvom školy. Žiakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie v študijnom odbore 
alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s 
nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce je poskytované mesačne. Zoznam 
študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby 
trhu práce a zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu 
práce, vypracúva ministerstvo školstva najmenej raz za tri roky. 
Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, má 
nárok na daňový benefit vo forme zníženia základu dane. Za každého žiaka, s ktorým 
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zamestnávateľ uzatvorí učebnú zmluvu, si zamestnávateľ môže znížiť základ dane pre výpočet 
dane z príjmov o  
a) 3 200 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín 
praktického vyučovania, 
b) 1 600 eur na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín 
praktického vyučovania. 

V Poľsku sú zdrojom financovania programov VnP verejné financie vo forme príspevku zo 
štátneho rozpočtu a príspevku z rozpočtu samosprávy (samosprávne orgány obce (gminy)/ 
samosprávne orgány miest so štatútom okresu (powiat)/ samosprávne orgány okresu 
(powiat)/ samosprávne orgány regiónu (vojvodstva).  

Mnohé programy sú financované zo zdrojov EÚ: napr. Erasmus+ a ďalších 16 regionálnych 
operačných programov zahŕňajúcich komponent študentských stáží. Na financovaní sa 
podieľajú aj firmy, ktoré z vlastných zdrojov prispievajú na študentskú prax žiakov alebo na 
pokrytie nákladov spojených s vyplácaním peňažného príspevku žiakovi prijatému na 
študentskú prax. Tieto náklady si zamestnávateľ môže zahrnúť do daňovo uznateľných 
nákladov. Súkromné spoločnosti zároveň financujú aj tzv. patronátne triedy. 

V snahe posilniť potenciál škôl poskytujúcich odborné vzdelávanie sa zavádzajú zmeny 
v daňových predpisoch smerujúce k daňovému zvýhodneniu pre podnikateľov (právnické 
alebo fyzické osoby), ktorí poskytujú dary verejným školám poskytujúcim odborné 
vzdelávanie alebo verejným centrám odborného vzdelávania. V prípade právnických osôb 
vykonávajúcich podnikateľskú činnosť táto zmena predpisov umožní odpočet dane až do 10 % 
celkových príjmov. V prípade fyzických osôb je odpočet možný do výšky 6 % príjmov. 
Súčasný zákonný limit pre dary je 10 % príjmov v prípade dane z príjmov právnických osôb 
(CIT) a 6 % príjmov v prípade dane z príjmov fyzických osôb (PIT). 

Boli tiež zavedené zmeny v prerozdelení časti všeobecnej dotácie na vzdelávanie, v zmysle 
ktorých sa zohľadňuje prognóza dopytu po zamestnancoch v konkrétnych profesiách 
odborného vzdelávania a diferencujú sa dotácie pre žiakov v profesiách s osobitným 
významom pre kultúru a národné dedičstvo. Cieľom spomínaných zmien je podporiť potreby 
dynamicky sa rozvíjajúcej ekonomiky krajiny.  Školy, ktoré pripravujú žiakov v profesiách, pri 
ktorých sa predpokladá vyšší dopyt na trhu práce, tak dostanú zvýšenú dotáciu na 
vzdelávanie. Zohľadnenie prognózy dopytu po konkrétnych profesiách na lokálnom trhu práce 
pri každoročnom rozdeľovaní dotácie sa vzťahuje len na žiakov prvého ročníka. 

Takýto systém financovania zabezpečí orgánom samospráv väčšiu finančnú stabilitu 
v oblasti odborného vzdelávania, nakoľko budú mať istotu, že rozhodnutie spustiť 
vzdelávanie v odboroch, o ktoré je na trhu práce záujem, sa premietne do vyššieho 
financovania v rámci dotácie, ktoré bude trvať až do ukončenia vzdelávania v tejto profesii. 
Navyše, prognóza dopytu po zamestnancoch v profesiách odborného odvetvového 
vzdelávania bude pre orgány regionálnej samosprávy (vojvodstiev) východiskom pre 
každoročné zostavenie zoznamu profesií, v prípade ktorých budú mať zamestnávatelia nárok 
na refundáciu miezd mladých pracovníkov. Na základe spomínanej prognózy sa zároveň zvýši 
aj dotácia zamestnávateľom na pokrytie nákladov na vzdelávanie mladých zamestnancov 
v profesiách, o ktoré je na trhu práce osobitný dopyt, a to na 10 000 PLN. Prognóza dopytu 
po zamestnancoch v profesiách odborného odvetvového vzdelávania bude prvýkrát 
zohľadnená v rozdelení časti všeobecnej dotácie na vzdelávanie medzi jednotlivé samosprávy 
na rok 2020, pričom sa budú diferencovať sumy stanovené pre žiakov v systéme OVP. Verejné 
výdavky vynaložené na vzdelávanie v Poľsku za rok 2018 boli vo výške 77,9 miliardy PLN, čo 
predstavuje 3,7 % HDP. Náklady na jedného žiaka odbornej školy prevyšujú náklady na 
jedného žiaka všeobecnovzdelávacej strednej školy len o 12 %. 
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V Slovinsku financujú programy VnP samotné podniky, pričom na časť z týchto nákladov 
dostávajú refundáciu (z prostriedkov ESF alebo zo štátneho rozpočtu). 

V Lotyšsku je v súčasnosti hlavným politickým nástrojom na podporu a realizáciu učňovského 
vzdelávania projekt ESF s názvom „O účasti žiakov OVP v programoch učňovského 
vzdelávania a odbornej prípravy v podnikoch” (ďalej len „projekt SAM 851”), 
http://www.lddk.lv/projekts/darba-vide-balstitas-macibas/, ktorý realizuje Konfederácia 
zamestnávateľov Lotyšska. V rámci tohto projektu bol podporený aj rozvoj regionálnych 
združení na podporu učňovského vzdelávania u zamestnávateľov vo všetkých častiach krajiny. 
Podobne ako v prípade všetkých ostatných programov OVP, aj VnP je financované zo štátneho 
rozpočtu. Na podporu zamestnávateľov pri realizácii VnP sa priamo (účelovo) nepoužívajú 
žiadne prostriedky zo štátneho rozpočtu, na programy VnP sa vzťahujú všeobecné 
ustanovenia o financovaní programov OVP.  

Oslobodenie od dane z príjmov – podľa § 9 ods. 81 Zákona o dani z príjmov fyzických osôb sa 
vzťahuje na štipendiá do výšky 280 eur mesačne, ktoré v súlade s postupom určeným vládou 
na organizovanie a vykonávanie praktického vyučovania vypláca žiakovi obchodník, inštitúcia, 
združenie, nadácia alebo fyzická osoba registrovaná ako hospodársky subjekt, ako aj 
individuálny podnik, vrátane poľnohospodárskych alebo rybárskych podnikov a iných 
hospodárskych subjektov (https://likumi.lv/doc.php?id=56880). 
  

5. Inštruktori v systéme vzdelávania na pracovisku a ich príprava 

Inštruktori a existencia kvalitného systému prípravy inštruktorov VnP sú nevyhnutným 
predpokladom kvalitných programov VnP, preto sa odporúča zabezpečiť systematický prístup 
nielen k príprave inštruktorov VnP, ale aj udržateľný systém ich podpory. Nezriedka sa na 
tento účel využívajú špecifické programy alebo moduly. Niekedy upravuje požiadavky na 
inštruktorov VnP v podnikoch osobitná legislatíva, ktorá určuje aj maximálny počet žiakov na 
inštruktora. Aj napriek tomu, že v každej z krajín konzorcia existuje odlišný prístup 
k požiadavkám na inštruktorov a líši sa napríklad aj počet žiakov, ktorých inštruktor môže 
viesť, všetky štyri krajiny prijali opatrenia na zabezpečenie systematického prístupu k ich 
príprave.  

Na Slovensku sa systémový prístup k  vzdelávaniu inštruktorov VnP uplatňuje na základe 
aktivity 1 NP DV SK „Zapojenie stavovských a profesijných organizácií do procesu pokračujúcej 
transformácie OVP a vybudovanie kooperačnej platformy spolupráce partnerov zapojených 
do systému duálneho vzdelávania, vzdelávanie a príprava inštruktorov“. 

Vzdelávanie hlavných inštruktorov zabezpečuje profesijná organizácia s potrebnou 
kompetenciou v oblasti vzdelávania, v ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie pod ich 
vedením. Rovnaká organizácia vydáva aj osvedčenie o absolvovaní odbornej prípravy hlavných 
inštruktorov. Na základe dohody medzi stavovskými a profesijnými organizáciami a po 
prerokovaní Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania od 1. apríla 2019 
realizuje odbornú prípravu hlavných inštruktorov v rámci dohody s profesijnou organizáciou 
Republiková únia zamestnávateľov prostredníctvom školiteľa hlavných inštruktorov.  

Na daný účel sa na Slovensku nevyužívajú žiadne špecifické programy ani moduly. V súlade 
s §21b Zákona o OVP je hlavný inštruktor fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva 
praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania, ak: 

− je v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom alebo je samostatne zárobkovo-
činnou osobou,  

− dosiahla aspoň stredné odborné vzdelanie/ úplné stredné odborné vzdelanie/ vyššie 
odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom 
odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, 

http://www.lddk.lv/projekts/darba-vide-balstitas-macibas/
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− vykonávala najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu 
vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích 
štandardov pre príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje 

− má preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na výkon 
príslušného povolania takáto odborná spôsobilosť vyžaduje, 

− má potvrdenie o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora vydané príslušnou 
stavovskou organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou. 

Stupeň dosiahnutého vzdelania sa nevyžaduje, ak hlavný inštruktor vykonal skúšku na 
overenie odbornej spôsobilosti pre príslušné povolanie alebo pre príslušné odborné činnosti. 

Najvyšší počet žiakov na hlavného inštruktora je 40 žiakov. 

Príslušná právna norma však stanovuje požiadavky na inštruktorov VnP v podnikoch. Podľa 
§22 Zákona o OVP je inštruktor fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické 
vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak: 

− je v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom alebo je samostatne zárobkovo-
činnou osobou,  

− dosiahla aspoň stredné odborné vzdelanie/ úplné stredné odborné vzdelanie/ vyššie 
odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom 
odbore, v ktorom sa žiak pripravuje, 

− vykonávala najmenej tri roky povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích 
štandardov pre príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre 
príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje, 

− má preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na výkon 
príslušného povolania takáto odborná spôsobilosť vyžaduje, 

− má potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora vydané príslušnou stavovskou 
organizáciou alebo príslušnou profesijnou organizáciou. 
 

Stupeň dosiahnutého vzdelania sa nevyžaduje, ak inštruktor vykonával najmenej päť rokov 
povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný 
odbor alebo pre príslušný učebný odbor. Zamestnávateľ môže na jeden deň praktického 
vyučovania inštruktorovi priradiť najviac troch žiakov. 
Najvyšší počet žiakov, ktorí môžu vykonávať praktické vyučovanie pod vedením hlavného 
inštruktora, je 10-12 žiakov v skupine (v závislosti od oblasti štúdia alebo vzdelávania). 

Maximálny počet žiakov na inštruktora v podniku určený nebol, ten sa odvíja sa od 
materiálneho a technického vybavenia (v závislosti na normatíve určenom štátom). Najvyšší 
počet žiakov v skupine je 10-12 (v závislosti od oblasti štúdia).   

V dôsledku reformy vzdelávacieho systému sa v Poľsku plánuje nová forma odborného 
vzdelávania určená pre učiteľov teórie odborných predmetov a pre učiteľov praktického 
odborného vzdelávania - povinné odborné vzdelávanie (odvetvové vzdelávanie). Táto 
príprava sa bude realizovať pravidelne počas troch rokov v rozsahu 40 hodín v podnikoch 
súvisiacich s konkrétnou profesiou, ktorú daní učitelia vyučujú. Cieľom odvetvového 
vzdelávania je zlepšiť odborné zručnosti a odbornú spôsobilosť učiteľov potrebnú na výkon 
práce, vrátane najmä oboznámenia sa s technológiami používanými v podniku, oboznámenia 
sa so zariadeniami, nástrojmi a iným technickým vybavením používaným vo výrobných 
procesoch alebo službách, spoznania špecifík práce v reálnych podmienkach v oblasti 
súvisiacej s vyučovanou profesiou, zlepšenia praktických zručností pri aplikácii teoretických 
vedomostí, získania nových odborných skúseností súvisiacich s danou konkrétnou profesiou, 
nadviazanie odborných kontaktov, ktoré môžu byť prínosom pre proces odborného 
vzdelávania, zlepšenia interpersonálnych zručností v priamom kontakte so zamestnancami, či 
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identifikácie potrieb a možností uplatnenia absolventov škôl na regionálnom alebo lokálnom 
trhu práce. 

Právne normy upravujúce požiadavky na inštruktorov VnP v podnikoch: Zákon z 22. novembra 
2018, ktorým sa mení a dopĺňa Zákon o vzdelávaní, Zákon o systéme vzdelávania a ďalšie 
zákony (Zbierka zákonov 2018, pol. 2245). Zákon z 26. januára 1982 - Charta učiteľa (jednotné 
znenie: Zbierka zákonov, pol. 967 v znení neskorších predpisov) - §70c (účinný od 
1. septembra 2019). Maximálny počet žiakov na jedného inštruktora v podniku si určuje firma. 

V Slovinsku je príprava inštruktorov povinná. Odborná príprava lektorov v rozsahu 24 hodín 
sa realizuje na základe národnej legislatívy (CPI). Odbornú prípravu zabezpečujú profesijné 
komory a školy. Odborná príprava tútorov je tiež súčasťou magisterských skúšok. Podpora: 
Komory majú osobitné kancelárie pre VnP a každá škola má svojho koordinátora VnP, ktorých 
financuje ministerstvo školstva. Pre tútorov je pripravené školenie v rozsahu 24 hodín, ktoré 
má 2 moduly: Vývojové charakteristiky dospievajúcich a psychologický základ učenia, 
vyučovania a komunikácie; a Stratégie a metódy VnP. Spoločnosť poskytujúca tento typ 
vzdelávania musí byť akreditovaná niektorou z komôr a musí spĺňať materiálne (konkrétna 
oblasť práce, školiace miesto, vybavenie) a personálne (vyškolený inštruktor) požiadavky. V 
praxi to znamená, že 1 inštruktor zodpovedá v jednom momente najviac za  3 žiakov alebo 
učňov. 

V Lotyšsku upravuje príslušné požiadavky článok 10 Nariadenia č. 484. Inštruktor VnP vo 
firme musí spĺňať nasledujúce požiadavky: musí mať kvalifikáciu remeselníckeho majstra 
udelenú Lotyšskou remeselnou komorou a príslušné osvedčenie o majstrovskej praxi, príp. 
musia pedagogická spôsobilosť, odborné vzdelanie v príslušnom odbore a prax spĺňať aspoň 
jednu z týchto požiadaviek:  inštruktor má odbornú učiteľskú kvalifikáciu; inštruktor má 
pedagogické vedomosti získané v súlade s nariadením Kabinetu ministrov týkajúceho sa 
vzdelávania a odbornej kvalifikácie požadovanej od učiteľov a absolvoval kurz zvyšovania 
odbornej spôsobilosti učiteľov v uvedenom programe v rozsahu najmenej 72 hodín; osoba má 
pedagogické vedomosti získané praktickým interaktívnym modulovým vzdelávacím 
programom pre inštruktorov VnP v rozsahu najmenej 32 akademických hodín. 

Vzdelávací program vypracúvajú a realizujú vzdelávacie inštitúcie. Predchádza tomu 
koordinácia s ministerstvom školstva a vedy, cieľom ktorej bolo zabezpečiť jednotnú kvalitu 
vo všetkých oblastiach krajiny; odborné vzdelanie alebo prax osoby v danom odvetví spĺňa 
aspoň jednu z týchto požiadaviek: osoba má odborné vzdelanie v danom odvetví; osoba má 
aspoň tri roky praxe v danom odvetví. 

V súlade s textom „Usmernenia k organizácii a realizácii VnP“, ktorý Ministerstvo školstva 
a vedy prijalo  v júni 2017 v snahe zabezpečiť jednotné zásady a metodickú podporu 
subjektom zapojeným do realizácie VnP, je odporúčaný počet žiakov na jedného inštruktora 
6. 

 

6. Sociálny dialóg a zapojenie relevantných aktérov 

Existencia sociálneho dialógu a zapojenie príslušných aktérov na národnej úrovni do rozvoja 
programov VnP patria k hlavným predpokladom toho, že systém VnP bude skutočne 
relevantný z pohľadu trhu práce. V krajinách Konzorcia existujú rôzne formy a rôzne úrovne 
sociálneho dialógu. Sociálni partneri sa do tohto dialógu a do rozhodovania na národnej 
úrovni zapájajú v rôznej miere.   

Na Slovensku prebieha komunikácia v tejto oblasti medzi niekoľkými inštitúciami, ako sú 
ministerstvo školstva, ŠIOV, stavovské a profesijné organizácie či zamestnávatelia. V súlade 
s §28 Zákona o OVP sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na 
celoštátnej úrovni zúčastňujú: 1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
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2. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 3. Ministerstvo zdravotníctva SR, 
4. Ministerstvo hospodárstva SR, 5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, 6. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, 7. Ministerstvo životného prostredia SR 
a 8. Ministerstvo kultúry SR. 

Na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce na úrovni samosprávnych 
krajov sa zúčastňujú nasledujúce organizácie: a) samosprávne kraje, b) okresné úrady v sídle 
kraja, c) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v sídle kraja, d) regionálne komory stavovských 
organizácií, profesijné organizácie   zamestnávatelia, ktorí prispievajú k rozvoju regionálnej 
zamestnanosti, e) zástupcovia zamestnancov, f) zriaďovatelia stredných škôl v samosprávnom 
kraji a g) centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v sídle kraja. K 
úlohám ministerstva patrí koordinácia realizácie úloh týkajúcich sa sociálneho dialógu, a 
najmä úloh v oblasti spolupráce so sociálnymi partnermi a partnerskými inštitúciami 
a osobitne s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu. 

Rada vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu je poradným orgánom 
Vlády Slovenskej republiky pre oblasť odborného vzdelávania a prípravy. Rada vlády 
posudzuje štatút Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu, obmedzuje 
pôsobnosť príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie v oblasti 
odborného vzdelávania a prípravy, posudzuje štatút komisií overujúcich spôsobilosť 
zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, posudzuje 
návrhy pracovnej skupiny pre koordináciu odborného vzdelávania a prípravy a návrhy Rady 
zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania, vykonáva poradenskú činnosť v oblasti 
odborného vzdelávania a prípravy a spôsobilosti stavovských a profesijných organizácií vo 
veciach vykonávania ich kompetencií v systéme duálneho vzdelávania. 

V Poľsku môže byť sociálny dialóg formalizovaný, keďže kolektívne vyjednávanie vedú 
špeciálne zriadené inštitúcie, rady alebo výbory konajúce na základe príslušných zákonov 
alebo bilaterálnych dohôd. Úlohou ministerstva je, okrem iného, koordinovať plnenie úloh 
súvisiacich so sociálnym dialógom, najmä tých, ktoré sa týkajú spolupráce s organizáciami 
sociálnych partnerov a s inštitúciami sociálneho dialógu. O formách sociálneho dialógu nie sú 
k dispozícii žiadne údaje. 

V Slovinsku sú relevantní aktéri zapojení na národnej úrovni (Rada expertov pre oblasť OVP) 
a na miestnej úrovni, t. j. na úrovni jednotlivých škôl alebo školských stredísk. Na miestnej 
úrovni sa zainteresované strany zúčastňujú na činnosti školských rád a pracovných skupín, 
ktoré pracujú na príprave otvorených učebných osnov. Rada expertov pre oblasť OVP sa 
zaoberá otázkami OVP a Rada pre sociálny dialóg rieši všeobecné a ekonomické otázky 
vrátane tých súvisiacich s ľudskými zdrojmi a vzdelávaním. 

V Lotyšsku existuje funkčný a systémový sociálny dialóg. V snahe zlepšiť koordináciu medzi 
politikami v oblasti vzdelávania a zamestnanosti z pohľadu počiatočného aj ďalšieho 
odborného vzdelávania a podporiť zapojenie zamestnávateľov do rozvoja a poskytovania 
takéhoto vzdelávania zriadilo ministerstvo hospodárstva, ministerstvo školstva a vedy 
a ministerstvo sociálnych vecí v júli 2016 Radu pre zamestnanosť, ktorá sa stretáva 
pravidelne, zvyčajne raz za mesiac. Pravidelne sa stretáva aj Tripartitný podvýbor pre 
spoluprácu v oblasti OVP (PINTSA), ktorý sa stará o lepšie prepojenie politík v oblasti 
vzdelávania a zamestnanosti s osobitným dôrazom na učňovské vzdelávanie. 

Jednotlivé odvetvia majú svojich zástupcov v tzv. sektorových odborných radách, ktoré sú 
poradnými orgánmi podporujúcimi rozvoj kvalitných programov OVP v súlade s potrebami 
trhu práce. Rady pracujú v súlade s Nariadením kabinetu ministrov č. 485 z 15. júla 2016 
„Postup pri vytváraní sektorových odborných rád, ich úlohy a koordinácia ich aktivít” 
(https://likumi.lv/ta/id/283737-nozaru-ekspertu-padomju-izveidosanas-darbibas-un-
darbibas-koordinacijas-kartiba). Sektorové odborné rady fungujú na základe tripartitnej 
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spolupráce. Ich členmi sú zástupcovia zamestnávateľských organizácií, odborových zväzov, 
ministerstiev (školstva, hospodárstva a sociálnych vecí), ako aj ďalších odvetvových 
ministerstiev a Štátnej agentúry práce. 

Inštitúcie OVP (Centrá kompetencií) majú v súlade so Zákonom o OVP zriadené poradné 
orgány, tzv. konvencie, v rámci ktorých sa pravidelne diskutuje o lokálnych a regionálnych 
aspektoch rozvoja OVP a učňovského vzdelávania. V konvenciách majú svoje zastúpenie 
jednotlivé inštitúcie OVP, miestni alebo regionálni zamestnávatelia a orgány miestnej 
samosprávy i celoštátne orgány, cieľom ktorých je zabezpečiť lepšiu koordináciu 
miestnych/regionálnych a národných priorít v oblasti zlepšovania vzdelávacieho systému 
a zamestnanosti  a dosahovania súladu s potrebami trhu práce. 

Aktivity realizované od roku 2013 v súvislosti so zavádzaním učňovskej prípravy do systému 
OVP svedčia o tom, že v Lotyšsku existuje rozvinutý sociálny dialóg na rôznych úrovniach – 
na úrovni inštitúcií OVP, na miestnej a regionálnej úrovni, na úrovni odvetví, na úrovni 
ministerstiev aj na úrovni sociálnych partnerov. Sociálny dialóg sa týka rôznych oblastí, od 
prípravy právneho rámca, vypracovania noriem a učebných osnov, zaistenia súladu 
s požiadavkami trhu práce, cez určenie prioritných oblastí a stimulov pre zúčastnené strany, 
až po (v súčasnosti čoraz viac významnejšie) monitorovanie úspešnosti absolventov. 

Význam konvencií inštitúcií OVP a sektorových odborných rád od ich zriadenia na základe 
novely Zákona o OVP z roku 2015 rastie. Vždy nejaký čas trvá, kým si nové združenia získajú 
významné postavenie v rámci spolupráce medzi hráčmi na poli vzdelávania a zamestnanosti. 
Po analýze doterajších výsledkov a na základe nadobudnutých skúseností plánuje Ministerstvo 
školstva a vedy prijať opatrenia na podporu a optimalizáciu práce spomínaných organizácií 
v nadchádzajúcom programovom období 2021 - 2027.   

Je tiež dôležité uviesť, že existencia Tripartitného podvýboru pre spoluprácu v oblasti OVP 
(PINTSA) umožňuje okamžitú reakciu na novoidentifikované problémy a výzvy, a to vďaka 
angažovanosti a prítomnosti všetkých troch zúčastnených strán a vďaka tomu, že sa 
zodpovedajú Rade. Každý vzniknutý problém tak môže byť zaradený do programu zasadnutia 
Rady, a to aj opakovane, až kým sa partneri nedohodnú na spoločne prijateľnom riešení. 
Navyše, v prípade, že niektorý z problémov spadá do kontextu vysokej politickej úrovne, 
v rámci Rady pre zamestnanosť o ňom môžu diskutovať priamo príslušní ministri školstva, 
hospodárstva a práce, čo umožňuje hľadať riešenia na najvyššej politickej úrovni.   

Možno teda konštatovať, že existujúce inštitucionálne mechanizmy sú dobre navrhnuté na to, 
aby sa zaoberali riešením otázok učňovského vzdelávania na všetkých úrovniach a vo všetkých 
relevantných oblastiach, čo umožňuje prijímať potrebné rozhodnutia a zaistiť príslušné 
procesy. 

 

7. Zapojenie stavovských organizácií, zamestnávateľov 
a zamestnávateľských organizácií 

Ďalším nevyhnutným predpokladom úspechu VnP je aj zapojenie odvetvových organizácií, 
zamestnávateľov a zamestnávateľských organizácií či stavovských a profesijných združení 
a komôr. Významnú úlohu však zohráva aj mechanizmus a miera zapojenia spomínaných 
subjektov. 

Na Slovensku je do projektu zapojené široké spektrum aktérov ako Republiková únia 
zamestnávateľov; Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR; Slovenská obchodná 
a priemyselná komora; Asociácia priemyselných zväzov; Slovenská poľnohospodárska 
a potravinárska komora; Slovenská obchodná komora; Slovenská lesnícka komora či Slovenská 
banská komora. Všetky tieto profesijné organizácie (v závislosti od študijného odboru) 
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zabezpečujú overovanie spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať VnP, pričom pri kontrole 
sledujú materiálno-technickú, priestorovú, odbornú a personálnu spôsobilosť zamestnávateľa 
poskytovať praktické vyučovanie v súlade s tzv. Školským zákonom a Zákonom o OVP. 

V Poľsku je hlavným prvkom systému budovania spolupráce medzi vzdelávacou komunitou 
a podnikateľmi Programová rada, ktorá dohliada na činnosť sektorových rád a je zložená zo 
zástupcov ministerstiev zodpovedných za rozvoj, vzdelávanie, vyššie školstvo a prácu, 
zástupcov inštitúcií formálneho aj neformálneho vzdelávania, ale aj zástupcov 
podnikateľských organizácií a sociálnych a ekonomických partnerov. 

Sektorové rady: každá sektorová rada predstavuje iniciatívu „zdola nahor“, nakoľko ju tvoria 
ľudia spojení s relevantným odvetvím ako sú podnikatelia, zamestnávateľské 
a zamestnanecké organizácie, zástupcovia vzdelávacích inštitúcií, vedy, verejnej správy a trhu 
práce. 

V Slovinsku sú relevantnými aktérmi Obchodná a priemyselná komora a Remeselnícka 
komora. Tieto komory sú pojítkom medzi školami a podnikmi a zodpovedajú za akreditáciu 
podnikov, v ktorých môžu žiaci vykonávať prax, ako aj za podporu systému učňovského 
vzdelávania. Komory sú zapojené aj do rozvojových aktivít v tejto oblasti, ktorú koordinuje CPI 
(Národný inštitút OVP). CPI je národný inštitút zriadený Ministerstvom školstva 
a Ministerstvom práce, ktorý pripravuje učebné osnovy a stará sa o vypracovanie vzdelávacích 
štandardov v oblasti OVP. 

V Lotyšsku zohrávajú dôležitú úlohu sektorové odborné rady (SOR), ktoré spolu s početnými 
odvetvovými združeniami zabezpečujú správne prepojenie medzi poskytovateľmi 
vzdelávania a odvetviami. Za koordináciu SOR v poľnohospodárstve zodpovedá Konfederácia 
zamestnávateľov Lotyšska (LDDK, formálny sociálny partner) a Lotyšská rada pre spoluprácu 
poľnohospodárskych organizácií (LOSP). V súčasnosti je kľúčovým politickým nástrojom na 
podporu a realizáciu učňovského vzdelávania projekt ESF "O účasti žiakov odborného 
vzdelávania a prípravy v podnikoch" (ďalej len projekt SAM 851), 
http://www.lddk.lv/projekts/darba-vide-balstitas-macibas/, ktorý realizuje Konfederácia 
zamestnávateľov Lotyšska. V rámci projektu SAM 851 sa investovalo aj do rozvoja 
regionálnych združení na podporu učňovského vzdelávania u zamestnávateľov vo všetkých 
častiach krajiny. Sektorové odborné rady poskytujú potrebné odborné znalosti aj v súvislosti s 
obsahom programu odborného vzdelávania a prípravy a skúšky na získanie kvalifikácie - ich 
odborníci sa zúčastňujú na všetkých fázach realizácie programu - od vypracovania noriem 
a programov až po vypracovanie obsahu skúšky. V súčasnosti je hlavným politickým nástrojom 
na podporu a realizáciu učňovského vzdelávania projekt ESF s názvom „O účasti žiakov OVP 
v programoch učňovského vzdelávania a odbornej prípravy v podnikoch” (ďalej len „projekt 
SAM 851”, http://www.lddk.lv/projekts/darba-vide-balstitas-macibas/), ktorý realizuje 
Konfederácia zamestnávateľov Lotyšska. V rámci tohto projektu bol podporený aj rozvoj 
regionálnych združení na podporu učňovského vzdelávania u zamestnávateľov vo všetkých 
častiach krajiny. Sektorové odborné rady zastrešujú potrebné odbornú expertízu aj 
v súvislosti s obsahom programov OVP a kvalifikačných skúšok – členovia komisií sa 
zúčastňujú na všetkých fázach realizácie programov OVP, od vypracovania noriem 
a programov až po prípravu obsahu kvalifikačných skúšok. 

 

8. Zapojenie podnikov a zmluvné vzťahy 

Prístupy k nastaveniu zmluvných dojednaní sú v jednotlivých krajinách konzorcia vo 
všeobecnosti podobné, zatiaľ čo prístupy k zapojeniu podnikov sa líšia. Zmluvné strany určujú 
svoje úlohy, práva a povinnosti, pričom vhodnosť/spôsobilosť podnikov na poskytovanie VnP 
sa posudzuje/monitoruje rôznymi spôsobmi a v rôznej miere. 

http://www.lddk.lv/projekts/darba-vide-balstitas-macibas/
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Stredné odborné školy na Slovensku vypracúvajú školský vzdelávací program pre odborné 
vzdelávanie a prípravu v spolupráci so zamestnávateľmi, s ktorými majú uzatvorenú zmluvu 
o duálnom vzdelávaní. Stredná odborná škola je povinná pravidelne informovať 
zamestnávateľa o všetkých dôležitých skutočnostiach súvisiacich s výchovno-vzdelávacím 
procesom žiaka. Túto informačnú povinnosť si škola plní prostredníctvom pedagogického 
zamestnanca, ktorého po dohode so zamestnávateľom určí riaditeľ školy. Stredná odborná 
škola môže poskytnúť zamestnávateľovi zodpovedajúci počet majstrov odbornej výchovy 
alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej školy a pod vedením 
ktorých budú žiaci vykonávať praktické vyučovanie, ak zamestnávateľ nezamestnáva (a) 
majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe alebo (b) potrebný počet majstrov 
odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe.  

Zmluva o duálnom vzdelávaní uzatvorená medzi zamestnávateľom (podnikom) a strednou 
odbornou školou – jej predmetom je záväzok zamestnávateľa poskytovať žiakom praktické 
vyučovanie na svoje náklady a zodpovednosť a záväzok strednej odbornej školy organizovať 
odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania (viď §23 Zákona o OVP). Žiak 
je povinný zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní (a) podľa časového harmonogramu 
praktického vyučovania a (b) pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, 
hlavného inštruktora alebo inštruktora. Žiak počas praktického vyučovania vykonáva len 
cvičnú prácu a produktívnu prácu, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo 
odborným činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje. 

Žiak, ktorý vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je povinný 
dodržiavať vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania. Ak žiak počas praktického 
vyučovania preukázateľne úmyselne spôsobí škodu a túto škodu neodstráni uvedením do 
predchádzajúceho stavu, stredná odborná škola alebo zamestnávateľ môže od žiaka 
požadovať náhradu škody. Náhrada škody nesmie u jednotlivého žiaka presiahnuť sumu 
rovnajúcu sa štvornásobku minimálnej mzdy. Žiak má počas praktického vyučovania práva 
a povinnosti zamestnanca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Hmotné zabezpečenie žiaka – ak žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku 
zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, zamestnávateľ zabezpečí na 
svoje náklady (a) osobné ochranné pracovné prostriedky pre žiaka a (b) posúdenie zdravotnej, 
zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej 
posúdenie vyžaduje. Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme 
duálneho vzdelávania, zabezpečuje žiakovi stravovanie počas praktického vyučovania zo 
svojich prostriedkov.  

Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, 
môže uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na (a) ubytovanie žiaka v školskom 
internáte a (b) cestovné náhrady za dopravu z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej 
školy, miesta výkonu praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského 
internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a späť. 

Učebná zmluva uzatvorená medzi zamestnávateľom a zákonným zástupcom žiaka alebo 
medzi zamestnávateľom a plnoletým žiakom – jej predmetom je záväzok zamestnávateľa 
pripraviť žiaka na výkon povolania, skupiny povolaní alebo na výkon odborných činností na 
pracovisku praktického vyučovania a záväzok žiaka zúčastňovať sa na praktickom vyučovaní 
priamo u zamestnávateľa podľa jeho konkrétnych potrieb a požiadaviek (viď §25 – 26 Zákona 
o OVP). Žiak na základe učebnej zmluvy získava právo pripravovať sa na povolanie  
odpovedajúce profilu absolventa v študijnom odbore, na ktoré sa žiak pripravuje, ako aj právo 
na hmotné a finančné zabezpečenie v súlade s podmienkami dohodnutými v učebnej zmluve. 

Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, vydá 
vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania, ktorý zverejní na viditeľnom mieste na 
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pracovisku praktického vyučovania. Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania 
obsahuje organizáciu praktického vyučovania, priebeh praktického vyučovania, prevádzku 
a vnútorný režim pracoviska praktického vyučovania, opatrenia na ochranu bezpečnosti, 
zdravia a majetku a ďalšie podrobnosti súvisiace s účasťou žiakov na praktickom vyučovaní. 
Vnútorný poriadok pracoviska praktického vyučovania môže byť vydaný aj ako súčasť 
vnútorných predpisov zamestnávateľa. 

Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je 
povinný uhradiť strednej odbornej škole zodpovedajúcu časť nákladov na praktické 
vyučovanie, ak (a) časť praktického vyučovania sa vykonáva v dielni pod vedením majstrov 
odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami strednej odbornej 
školy alebo (b) praktické vyučovanie sa vykonáva na pracovisku praktického vyučovania pod 
vedením majstrov odbornej výchovy alebo učiteľov odbornej praxe, ktorí sú zamestnancami 
strednej odbornej školy. 

Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je 
povinný bezodkladne oznámiť príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej 
organizácii, ktorá mu vydala osvedčenie, že prestal spĺňať príslušné podmienky alebo že došlo 
k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní. 

Zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, 
deleguje svojho zástupcu do skúšobnej komisie pre záverečnú skúšku, predmetovej 
maturitnej komisie pre odbornú zložku maturitnej skúšky alebo do skúšobnej komisie pre 
absolventskú skúšku.  

Monitorovanie vhodnosti a spôsobilosti zamestnávateľov poskytovať praktické vyučovanie 
– monitorovanie vykonávajú odborové organizácie a stavovské a profesijné organizácie. §11 
Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov hovorí nasledovné: Príslušná stavovská organizácia a príslušná profesijná organizácia 
na účely overenia spôsobilosti zamestnávateľa zriaďuje Komisiu pre overenie spôsobilosti 
zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. Príslušná 
stavovská organizácia a príslušná profesijná organizácia pre každý študijný odbor a každý 
učebný odbor, ku ktorému má vecnú pôsobnosť, vedie zoznam odborne spôsobilých osôb. Zo 
zoznamu odborne spôsobilých osôb vymenúva členov komisie, ktorí overia spôsobilosť 
konkrétneho zamestnávateľa.  

Za odborne spôsobilú osobu sa považuje fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie alebo 
odborné činnosti v rozsahu učiva odborných vyučovacích predmetov určených vzdelávacími 
štandardmi príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru. Podrobnosti 
o zložení, spôsobe vymenovania členov a overovacej činnosti komisie upraví štatút komisie, 
ktorý vydá príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia po 
prerokovaní Radou vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu. 

(Pozn.: Zákon stanovuje, čo musí obsahovať žiadosť o overenie spôsobilosti zamestnávateľa, 
aké musí mať prílohy a samotný priebeh procesu overovania.) 

Hodnotenie činnosti zamestnávateľov a kontrolu odborného vzdelávania a prípravy 
v systéme duálneho vzdelávania vykonáva Štátna školská inšpekcia v súčinnosti so 
zástupcami stavovských a profesijných organizácií, ktoré kontrolujú spôsobilosť a účelovosť 
priestorového a materiálno-technického zabezpečenia vzdelávacieho procesu, ako aj 
používané didaktické postupy. Štátna školská inšpekcia pri návšteve školy zároveň: 

− kontroluje súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím 
programom a s cieľmi a zásadami vzdelávania, 

− monitoruje a hodnotí kvalitu vzdelávania a prípravy, 
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− poskytuje kontrolovanému subjektu poradenstvo týkajúce sa nápravy zistených 
nedostatkov. 

Štátna školská inšpekcia môže na základe svojich zistení a hodnotenia navrhnúť stavovskej 
alebo profesijnej organizácii zrušenie osvedčenia o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať 
praktické vyučovanie. 

V Poľsku sa od riaditeľa školy vyžaduje, aby pred zavedením novej profesie do školského 
vzdelávania spolupracoval so zamestnávateľom v odvetví, do ktorého je profesia zaradená.  
Táto spolupráca sa uskutočňuje na základe zmluvy alebo dohody vzťahujúcej sa na jeden alebo 
viacero vzdelávacích kurzov, a môže spočívať najmä vo vytváraní patronátnych tried, 
v realizácii odborného vzdelávania, vrátane praktického odborného vzdelávania, v spolupráci 
so zamestnávateľom, vo vybavení dielní alebo školských dielní, v organizácii odborných 
skúšok, v príprave učiteľov odborného vzdelávania vrátane organizácie odborného výcviku, 
v poskytovaní odborného poradenstva a v propagácii odborného vzdelávania. 

Riaditelia škôl poskytujúcich odborné vzdelávanie, ktoré spúšťajú vzdelávanie v nových 
predmetoch, budú povinní nadviazať spoluprácu so zamestnávateľom od školského roku 
2019/2020 - 2021/2022, na ostatné školy poskytujúce odborné vzdelávanie sa táto 
povinnosť bude vzťahovať od školského roku 2022/2023 ďalej. Táto povinnosť sa nevzťahuje 
na odvetvové stredné školy, keďže v nich bude odborné vzdelávanie prebiehať 
v rámci odborných predmetov. 

Riaditeľ školy alebo vzdelávacieho zariadenia môže na základe rozhodnutia v prípadoch 
určených v štatúte školy alebo vzdelávacieho zariadenia vylúčiť žiaka zo zoznamu žiakov. 
K vylúčeniu žiaka dochádza na základe uznesenia pedagogickej rady po predchádzajúcej 
konzultácii so študentskou samosprávou. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na žiakov v systéme 
povinného vzdelávania. V opodstatnených prípadoch môže byť takýto žiak na žiadosť riaditeľa 
školy preložený na inú školu. 

Riaditeľ školy môže uzatvoriť dohodu s certifikačným orgánom uvedenom v zákone 
o Integrovanom systéme kvalifikácií z 22. decembra 2015 týkajúcu sa jednorazového 
bezplatného prístupu žiakov alebo absolventov k systému overovania a certifikácie povolaní 
v rámci Integrovaného systému kvalifikácií. Zmluva sa uzatvára so súhlasom žiaka alebo 
absolventa alebo, v prípade maloletého žiaka alebo absolventa, so súhlasom jeho zákonného 
zástupcu. Každý žiak, ktorý začne realizovať plán odbornej praxe, je povinný viesť si tzv. 
„Denník odbornej praxe“. 

Povinnosť absolvovať odbornú skúšku bude podmienkou ukončenia štúdia. Osvedčenie 
o odbornej kvalifikácii bude obsahovať jeden výsledok, ktorý bude kombináciou výsledkov 
písomnej a praktickej časti skúšky. Na osvedčení o odbornej kvalifikácii sa bude namiesto 
výsledkov jednotlivých skúšok uvádzať priemer všetkých kvalifikačných skúšok v danej 
profesii. Od roku 2022 môžu byť výsledky odbornej skúšky zohľadnené pri prijímaní študentov 
na vysoké školy. Žiaci a absolventi si na základe príslušných ustanovení novelizovaného Zákona 
o vzdelávaní budú môcť bezplatne overiť a osvedčiť kvalifikácie. Právo overovať a osvedčovať 
si kvalifikáciu majú žiaci alebo absolventi, na ktorých sa vzťahuje dohoda uzatvorená medzi 
riaditeľom školy a certifikačným orgánom. 

V súlade so Zákonníkom práce je subjekt prijímajúci žiaka na pracovnú stáž povinný žiakovi 
zabezpečiť bezpečné a zdraviu nezávadné podmienky na pracovisku. 

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva mladistvých v rámci OVP formou odborného výcviku, ich 
smeruje na teoretickú prípravu do priemyselnej školy prvého stupňa v súlade s predpismi 
vychádzajúcimi z čl. 191 §3 Zákona z 26. júna 1974 - Zákonníka práce, sa s riaditeľom školy 
dohodne na: 1) rozsahu odborného vzdelávania poskytovaného školou a zamestnávateľom, 
vyplývajúceho z učebného plánu odborného výcviku; 2) počte dní v týždni, keď sa praktické 
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vyučovanie realizuje u zamestnávateľa; 3) spôsobe kontroly plnenia učebného plánu 
odborného výcviku každou zo strán. 

Zamestnávateľ má ako spolupracovník školy alebo ako spolutvorca učebných osnov 
a učebného plánu právo zúčastňovať sa na zasadnutiach pedagogickej rady školy. 
Zamestnávatelia, ktorí uzatvorili pracovnú zmluvu s mladistvými zamestnancami na účely ich 
prípravy na povolanie, majú nárok na spolufinancovanie nákladov na vzdelávanie, ak: 
1) zamestnávateľ alebo osoba vedúca zariadenie v mene zamestnávateľa alebo osoba 
zamestnaná u zamestnávateľa je spôsobilá viesť odbornú prax mladistvých podľa podmienok 
uvedených v ustanoveniach týkajúcich sa odbornej praxe mladistvých a jej odmeňovania; 
2) mladistvý zamestnanec ukončil odbornú prax a úspešne ju absolvoval: a) v prípade 
mladistvého zamestnaného na účely učňovskej prípravy u zamestnávateľa, ktorý je 
remeselníkom - majstrovskou skúškou v súlade s predpismi vychádzajúcimi z čl. 3 ods. 4 
Zákona o remeslách z 22. marca 1989, b) v prípade mladistvého zamestnanca zamestnaného 
na účely učňovskej prípravy u zamestnávateľa, ktorý nie je remeselníkom - odbornou skúškou; 
3) mladistvý zamestnanec absolvoval prípravu na výkon konkrétnej práce a úspešne 
absolvoval skúšku v súlade s predpismi uvedenými v bode 1. 

Zákon zo 14. decembra 2016 (Zákon o vzdelávaní) – Povinnosť spolupráce medzi školami 
a zamestnávateľmi. Monitorovaním procesu implementácie základných učebných osnov 
pre odborné vzdelávanie a spolupráce medzi školami a zamestnávateľmi sa zaoberá 
Národné centrum pre podporu odborného a ďalšieho vzdelávania. 

Diagnostika kvality praktického odborného vzdelávania a prípravy prebieha na základe 
výskumu, vrátane individuálnych hĺbkových rozhovorov, realizovaného s tromi skupinami 
respondentov, ktorí sa zúčastňujú procesu odborného vzdelávania. 

Školy v Slovinsku monitorujú napredovanie žiakov, nie sú však zmluvnými stranami. Žiaci 
vykonávajú praktický výcvik na pracovisku podľa pokynov a pod dohľadom zamestnávateľa 
a musia si pravidelne viesť učňovský denník; informovať zamestnávateľa o podstatných 
okolnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na plnenie ich zmluvných povinností, ako aj 
o všetkých zmenách, ktoré majú vplyv na plnenie ich učňovských práv; zdržať sa akéhokoľvek 
konania, ktoré, vzhľadom na povahu práce vykonávanej u zamestnávateľa, materiálne alebo 
morálne poškodzuje alebo môže poškodiť obchodné záujmy zamestnávateľa; chrániť osobné 
údaje a obchodné tajomstvo zamestnávateľa; poznať opatrenia na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci;  plniť si ďalšie povinnosti v súlade s predpismi o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a plniť si ďalšie zmluvné záväzky a právne povinnosti. 

Praktická výučba na pracovisku zamestnávateľa a učňovská príprava v škole môžu trvať spolu 
najviac osem hodín denne a najviac 36 hodín týždenne. Ak vyučovanie v škole trvá päť alebo 
viac hodín denne, praktické vyučovanie u zamestnávateľa nesmie prebiehať v ten istý deň. 
Žiak sa môže zúčastňovať praktického vzdelávania počas školských prázdnin, ale 
zamestnávateľ je žiakovi povinný v každom školskom roku umožniť využitie najmenej šesť 
týždňov neprerušených letných prázdnin a najmenej osem dní ostatných prázdnin určených 
v súlade so školským kalendárom. 

Učeň, ktorý absolvuje praktickú prípravu u zamestnávateľa v trvaní najmenej štyri a pol 
hodiny denne, má právo na prestávku v trvaní najmenej 30 minút. Učeň má právo na 
odpočinok medzi dvoma dňami, keď sa zúčastňuje praktickej výučby, pričom takýto odpočinok 
trvá najmenej 12 hodín nepretržite a týždenne až do 48 hodín nepretržite. Praktické 
vyučovanie učňa nesmie prebiehať v noci medzi 22.00 hod. a 6.00 hod. nasledujúceho dňa. 
Učeň nesmie pracovať nadčas. Učeň nesmie absolvovať praktické vyučovanie v nedeľu a počas 
štátnych sviatkov, ale môže sa zúčastňovať praktického vyučovania najviac jednu sobotu 
v mesiaci a najviac šesť sobôt v rámci školského roka. 



26 
 

Učeň má nárok na najmenej jeden deň ospravedlnenej neprítomnosti na praktickom 
vyučovaní z osobných dôvodov a bez povinnosti nahradiť si účasť na praktickom vyučovaní 
v prípade vlastného sobáša, úmrtia v rodine (rodičia, súrodenci, starí rodičia, rodičia, 
manžel/manželka, dieťa) alebo živelnej pohromy, ktorá učňa alebo jeho rodinu postihla, ako 
aj v ďalších prípadoch uvedených v kolektívnej zmluve záväznej pre zamestnávateľa. 

Podnik poskytujúci praktické vyučovanie je povinný žiakovi poskytnúť kvalitné praktické 
vzdelávanie a prípravu v súlade so vzdelávacím programom a osnovami; umožniť žiakovi 
plnenie povinností vyplývajúcich zo vzdelávacieho programu školy; uhradiť učňovský 
príspevok tak, ako ho určuje príslušná zmluva a zákon; zabezpečiť bezpečnú a zdraviu 
neškodnú prácu v súlade s predpismi; chrániť a rešpektovať osobnosť žiaka, brať naňho ohľad 
a chrániť jeho súkromie; okrem prázdnin podľa školského kalendára žiakovi poskytnúť 
najmenej šesť voľných pracovných dní na prípravu na záverečnú skúšku; viesť evidenciu 
v súlade so zákonom; zabezpečiť lekárske prehliadky zodpovedajúce bezpečnostným rizikám 
a ochrane zdravia pri práci; a zaregistrovať učebnú zmluvu na príslušnej komore. Podnik má 
za určitých podmienok aj právo učebnú zmluvu ukončiť. 

Príslušné komory kontrolujú podniky s oprávnením poskytovať praktické vzdelávanie. 
Komora vysiela odborníka, ktorý preverí, či sú v podniku zabezpečené vhodné materiálne 
a personálne podmienky (inštruktori s príslušným vzdelaním, dostatočnou praxou 
a osvedčením o spôsobilosti vykonávať inštruktorskú činnosť) a či je podnik schopný vyškoliť 
žiakov v súlade s programom a štandardmi stanovenými pre konkrétny program. Komory tiež 
kontrolujú a overujú každú učebnú zmluvu. 

V Lotyšsku nesie celkovú zodpovednosť za realizáciu programu VnP stredná odborná škola,  
ktorá je povinná zabezpečiť, aby sa min. 25 % programu OVP realizovalo v podniku, a tiež 
zabezpečiť individuálny plán vzdelávania pre žiakov. Musí dôjsť k uzatvoreniu trojstrannej 
dohody medzi školou, žiakom a podnikom. Žiak a podnik uzatvárajú aj ďalšiu (dvojstrannú) 
dohodu, ktorá sa v prípade pracovnej zmluvy týka mzdy žiaka alebo, v prípade dohody, 
príspevku pre žiaka (na základe Nariadenia č. 484 sú akceptovateľné obe formy 
odmeňovania). Žiak je povinný dodržiavať požiadavky školy a podniku a má právo na odmenu, 
individuálne prostriedky pracovnoprávnej ochrany a poistenie zodpovednosti za škodu. 
Podnik je povinný zabezpečiť odmeňovanie žiaka, a to buď na základe pracovnej zmluvy alebo 
dohody o príspevku uzatvorenej medzi podnikom a žiakom. Okrem mzdy/príspevku musia byť 
počas realizácie individuálneho plánu v súlade s učebnou zmluvou zabezpečené aj prostriedky 
individuálnej ochrany práce a poistenie občianskej zodpovednosti žiaka. 

O názor (stanovisko) na kvalitu/spôsobilosť podniku možno požiadať sektorovú odbornú 
radu (Nariadenie č. 484). Inštitúcie OVP majú právo slobodne sa rozhodnúť, či budú realizovať 
program OVP v učňovskom alebo školskom režime. Štandardy programu OVP platia bez 
ohľadu na formu organizácie vzdelávania alebo formu jeho realizácie (školský alebo 
pracovný/učňovský model). Podobne, aj získaná kvalifikácia je rovnaká. Program OVP 
realizovaný formou VnP môže byť buď prispôsobený existujúcemu programu OVP, ktorý škola 
už realizuje, alebo môže byť vytvorený nanovo, pričom musí vychádzať z rovnakých 
štandardov OVP. Škola je povinná uviesť vo vzdelávacom informačnom systéme (VIIS) 
informáciu o tom, že program VnP bol prispôsobený alebo vytvorený nanovo. V prípade, že 
program OVP bol len upravený, nie je nutné opätovne ho akreditovať či žiadať preň udelenie 
licencie, nakoľko zmena sa týka len spôsobu realizácie vzdelávania. Ak sa vytvára nový 
program VnP, proces udeľovania licencie a akreditácie je rovnaký ako v prípade akéhokoľvek 
iného programu OVP. 

Program (spôsob jeho realizácie) je prispôsobený potrebám učňovskej prípravy tak na úrovni 
školy ako aj podniku. Žiak a podnik uzatvárajú zmluvu o odmeňovaní a škola, žiak a podnik 
uzatvárajú trojstrannú dohodu upravujúcu všeobecné ustanovenia a náležitosti týkajúce sa 
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odbornej prípravy. Typ dohody sa odvíja od typu odmeňovania: uzatvoriť sa môže bežná 
pracovná zmluva (učňovi sa vypláca mzda) alebo, v prípade, že sa na program VnP vzťahujú 
normy vypracované pre príslušné programy OVP (spoločná norma pre školské programy OVP 
a učňovské vzdelávanie), uzatvára sa učňovská dohoda. Škola, zamestnávateľ a učeň sa 
dohodnú na pláne odbornej prípravy, v ktorom sú podrobne definované dojednania týkajúce 
sa rozsahu a obsahu odbornej prípravy na pracovisku, typu striedania, a pod. Učňovi sa na 
základe dohody vypláca príspevok (ktorý je, do určitej výšky, oslobodený od dane z príjmu 
fyzických osôb). 

Významnú úlohu zohrávajú sektorové odborné rady, ktoré sú poradnými orgánmi 
podporujúcimi rozvoj kvalitných programov OVP v súlade s potrebami trhu práce. Sektorové 
odborné rady fungujú na základe tripartitnej spolupráce. Ich členmi sú zástupcovia 
zamestnávateľských organizácií, odborových zväzov, ministerstiev (školstva, hospodárstva 
a sociálnych vecí), ako aj ďalších odvetvových ministerstiev a Štátnej agentúry práce. 
Relevantnými aktérmi sú tiež odvetvové združenia a asociácie. Všetci títo aktéri sa podieľajú 
na príprave obsahu aj očakávaných výsledkov programu OVP (cez vypracovanie štandardov, 
obsahu kvalifikačných skúšok, a pod.).  
 

9. Národné, regionálne a lokálne aspekty vzdelávania na pracovisku 
  

Na Slovensku prebieha plánovanie na národnej, regionálnej aj lokálnej úrovni. Samosprávne 
kraje pri určovaní najvyššieho počtu žiakov stredných škôl pre daný školský rok prihliadajú na 
potreby trhu práce vyplývajúce z prognóz v oblasti OVP a VnP (viď tiež komentár k otázke č. 6) 
tak, ako je uvedené v §28 Zákona o OVP.  

Zákon č. 209/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom 
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú 
niektoré zákony, §30 ods. 1: Ministerstvo práce v rámci pravidelných prognóz vývoja na trhu 
práce zverejňuje na svojom webovom sídle raz ročne informáciu o a) uplatnení absolventov 
stredných škôl na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov 
a učebných odborov a vykonávaného zamestnania, b) dodatočnej potrebe zamestnancov na 
trhu práce v členení na príbuzné študijné odbory a príbuzné učebné odbory v spolupráci so 
stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami do 30. apríla príslušného 
kalendárneho roka. §31 Samosprávny kraj, odseky 1), 2), 3), 4),5), 6) a) b) c), 7). Samosprávny 
kraj na základe odporúčania Krajskej rady pre odborné vzdelávanie (KROV) každoročne 
prerokuje plánovaný najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl na nasledujúci 
školský rok do 15. októbra. Do 30. novembra daného roka potvrdí predseda KROV počet 
žiakov svojím podpisom. Schválený plánovaný počet žiakov stredných škôl sa zároveň zverejní 
na webom sídle samosprávneho kraja a samosprávny kraj ho zasiela Ministerstvu školstva, 
vedy, výskumu a športu SR na schválenie. §29 ods. 5) Ministerstvo školstva posudzuje 
doručené žiadosti o preskúmanie určenia počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl podľa 
§31 ods. 5). 

V januári nasledujúceho roka prerokuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 
úpravu počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl so samosprávnym krajom a so 
zriaďovateľom strednej školy (plán výkonu škôl) a následne, do 31. januára, zverejní na svojom 
webovom sídle upravený počet žiakov. §47 ods. c) kritériá na určovanie najvyššieho počtu 
žiakov prvého ročníka stredných škôl pre príslušný školský rok. Samosprávny kraj v plánovaní 
pokračuje v súlade s §47 ods. c). 

V Poľsku sa prognóza dopytu po zamestnancoch na celoštátnom a regionálnom trhu práce 
vyhlasuje každoročne pred 1. februárom daného roka. V súlade s ustanoveniami Zákona 
o vzdelávaní je táto prognóza nástrojom, ktorý, okrem iného, využívajú regionálne rady pre 
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potreby trhu práce pri realizácii úloh, ktoré im ukladá Zákon o podpore zamestnanosti. Tieto 
úlohy zahŕňajú vydávanie stanovísk k opodstatnenosti vzdelávania v konkrétnej profesii. 
Prognóza je tiež východiskom pre orgány regionálnej samosprávy pri každoročnom určovaní 
zoznamu profesií, v ktorých budú zamestnávateľom refundované náklady na odmeňovanie 
mladých pracovníkov v systéme OVP, čo je kľúčový nástroj v rámci nového spôsobu 
financovania odborného vzdelávania a prípravy (na základe výsledkov prognózy sa bude 
každoročne rozdeľovať časť všeobecnej dotácie na vzdelávanie určená na odborné 
vzdelávanie). 

Keďže prognóza ovplyvní financovanie vzdelávania, riaditelia škôl by mali jej výsledky 
zohľadniť pri každoročnom plánovaní odborného vzdelávania. Cieľom prognózy je poskytnúť 
priestor pre nastavenie ponuky odvetvového vzdelávania tak, aby bol v súlade s potrebami 
celoštátneho i regionálneho trhu práce.  Prognóza tak bude mať vplyv na určenie výšky dotácie 
na žiaka v systéme odborného vzdelávania v rámci prerozdelenia vzdelávacej časti všeobecnej 
dotácie medzi jednotlivé samosprávne celky. 
 
V Slovinsku prebieha plánovanie na národnej úrovni formou lokálnych konzultácií. Prognóza 
vývoja na trhu práce sa však v skutočnosti pri plánovaní ponuky vzdelávania nezohľadňuje. 
Prognózu vývoja na trhu práce však využívajú kariérni a výchovní poradcovia ako jeden zo 
svojich nástrojov. 
 
V Lotyšsku je za stredno- a dlhodobé prognózy zodpovedné ministerstvo hospodárstva 
a krátkodobé prognózy pripravuje ministerstvo sociálnych vecí. Tieto prognózy sú zohľadnené 
pri plánovaní rozvoja a poskytovania OVP, ale konkrétnejšie opatrenia aplikujú sektorové 
odborné rady, ktoré radia ministerstvu školstva a vedy v súvislosti s určením počtu prijatých 
žiakov a plánovaním prijímania žiakov do budúcnosti.   
 
 

10. Autonómia inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy 
 

Miera autonómie inštitúcií OVP pri rozhodovaní o ich účasti v programoch VnP a ponuka 
konkrétnych programov VnP sa v jednotlivých krajinách Konzorcia líši. 

Na Slovensku sa stredné odborné školy riadia Zákonom o odbornom vzdelávaní a príprave, 
ktorý vymedzuje práva a povinnosti inštitúcií poskytujúcich odborné vzdelávanie a prípravu 
a tiež to, v ktorých prípadoch môže stredná odborná škola uzatvoriť zmluvu o duálnom 
vzdelávaní. Stredné odborné školy oslovujú zamestnávateľov, ale aj zamestnávatelia môžu 
osloviť stredné školy – môžu sa rozhodnúť, či nadviažu spoluprácu. Škola a zamestnávateľ 
môžu ako podklad (vzor) pre vypracovanie učebných osnov odborných predmetov použiť aj 
vzorové učebné osnovy pre odbor, pre ktorý sa vypracúva školský vzdelávací program. 

Učiteľ daného predmetu si môže vzorové učebné osnovy prispôsobiť v rozsahu max. 30 % 
z celkového počtu vyučovacích hodín, čo učiteľovi umožňuje aktualizovať obsah odborného 
vzdelávania. 

Uvedený rozsah možných úprav vzorových učebných osnov môže byť pre školu 
a zamestnávateľa podkladom pre aktualizáciu obsahu školského vzdelávacieho programu, 
ktorý škola pripravila pred vstupom do systému duálneho vzdelávania. 

V Poľsku bola zavedená povinnosť škôl spolupracovať so zamestnávateľmi na základe zmluvy 
alebo dohody vzťahujúcej sa aspoň na jeden vzdelávací cyklus. 

Školy v Slovinsku môžu ministerstvo školstva informovať o potrebách lokálneho trhu práce, 
ale konečné rozhodnutie závisí od finančných možností. Školy musia zadefinovať 20 % 
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učebných osnov. Školy sú v spolupráci s miestnymi podnikmi a ďalšími relevantnými aktérmi 
povinné zadefinovať lokálnu ponuku odborných modulov pre každé povolanie. 

Školy v Lotyšsku sa môžu slobodne rozhodnúť, či sa chcú zapojiť do programov VnP a hoci 
účasť škôl na programoch VnP nie je povinná, ministerstvo školstva a vedy stredné odborné 
školy podporuje v tom, aby zvýšili svoje zapojenie najmä v profesiách a odboroch v oblasti 
prírodných a technických vied (STEM). 

 

11. Národné, inštitucionálne a individuálne stimuly 
  

V krajinách Konzorcia sa na podporu rozvoja VnP využívajú rôzne druhy stimulov na národnej, 
inštitucionálnej a individuálnej úrovni. Môžu sa vzťahovať na inštitúcie OVP, žiakov OVP alebo 
zamestnávateľov. 

Na Slovensku existujú na národnej úrovni dva hlavné typy stimulov: 1) príspevok na 
zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania (viď príspevok na 
zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania podľa §21a Zákona 
o OVP v otázke 4 tohto dotazníka); 2) daňovo odpočítateľná položka odstupňovaná podľa 
veľkosti podniku. Každý zamestnávateľ, ktorý poskytuje praktické vyučovanie v systéme 
duálneho vzdelávania, má nárok na daňovú úľavu vo forme zníženia základu dane 
daňovníka, ktorý je poskytovateľom praktického vyučovania. V súlade s §17 ods. 37 Zákona 
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, základ dane daňovníka, ktorý poskytuje praktické 
vyučovanie žiakovi na základe učebnej zmluvy, sa zníži o a) 3 200 eur na žiaka, ak daňovník 
poskytne v zdaňovacom období viac ako 400 hodín praktického vyučovania, a o b) 1 600 eur 
na žiaka, ak daňovník poskytne v zdaňovacom období viac ako 200 hodín praktického 
vyučovania. Finančné zabezpečenie žiaka (vzťahuje sa len na programy VnP) je individuálne.  

V Poľsku sa stáže u zamestnávateľov na základe zmluvného vzťahu započítavajú do doby 
zamestnania jednotlivca. Zamestnávateľ si môže zahrnúť výdavky na mzdu vyplatenú žiakovi 
do odpočítateľných nákladov. Zamestnávateľ dostane na vzdelávanie mladého zamestnanca 
príspevok 10 000 PLN. Podnik si môže od príjmu odpočítať aj dary poskytnuté odborným 
stredným školám. 

V Slovinsku sú finančné stimuly pre podniky na národnej úrovni financované z prostriedkov 
ESF. Stimuly pokrývajú časť výdavkov, ktoré podnikom vzniknú. 

Kancelárie komôr pre VnP. Obchodná komora a Remeselná komora zriaďujú kancelárie pre 
VnP, ktoré sú spolufinancované ministerstvom školstva s cieľom poskytnúť podnikom 
podporu v tejto oblasti. Náklady na koordinátorov VnP, ktorí predstavujú prepojenie medzi 
školami a podnikmi, financuje ministerstvo školstva. Vzdelávanie inštruktorov je 
financované z fondov ESF (cez projekty). 

V Lotyšsku je realizácia programov VnP kritériom (jedným z viacerých) pre udelenie štatútu 
kompetenčného centra OVP, čo je stimulom pre inštitúcie OVP, aby sa stali školou, ktorá 
poskytuje aj VnP. 

Oslobodenie od dane z príjmov fyzických osôb – podľa §9 ods. 81) Zákona o dani z príjmov 
fyzických osôb – štipendiá do výšky 280 eur mesačne, ktoré žiakovi v súlade s postupom 
určeným Kabinetom pre organizovanie a vykonávanie praktického vyučovania vypláca 
zamestnávateľ, sú oslobodené od zdanenia (Smernica Kabinetu ministrov č. 484.), 
https://likumi.lv/doc.php?id=56880 

V súčasnosti je v Lotyšsku hlavným politickým nástrojom na podporu a realizáciu učňovského 
vzdelávania projekt ESF s názvom „O účasti žiakov OVP v programoch učňovského vzdelávania 
a odbornej prípravy v podnikoch” (ďalej len „projekt SAM 851”), 

https://likumi.lv/doc.php?id=56880
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http://www.lddk.lv/projekts/darba-vide-balstitas-macibas/, ktorý realizuje Konfederácia 
zamestnávateľov Lotyšska. V rámci tohto projektu bol podporený aj rozvoj regionálnych 
združení na podporu učňovského vzdelávania u zamestnávateľov vo všetkých častiach krajiny.  

Motivovanie aktérov je aj naďalej výzvou, pretože si vyžaduje ďalšiu pozornosť. Sociálna 
zodpovednosť podnikov rastie len pomaly. So zvyšovaním nedostatku pracovnej sily 
v poslednom čase začali podnikatelia prejavovať čoraz väčší záujem o programy VnP, ktoré 
vnímajú ako nástroj na prilákanie pracovníkov. 
 

12. Publicita a podpora vzdelávania na pracovisku 
  

Na Slovensku vznikla internetová stránka http://dualnysystem.sk/ určená zamestnávateľom, 
žiakom a stredným školám, na ktorej sú dostupné aktualizované informácie pre všetky cieľové 
skupiny v systéme duálneho vzdelávania.  

Pre rovnakú cieľovú skupinu bola je určená aj stránka http://potrebyovp.sk/, kde sú na jednom 
portáli zaregistrovaní zamestnávatelia aj školy zapojené v systéme duálneho vzdelávania 
a kde je zverejnená aktuálna ponuka miest pre záujemcov o systém duálneho vzdelávania.  

V rámci národného operačného programu Ľudské zdroje bola pre zamestnávateľov a žiakov 
vytvorená stránka https://mojdual.sk/. 

Stránka http://www.rzsdv.sk združuje zamestnávateľov s cieľom dosiahnuť jednotný postup 
a zastupovanie záujmov zamestnávateľov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na 
národnej aj regionálnej úrovni. Na jednom mieste tu možno nájsť všetky odborové 
a profesijné organizácie zapojené do tohto systému. 

V Poľsku existujú rôzne formy propagácie. Národná konferencia. Zástupcovia podnikov, 
štátnych inštitúcií, riaditelia stredných odborných škôl, univerzít a výskumných inštitúcií 
a manažéri praktického vzdelávania. Cieľom konferencie bolo poukázať na výzvy, ktorým 
poľská ekonomika čelí, na úlohu, ktorú v tejto oblasti môže zohrávať odborné vzdelávanie, ale 
aj predstaviť smerovanie zmien v odbornom vzdelávaní v sociálno-ekonomickom kontexte 
a zmapovať očakávania a potreby zamestnávateľov. Regionálne kampane na podporu 
priemyslu a vzdelávania v technických oblastiach. Cieľovou skupinou sú žiaci po ukončení 
základných škôl a ich rodičia. Regionálna online a mediálna kampaň je zameraná na 
prezentáciu materiálov určených na to, aby motivovali žiakov posledných ročníkov základných 
škôl rozhodnúť sa pre štúdium na technických a obchodných školách. Zorganizovaný bol napr. 
III. Kongres o rozvoji vzdelávacieho systému. Účastníci diskutovali o programoch 
koordinovaných FRSE a o zvyšovaní kvality a efektívnosti vzdelávania. Mottom tohtoročného 
kongresu bolo „Erasmus + FRSE. Vzdelávanie budúcnosti + budúcnosť vzdelávania“. Podujatie 
sa konalo pod záštitou Ministra školstva. Počas kongresu boli zhrnuté programy realizované 
FRSE a predstavené boli plány financovania medzinárodných vzdelávacích programov v 
nasledujúcom finančnom výhľade (2021 - 2027). Organizátori s účastníkmi diskutovali o tom, 
ako účasť na medzinárodných programoch, projektoch a iniciatívach pomáha zvyšovať kvalitu 
a atraktívnosť vzdelávania. 

Počas stretnutí sa diskutovalo o kľúčových otázkach týkajúcich sa toho, v ktorých odvetviach 
a profesiách sa vzdelávajú mladí ľudia, ako najlepšie overiť vedomosti a zručnosti žiakov. List 
predsedu vlády Poľskej republiky a ministra národného vzdelávania Zamestnávatelia. 
Predseda vlády a minister národného vzdelávania vydali osobitný list zamestnávateľom, v 
ktorom ich žiadajú, aby podnikli kroky v prospech odborného vzdelávania, vrátane prevzatia 
patronátu nad odbornými školami. Predseda vlády Poľskej republiky a minister národného 
školstva vyzvali zamestnávateľov, aby užšie spolupracovali pri plánovaní a realizácii 

http://dualnysystem.sk/
http://potrebyovp.sk/
https://mojdual.sk/
http://www.rzsdv.sk/
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propagačných kampaní určených mladým ľuďom, ktorí sa rozhodujú pre svoju budúcu 
profesijnú dráhu. 

Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva. Všetkých Vás pozývame na aktívnu účasť. 
Účastníci kongresu budú diskutovať o programoch FRSE a zároveň budú predstavené plány 
financovania medzinárodných vzdelávacích programov v nasledujúcom programovom období 
(2021 - 2027). Organizátori chcú s účastníkmi diskutovať o tom, ako môže účasť 
v medzinárodných programoch, projektoch a iniciatívach prispievať k zvyšovaniu kvality 
a atraktívnosti vzdelávania. Odborné semináre. Zamestnávatelia a riaditelia odborných škôl. 
Účastníci stretnutí diskutovali o hlavných otázkach týkajúcich sa toho, v ktorých odvetviach 
a profesiách sa mladí ľudia vzdelávajú a ako najlepšie overiť vedomosti a zručnosti žiakov. List 
predsedu vlády Poľskej republiky a ministra školstva. Cieľová skupina: Zamestnávatelia. 
Predseda vlády Poľskej republiky a minister školstva pripravili osobitný list zamestnávateľom, 
v ktorom ich žiadajú, aby podnikli kroky v prospech odborného vzdelávania, vrátane prevzatia 
patronátu nad strednými odbornými školami. Predseda poľskej vlády a minister školstva 
vyzvali zamestnávateľov, aby pri plánovaní a realizácii kampaní cielených  na mladých, ktorí si 
vyberajú svoju budúcu profesiu, spolupracovali intenzívnejšie. 

V Slovinsku sú dôležité vzdelávacie veľtrhy a výstavy, na ktorých sa zúčastňujú žiaci 
základných a stredných škôl a ich rodičia. Veľtrhy, ktoré sa organizujú raz ročne, dávajú 
budúcim študentom stredných a vysokých možnosť získať všetky potrebné informácie na 
jednom mieste. Dni otvorených dverí. Firmy raz ročne pozývajú budúcich študentov do svojich 
priestorov, kde im predstavia firmu a pracovné procesy, ktoré v nej prebiehajú. Kampane na 
internete a sociálnych sieťach. Organizujú sa rôzne kampane financované z prostriedkov EÚ 
a zo štátnych zdrojov. 

V Lotyšsku realizuje komunikačné a propagačné aktivity v oblasti VnP ministerstvo školstva 
a vedy, a to aj z prostriedkov z projektov EÚ Erasmus+ zameraných na podporu VnP (pre 
vnútroštátne orgány a politické projekty). Konfederácia zamestnávateľov Lotyšska realizuje 
v rámci projektu SAM 851 komunikačný plán na podporu VnP. K hlavným cieľovým skupinám 
patria najmä žiaci, ich rodiny, podniky a spoločnosť ako taká. Jednotlivé stredné odborné školy 
majú aj svoje vlastné kampane na propagáciu VnP na miestnej a regionálnej úrovni. 
Propagačné aktivity sa realizujú aj v rámci Európskeho týždňa odborných zručností.   

 

13. Podpora zapájania žiakov 

Motivácia žiakov k tomu, aby sa zapojili do programov VnP, si vyžaduje značné úsilie, ktoré sa 
často spájajú s opatreniami kariérneho a profesijného poradenstva. 

Informovanie o VnP je na Slovensku zorganizované pomerne dobre a prebieha napr. aj 
prostredníctvom internetových stránok uvedených v predchádzajúcej časti. Aktivity spojené 
s kariérnym poradenstvom a práca so žiakom sa musí začať už na základnej škole. Výchovní 
poradcovia a učitelia, ktorí so žiakmi pracujú, najlepšie poznajú žiaka, jeho/jej schopnosti, 
prípravu na vyučovanie či možnosti. So žiakom je však potrebné pracovať aj počas štúdia na 
strednej škole, aby sa žiaci skutočne zaujímali o svoj odbor a aby v danom odbore zostali 
pôsobiť aj po ukončení štúdia. Prácu výchovných a kariérnych poradcov výrazne uľahčujú tzv. 
Dual Pointy (zriadené ŠIOV v každom krajskom meste), úlohou ktorých je vytvoriť jednotný 
priestor a zdroj informácií týkajúcich sa systému duálneho vzdelávania, učebných a študijných 
odborov a prepojiť základné školy, stredné odborné školy, zamestnávateľov, žiakov a rodičov 
v rámci jednej platformy.  

V rámci národného projektu Duálne vzdelávanie – 312000, realizovaného s podporou 
Národného operačného programu Ľudské zdroje, bolo pre žiakov základných škôl zriadené aj 
Centrum orientácie v oblasti kariérneho rozhodovania. Talentové centrum predstavuje 
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inovatívnu formu podpory v rámci kariérneho poradenstva poskytovaného žiakom základných 
škôl, najmä žiakov v posledných ročníkoch ZŠ. Žiaci v centrách dostanú komplexné informácie 
o možnostiach ďalšieho štúdia a následného uplatnenia na trhu práce.   

Na národnej úrovni sa organizuje celý rad aktivít zameraných na žiakov základných škôl. Ich 
cieľom je propagovať štúdium na stredných odborných školách a výber profesijného 
smerovania v tejto oblasti. Príkladom môže byť napríklad aktivita Ministerstva dopravy 
a výstavby SR, ktoré v snahe priblížiť verejnosti možnosti stredoškolského odborného 
vzdelávania v oblasti dopravy a poštových služieb v spolupráci so železničnými spoločnosťami 
a s vybranými regionálnymi partnermi, univerzitami a strednými odbornými školami 
pravidelne organizuje dni kariérneho poradenstva s názvom Kam po skončení základnej školy 
- ŠTUDUJ DOPRAVU. 

Okrem celoštátnych aktivít organizujú podujatia, ktorých cieľom je motivovať žiakov k tomu, 
aby si vybrali odborné povolanie, aj samosprávne kraje. Ide napríklad o podujatie „Správna 
voľba povolania“, ktoré je určené pre žiakov posledných ročníkov základných škôl, pre 
riaditeľov škôl a pre výchovných poradcov. Na podujatí, ktoré býva spojené s workshopom 
alebo konferenciou, sa prezentujú stredné školy a žiaci sa dozvedia viac aj o duálnom 
vzdelávaní. V programe akcie je aj časť zameraná na tému duálneho vzdelávania, kde sú do 
diskusie pozvaní riaditelia a žiaci stredných škôl zapojení do systému duálneho vzdelávania, 
ktorí hovoria o svojich skúsenostiach. 

Na Slovensku tiež existujú organizácie, ktoré žiakom pomáhajú etablovať sa na trhu práce. 
Jednou z nich je napr. IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for 
Technical Experience), čo je medzinárodná nezisková študentská organizácia, ktorá sa 
prostredníctvom projektov snaží vybudovať užší kontakt medzi zamestnávateľmi a študentmi. 
IAESTE Slovakia spolupracuje s mnohými firmami, u ktorých si vybudovala renomé najmä 
vďaka organizovaniu veľtrhu pracovných príležitostí, príprave Katalógu pracovných 
príležitostí, ako aj pre svoj vzdelávací projekt Know-How. IAESTE každoročne na pôde piatich 
slovenských univerzít organizuje prestížny pracovný veľtrh s názvom Dni príležitostí. Veľtrh sa 
koná dvakrát ročne, na jar a na jeseň, a umožňuje zástupcom firiem nadviazať priamy kontakt 
so študentmi formou osobných konzultácií. Cieľovou skupinou sú študenti a absolventi 
technických odborov, ktorí majú možnosť stretnúť sa pod jednou strechou so zástupcami 
rôznych firiem ponúkajúcich voľné pracovné miesta a ochotu komunikovať. Medzi 
spoločnosťami zastúpenými na veľtrhu sú firmy pôsobiace v oblasti informačných technológií, 
elektrotechniky, telekomunikácií, energetiky, finančníctva, bankovníctva, chemického 
priemyslu, automobilového priemyslu a ďalších technických odvetví. 

Tzv. Dni voľby povolania organizujú aj Centrá pedagogicko - psychologického poradenstva 
a prevencie. Žiaci na nich môžu na základe výsledkov testov zistiť, aký majú typ osobnosti, aké 
majú predpoklady, dozvedieť sa o potrebách trhu práce a o možnostiach ďalšieho štúdia. 

V Poľsku nájdeme dobre zavedený systém informovania a kariérneho poradenstva. V snahe 
podporiť žiakov pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu a profesijnej kariére ponúkajú školy hodiny 
zamerané na plánovanie vlastnej vzdelávacej a profesijnej kariéry žiakov. Učitelia v rámci 
tohto systému vedú hodiny na tému kariérneho poradenstva. 

V Slovinsku je účasť na programoch VnP povinná pre riadnych žiakov stredných škôl. VnP 
predstavuje povinnú súčasť učebných osnov každého odborného a technického študijného 
alebo učebného odboru a školy motivujú žiakov k tomu, aby si našli cvičnú firmu. 

Informačné dni. Stredné školy a fakulty raz ročne organizujú informačné dni, v rámci ktorých 
majú budúci žiaci stredných škôl a budúci študenti univerzít možnosť prezrieť si priestory 
a vybavenie svojej budúcej školy/univerzity. 
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Prezentácia učňovského vzdelávania na stredných školách. Stredné odborné školy 
a Obchodná a priemyselná komora organizujú informačný deň ešte pred tým, ako sa žiaci 
definitívne rozhodnú. Budúci stredoškoláci sa dozvedia informácie o systéme učňovského 
vzdelávania a tiež sa im predstavia spoločnosti, ktoré takéto vzdelávanie ponúkajú. 

Poradenstvo a kariérne poradenstvo. Na základných školách kariérni poradcovia na základe 
testov pomáhajú žiakom rozhodnúť sa o ďalšom štúdiu formou osobného poradenstva. 

Putovná výstava povolaní. Obchodná a priemyselná komora prináša výstavu plagátov 
prezentujúcich rôzne povolania na základné školy, kde si ich žiaci môžu pozrieť a získať tak 
lepšiu predstavu o tom, kde sa vidia v budúcnosti. 

V Lotyšsku – inštitúcie OVP realizujú vlastné aktivity v oblasti kariérneho poradenstva, vrátane 
účasti žiakov na programoch VnP. Na národnej úrovni sa kariérne poradenstvo realizuje 
prostredníctvom projektu financovaného z prostriedkov ESF s názvom „Kariérne poradenstvo 
v inštitúciách všeobecného a odborného vzdelávania“. Projektové aktivity sú nasledovné: 
1) Vypracovanie a publikovanie informačných a metodických materiálov (aj v elektronickej 
podobe) na podporu kariérneho poradenstva vo všeobecných a odborných vzdelávacích 
inštitúciách; 2) Vypracovanie a schválenie vzorových akčných plánov kariérneho poradenstva 
pre všeobecné a odborné vzdelávacie inštitúcie zapojené do realizácie špecifickej podpory; 3) 
Doplnkové vzdelávanie pedagógov všeobecných a odborných vzdelávacích inštitúcií 
zapojených do realizácie špecifickej podpory – kariérnych poradcov a odborníkov na kariérne 
poradenstvo týkajúce sa implementácie opatrení kariérneho poradenstva; 4) Organizácia 
odborných súťaží na národnej úrovni - SkillsLatvia, EuroSkills a WorldSkills - pre žiakov 
odborných vzdelávacích inštitúcií, vrátane organizácie podujatí zameraných na ukážky 
odborných zručností s cieľom zvýšiť atraktívnosť odborného vzdelávania; 5) Príprava 
súťažiacich - víťazov národných súťaží odborných zručností a účasť na medzinárodných 
súťažiach zručností mladých WorldSkills a EuroSkills; 6) Opatrenia v rámci kariérneho 
poradenstva – informácie o ďalšej práci, kariérne vzdelávanie a kariérne poradenstvo, 
zabezpečenie aktivít pre žiakov vzdelávacích inštitúcií zapojených do projektu vo všetkých 
regiónoch a mestách Lotyšska. Časť aktivít realizovaných v spolupráci s inštitúciami OVP 
prispieva k propagácii programov VnP. 

 

14. Podpora žiakov zapojených do vzdelávania na pracovisku 
 

Pre úspešnú realizáciu programov VnP je čoraz dôležitejší individuálny prístup k žiakom 
v rámci praktického vyučovania. V jednotlivých krajinách Konzorcia sa prístup k tejto 
problematike rôzni. 

Na Slovensku je najvýznamnejšia spolupráca medzi strednými odbornými školami (SOŠ) 
a zamestnávateľmi / SOŠ a žiakmi / SOŠ a tzv. Dual Point-mi / Dual Point-mi a žiakmi / 
základnými školami a SOŠ (medzi výchovnými poradcami na školách).  Spolupráca funguje na 
báze dobrovoľnosti - je individualizovaná a závisí od samotného zamestnávateľa. 
Zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania výlučne zodpovedá za organizáciu, obsah 
a kvalitu praktického vyučovania žiaka a na ten účel uhrádza všetky náklady spojené 
s financovaním praktického vyučovania (§10, ods. 4 Zákona o OVP). 

V Poľsku, ak sa stáž koná v meste, z ktorého nie je možné denne dochádzať do miesta bydliska 
žiaka, je riaditeľ školy povinný poskytnúť bezplatné ubytovanie a paušálnu sumu na stravu 
vo výške najmenej 40 % stravného pre zamestnanca zamestnaného v štátnej alebo 
samosprávnej rozpočtovej organizácii počas služobnej cesty v rámci krajiny. Finančné 
prostriedky na organizáciu praktického odborného výcviku mimo školy poskytuje  škola. 
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Podpora na pokrytie nákladov na cestovanie do podniku realizujúceho program VnP, 
ubytovanie, stravu, prostriedky individuálnej ochrany, poistenie, a pod. Škola vysielajúca 
žiakov na praktické odborné vzdelávanie je povinná uhradiť žiakom za toto vzdelávanie 
v mieste mimo ich bydliska a mimo sídla školy cestovné náklady (§8 Nariadenia ministra 
školstva z 15. decembra 2010 o praktickom odbornom vzdelávaní). Podmienkou nároku na 
takúto náhradu zo strany žiakov dochádzajúcich na prax je možnosť každodenného návratu 
žiaka do miesta bydliska alebo sídla školy.  

Príprava na povolanie. Praktickú odbornú prípravu žiakov organizuje škola, ktorú navštevujú. 
V prípade mladých dospelých ju organizuje zamestnávateľ, ktorý s nimi uzavrel pracovnú 
zmluvu na účely odbornej prípravy. Takéto vzdelávanie má podobu praktického vyučovania 
a učňovskej prípravy. Odborná prax sa pre žiakov organizuje s cieľom uplatniť a prehĺbiť 
získané vedomosti a odborné zručnosti v reálnom pracovnom prostredí.  

V Slovinsku nesú koordinátori programov VnP veľkú zodpovednosť. Každá škola svojim 
žiakom pomáha pri hľadaní vhodného školiaceho podniku. Koordinátori VnP komunikujú 
s podnikmi a pomáhajú im uzavrieť zmluvu o odbornej príprave a tiež žiakov v priebehu VnP 
monitorujú a navštevujú. Individuálny prístup zo strany podnikov. Niektoré podniky žiakom 
ponúkajú pomoc so zvládnutím učiva všeobecnovzdelávacích predmetov, aby im uľahčili 
absolvovanie skúšok. Podpora na pokrytie nákladov na cestovanie do podniku realizujúceho 
program VnP, ubytovanie, stravu, prostriedky individuálnej ochrany, poistenie, a pod.  Väčšina 
podnikov ponúka spoločné stravovanie vo vlastnej jedálni. Ak ho spoločnosť nemá, podnik 
žiakom hradí určitú sumu na stravu. Doprava zvyčajne organizovaná nie je, no žiaci dostávajú 
príspevok na verejnú dopravu. Zodpovednosť za poistenie náleží podnikom. Na čas, ktorý žiak 
strávi v podniku, je tento žiak poistený za rovnakých podmienok ako zamestnanec podniku. 

V Lotyšsku sa na podporu žiakov využívajú prostriedky zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov 
projektu ESF SAM 8.5.1. Každý žiak má určeného supervízora VnP zo školy a z podniku. Títo 
supervízori navzájom spolupracujú a ich úlohou je zabezpečiť kvalitné plnenie individuálneho 
plánu praktického vzdelávania žiaka. Zo štátneho rozpočtu a projektu SAM 8.5.1. sa 
zabezpečuje úhrada/refundácia cestovných nákladov žiaka (na cestu do firmy realizujúcej 
program VnP), ubytovanie, prostriedky individuálnej ochrany a poistenie. Niektoré ďalšie 
formy podpory sa môžu realizovať na individuálnej báze, a to vrátane špecifickej podpory žiaka 
zo strany konkrétnej firmy.  

 

15. Zapojenie rodičov 
  

Na Slovensku majú rodičia ako zákonní zástupcovia veľký vplyv na výber povolania svojho 
dieťaťa. Rodičia udeľujú škole a zamestnávateľovi súhlas s účasťou v systéme duálneho 
vzdelávania, pokiaľ žiak nedovŕšil 18 rokov. Je dôležité, aby sa rodičia zúčastnili uvítacieho  
stretnutia rodičov  na začiatku školského roka, ktorého sa zúčastňujú vopred dohodnutí 
zamestnávatelia spolupracujúci so strednou školou. Je to príležitosť zapojiť prijatých žiakov do 
systému duálneho vzdelávania. Zamestnávatelia umožňujú aj exkurziu vo svojich priestoroch, 
ktorú zabezpečí Dual Point v okresnom meste (tejto exkurzie sa zúčastňuje žiak ZŠ a rodič). 

V Poľsku sa rodičia považujú za dôležitú cieľovú skupinu, ktorá podporuje zapojenie žiakov do 
systému OVP/VnP. Podľa prieskumu až 80 % mladých ľudí uvádza svojich rodičov ako 
najdôležitejšie osoby v procese výberu povolania. Je pochopiteľné, že mnohí rodičia na to nie 
sú odborne pripravení, ale vzhľadom na ich dôležitosť a dlhoročný vplyv ich možno nazvať 
prvými neprofesionálnymi kariérnymi poradcami. Práve prístup rodičov, ich príprava a plnenie 
si povinností do veľkej miery rozhoduje o životnej ceste dieťaťa, výbere školy alebo upustení 
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od ďalšieho vzdelávania. Ponuka odborných škôl a učilíšť je veľmi často adresovaná nielen 
žiakom, ale aj rodičom ako kľúčovým kariérnym poradcom detí 

Nové pravidlá vzdelávacieho systému zaručujú vplyv rodičov na fungovanie školy. Rodičovská 
rada získala osobitné právomoci. Medzi najdôležitejšie právomoci rodičovskej rady patria: 
právo prijímať výchovný a preventívny program školy alebo vzdelávacieho zariadenia po 
konzultácii s pedagogickou radou; vyjadrovať sa k programu a časovému plánu na zlepšenie 
efektívnosti výchovy alebo vzdelávania; vyjadrovať sa k návrhu finančného plánu 
predloženého riaditeľom školy; či vyjadrovať sa k uzneseniam o vykonávaní pedagogických 
experimentov v škole. V reakcii na požiadavky rodičov zavádza  nový školský zákon možnosť 
kumulovať finančné prostriedky na samostatnom bankovom účte rodičovskej rady. 
Rodičovská rada sa môže vyjadrovať ku všetkým záležitostiam týkajúcim sa školy a jednať so 
všetkými riadiacimi orgánmi školy. 

Orgán zodpovedný za školu navyše vymenúva dvoch zástupcov rodičovskej rady za členov 
správnej rady. 

Keďže v Slovinsku sú žiaci neplnoletí, kľúčovú úlohu pri ich rozhodovaní zohrávajú rodičia, 
ktorí sú pozývaní na všetky prezentácie a podpisujú všetky dokumenty. 

V Lotyšsku považujú inštitúcie OVP rodičov žiakov za dôležitých partnerov pri konzultáciách 
a kariérnom poradenstve pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy, a to aj v súvislosti 
s VnP. V prípade neplnoletých žiakov rodičia plnia právne požiadavky potrebné na realizáciu 
vzdelávania na pracovisku. 
 
 

16. Štandardy, osnovy, študijný program, podporné dokumenty 
a usmernenia 

 

Na Slovensku je základným dokumentom Školský vzdelávací program, podľa ktorého sa 
uskutočňuje vzdelávanie v školách. Školský vzdelávací program pre OVP v systéme duálneho 
vzdelávania pripravuje škola v spolupráci so zamestnávateľmi, s ktorými má uzatvorenú 
zmluvu o duálnom vzdelávaní. 

Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade so zásadami a cieľmi výchovy 
a vzdelávania podľa školského zákona a príslušného štátneho vzdelávacieho programu. 
Vypracovanie školského vzdelávacieho programu sa uskutočňuje najmä prostredníctvom 
predmetových komisií školy. V systéme duálneho vzdelávania sa odporúča, aby bol zástupca 
zmluvných zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania členom príslušnej predmetovej 
komisie. Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu škola v spolupráci so zamestnávateľom 
pripraví učebný plán a učebné osnovy. 

Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu by sa mali dodržiavať tieto kroky: 

− analýza požiadaviek zamestnávateľov v systéme duálneho vzdelávania a potrieb trhu 
práce, 

− analýza povolania, 

− vytvorenie kompetenčného profilu absolventa, 

− vytvorenie učebného plánu, 

− tvorba obsahu vzdelávania, 

− definovanie vzdelávacích zdrojov, 

− vypracovanie systému hodnotenia. 

Vypracúva sa aj tematický výchovno-vzdelávací plán, ktorý predstavuje rozvrh vyučovaných 
tém v rámci odborného výcviku alebo odbornej praxe na jednotlivé časové úseky (deň, týždeň 
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a pod.). Tento sa spracúva v systéme duálneho vzdelávania podľa učebných osnov pre 
odborný výcvik alebo odbornú prax daného študijného odboru, ktorý zabezpečuje zmluvná 
škola v rámci svojho školského vzdelávacieho programu. 

Tematický vzdelávací plán predmetu odborný výcvik alebo odborná prax zostavuje v systéme 
duálneho vzdelávania väčšinou zamestnávateľ v spolupráci so zmluvnou školou. 

Učiteľ odbornej praxe (majster odbornej výchovy, hlavný inštruktor alebo inštruktor) má 
možnosť v tematickom pláne podrobnejšie špecifikovať obsah praktického vyučovania, a tak 
do obsahu praktického vyučovania zahrnúť nové poznatky vyplývajúce z aktuálneho vývoja 
vedy a techniky a prispôsobiť učebné osnovy aktuálnym potrebám študijného odboru, trhu 
práce alebo regiónu. Zmeny v obsahu navrhuje učiteľ odbornej praxe a prerokúva ich príslušná 
predmetová komisia, najmä na základe požiadaviek zamestnávateľa. 

V Poľsku sú kľúčové tieto dokumenty: Vyhláška ministra školstva a vedy o základnom 
učebnom pláne vzdelávania v profesiách odborného vzdelávania a o dodatočných odborných 
zručnostiach vo vybraných profesiách odborného vzdelávania zo 16. mája 2019 (vydaná 
ministrom školstva a vedy). Štatút školy vydaný Pedagogickou radou. Rámcový vzdelávací 
program pre odbornú prax vydaný garantom odbornej praxe. Rámcový plán praxe 
vypracovaný vedúcim praxe. Rámcový učebný plán vypracovaný riaditeľom školy po 
prerokovaní so školskou radou, a, v prípade že školská rada nebola ustanovená, po 
prerokovaní s pedagogickou radou, rodičovskou radou a žiackym parlamentom. Vyhláška - 
minister školstva, ministerstvo školstva.  

V Slovinsku je za učebné osnovy zodpovedné Ministerstvo školstva, vedy a športu. Národný 
inštitút odborného vzdelávania a prípravy (CPI) koordinuje tvorbu učebných osnov. V ďalšom 
kroku sa učebné osnovy predkladajú Rade expertov pre odborné vzdelávanie a prípravu, 
napokon ich prijíma ministerstvo školstva. Za štandardy programov OVP zodpovedá Národný 
inštitút odborného vzdelávania a prípravy (CPI). Vzdelávacie štandardy pripravujú odborníci 
nominovaní komorami, štandardy OVP sa aplikujú v rámci učebných osnov. Za učebnú zmluvu 
sú zodpovedné komory. Podpisuje ju žiak, rodičia (zákonní zástupcovia) a zástupca podniku 
a komora ju registruje. Za plán odbornej praxe zodpovedá škola. Škola a podnik 
(zamestnávateľ) spoločne vypracujú plán pre každého žiaka, ktorý podpíšu rodičia žiaka 
(zákonní zástupcovia), škola a komora. 

V Lotyšsku spadajú normy a kvalifikačné požiadavky do kompetencie Národného centra pre 
vzdelávanie (VISC). Programy OVP vypracúvajú inštitúcie OVP. Za prispôsobenie programu 
OVP režimu praktického vyučovania na pracovisku sú zodpovedné inštitúcie OVP. Za 
registráciu programu OVP v informačnom systéme VIIS zodpovedá inštitúcia OVP v spolupráci 
so Štátnou službou pre zabezpečenie kvality (IKVD). Za individuálny plán realizácie VnP pre 
každého žiaka sú zodpovedné inštitúcie OVP. 

Reforma učebných osnov odborného vzdelávania a prípravy, ktorá sa začala v roku 2010, je 
v súčasnosti takmer dokončená. Zohráva kľúčovú úlohu aj pri realizácii učňovského 
vzdelávania, pretože umožňuje flexibilný spôsob realizácie programu OVP - buď v školskom 
alebo v podnikovom režime (učňovské vzdelávanie). Väčšina revidovaných profesijných 
štandardov a modulových vzdelávacích programov bola vypracovaná v úzkej spolupráci so 
sociálnymi partnermi, odvetvovými odbornými radami a odvetvovými združeniami. To 
umožňuje zohľadniť aj zásady Európskeho systému kreditov v OVP, keďže sa uplatňuje prístup 
založený na výsledkoch vzdelávania, ako aj možnosť ich zhromažďovania, prenosu 
a uznávania, čím sa zabezpečí flexibilné vzdelávanie kdekoľvek a kedykoľvek, a to aj pokiaľ ide 
o učňovskú prípravu.   

Podobne, prostredníctvom využívania výsledkov formálneho a neformálneho vzdelávania 
v rámci európskeho systému kreditov v OVP, je uznávanie kvalifikácií navrhnuté tak, aby sa 
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zabezpečila ich porovnateľnosť medzi rôznymi inštitúciami OVP, ako aj medzi jednotlivými 
krajinami, a to prostredníctvom mechanizmu postupnej kumulácie kvalifikácií. Je tiež dôležité, 
aby sa rozšírili možnosti celoživotného vzdelávania kombináciou formálneho a neformálneho 
vzdelávania. To znamená, že v prípade potreby by mal mať každý dospelý možnosť zlepšiť si 
svoje všeobecné a odborné zručnosti, ako aj zvýšiť si kvalifikáciu, zmeniť spôsob života, alebo 
zmeniť  svoju profesiu v spolupráci so zamestnávateľmi a v súlade s dopytom na trhu práce. 

Existuje formalizovaný postup akreditácie učňovských odborov. Jeho obsah vychádza 
z profesijnej normy alebo kvalifikačnej požiadavky. Normy, obsah programu odborného 
vzdelávania a prípravy (učňovského vzdelávania) a obsah skúšky sa vypracúvajú v spolupráci 
so zamestnávateľskými organizáciami a s prihliadnutím na najnovší vývoj. 

Inštitúcie OVP sú povinné zadať všetky aktuálne údaje o revidovaných modulových 
učňovských programoch a žiakoch do štátneho informačného systému vzdelávania, aby bolo 
možné celý proces monitorovať a získavať údaje potrebné na analýzu.  

Učitelia, majstri a inštruktori odbornej praxe v učebných odboroch (na školách aj v podnikoch) 
musia mať pedagogickú kvalifikáciu. Pre tých, ktorí nemajú potrebnú odbornú spôsobilosť, sa 
ponúka modulový program v rozsahu minimálne 32 hodín. V učebnom odbore sa pre každého 
žiaka pripravuje individuálny študijný plán a uzatvára sa dohoda medzi tromi stranami: 
inštitúciou OVP, podnikom – zamestnávateľom a žiakom.  

Aj keď realizácia učebných odborov nie je povinná (inštitúcie OVP sa môžu slobodne 
rozhodnúť, či budú realizovať program OVP v učňovskom režime), v tradícii nastáva určitý 
posun. Aj keď sa spočiatku k učňovskému vzdelávaniu zaviazala len časť inštitúcií OVP 
a zamestnávateľov a bolo ťažké presvedčiť podniky o výhodách, ktoré z toho pre nich plynú, 
situácia sa postupne mení. Z prieskumu Ministerstva školstva a vedy vyplýva, že 
zamestnávatelia začínajú vnímať vzdelávanie v učebných odboroch ako nástroj na prípravu 
budúcej pracovnej sily, čo v počiatočných fázach procesu neplatilo. 

Žiaci zasa popri zlepšení zručností nadobudnutých v rámci praktického vyučovania 
u zamestnávateľa poukazujú aj na socializačné aspekty a zdôrazňujú, že podnikové prostredie 
samo osebe prispieva k ich rastu ako zodpovedných osôb, občanov a budúcich 
zamestnancov/zamestnávateľov. Inštitúcie OVP hovoria o jednoznačných výhodách 
a prínosoch učňovského vzdelávania, zároveň však poukazujú na množstvo práce, ktorú je 
potrebné vykonať, aby boli všetky individuálne prístupy a organizačné postupy zabezpečené 
vo vysokej kvalite. Možno konštatovať, že za sedem rokov od začiatku prvého pilotného 
projektu v Lotyšsku došlo k zmene v paradigmách myslenia zúčastnených strán smerom 
k podpore učňovského vzdelávania. 
 

17.  Čas strávený vo firme 
 
Na Slovensku to závisí od študijného odboru: v špecializácii M (štúdium trvá 4 roky, končí sa 
maturitnou skúškou) – 20 %; v K odboroch - špecializácia (štúdium trvá 4 roky, končí sa 
získaním výučného listu a maturitnou skúškou) – 50 %; v H odboroch - špecializácia (štúdium 
trvá 3 roky, končí sa získaním výučného listu) – 60 %; v Q odboroch - špecializácia (štúdium 
trvá 2 roky - nižšie stredné odborné vzdelanie) – 50 %; v F odboroch - špecializácia (štúdium 
trvá 2 roky, žiak získava osvedčenie o ukončení základného vzdelania alebo pomaturitného 
kvalifikačného štúdia) – 80 %. 
Doklad, v ktorom je uvedená požadovaná časová dotácia. Školský vzdelávací program a 
tematické plány určujú počet hodín, ktoré musí žiak v systéme OVP absolvovať, aby naplnil 
profil absolventa. 
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V školách v Poľsku by sa mal počet hodín odborného vzdelávania prispôsobiť počtu hodín 
uvedených v ustanoveniach o rámcových učebných plánoch pre verejné školy, ktoré poskytujú 
odborné vzdelávanie v danom type školy, pričom by sa mal dodržať minimálny počet hodín 
pre výsledky vzdelávania zodpovedajúci kvalifikácii v danej profesii. Počet hodín sa pohybuje 
od 360 do 1350: Základné odborné školy = 60 % (970 h/3 roky); technici = 50 % (735 h/4 roky). 
Relevantné dokumenty: Nariadenie ministra školstva o základnom učebnom pláne pre 
odborné vzdelávanie v odvetvovom vzdelávaní a o ďalších odborných zručnostiach vo 
vybraných povolaniach v odvetvovom vzdelávaní z 16. mája 2019 - podľa Zákona o vzdelávaní 
zo 14. decembra 2016. 

V Slovinsku trvá stredoškolské odborné vzdelávanie a príprava 3 roky, podľa toho, aký typ 
vzdelávania si žiak zvolí. Existujú tri spôsoby, ako absolvovať praktické vyučovanie. Na základe 
kolektívnej zmluvy, uzatvorenej medzi školou a podnikom – zamestnávateľom, sa žiak 
vzdeláva u zamestnávateľa po dobu 24 týždňov počas 3 rokov a zvyšok praktického 
vyučovania sa realizuje v škole. Na základe individuálnej zmluvy uzatvorenej medzi žiakom 
a podnikom, ktorá je zaregistrovaná na príslušnej komore, sa žiak vzdeláva na pracovisku po 
dobu 52 týždňov počas 3 rokov. Na základe učebnej zmluvy, podpísanej medzi žiakom, rodičmi 
a podnikom, ktorá je následne zaregistrovaná príslušnou komorou, žiak strávi vo firme 56 
alebo viac týždňov počas 3 rokov. Stredné technické školstvo – 4 roky (4 – 12 týždňov), stredné 
odborné technické školstvo – 2 roky (2 týždne), vyššie odborné učebné programy – 2 roky 
(20 týždňov). Požiadavky sú určené v Kolektívnej zmluve alebo v individuálnej učebnej zmluve. 

V Lotyšsku musí byť aspoň 25 % počiatočných programov odborného vzdelávania a prípravy 
realizovaných v režime VnP (podľa Nariadenia č. 484).  V krátkodobých programoch ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy (po ukončení stredoškolského vzdelávania) predstavuje 
podiel odbornej prípravy realizovanej na pracovisku približne 70 % z celkového objemu 
programu. 
 

18. Odmena za prácu, ktorú žiaci odvedú počas vzdelávania na pracovisku 

Na Slovensku určuje formu odmeňovania učebná zmluva, ktorá má dve formy: 1) odmena za  
produktívnu prácu, ktorú je zamestnávateľ povinný vyplácať vo forme hodinovej mzdy (za 
každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške najmenej 50 % hodinovej minimálnej 
mzdy; vypláca ju zamestnávateľ a je uvedená v učebnej zmluve; 2) odmena vo forme 
motivačného štipendia žiakovi, ktorý sa pripravuje na povolanie, skupinu povolaní alebo 
odborných činností v študijnom odbore alebo učebnom odbore zaradenom do zoznamu 
študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby 
trhu práce (jeho výška závisí od žiaka). Motivačné štipendium je finančné plnenie poskytované 
žiakovi z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom školy.  

Zamestnávateľ môže, ale nemusí, poskytnúť podnikové štipendium z vlastných zdrojov 
žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa alebo na 
pracovisku praktického vyučovania. Podnikové štipendium sa poskytuje mesačne počas 
školského roka najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima. Pri určovaní výšky 
podnikového štipendia sa prihliada najmä na výsledky žiaka v praktickom vyučovaní a na jeho 
pravidelnú účasť na praktickom vyučovaní. Dokument stanovujúci požiadavku: Zákon o OVP. 

V Poľsku závisí plat od stupňa vzdelania. V prvom roku štúdia je hrubý plat 266,57 PLN a čistý 
plat 230,02 PLN. V druhom roku štúdia je hrubý plat 319,89 PLN a čistý plat 276,03 PLN. V 
treťom roku štúdia je hrubý plat 373,20 PLN a čistý plat 322,04 PLN. Dokumentom 
stanovujúcim túto požiadavku je § 19 a 20 nariadenia Rady ministrov o odbornom vzdelávaní 
mladistvých a ich odmeňovaní z 28. mája 1996  (Zbierka zákonov 2018, pol. 2010, v znení 
neskorších predpisov). 
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V Slovinsku majú žiaci počas praktickej prípravy alebo počas učňovskej prípravy nárok na 
odmenu za odpracovaný čas. Jej výška pre žiakov je stanovená v odvetvových kolektívnych 
zmluvách. Odmeňovanie učňov upravuje Zákon o učňovskom školstve. Minimálna suma je 250 
eur pre učňov prvého ročníka, 300 eur pre učňov druhého ročníka a 400 eur pre učňov 
tretieho ročníka.  Výška odmien je platbou za celý mesiac práce. Dokumentom, ktorý 
stanovuje túto požiadavku, je Zákon o odbornom a profesionálnom vzdelávaní a Zákon 
o učňovskom školstve. 

V Lotyšsku je odmeňovanie povinné, buď vo forme mzdy, alebo štipendia (do určitej výšky je   
oslobodené od dane z príjmu). Odmeňovanie učňov je povinné. Môže mať formu mzdy na 
základe bežnej pracovnej zmluvy alebo príspevku (do určitej výšky oslobodenej od dane 
z príjmu). Dokumentom, ktorý stanovuje túto povinnosť, je Nariadenie č. 484. Podľa čl. 9 ods. 
81 Zákona o dani z príjmov sú štipendiá do výšky 280 eur mesačne vyplácané žiakovi   v súlade 
s postupom určeným kabinetom na organizovanie a realizáciu VnP, vyplácané   obchodníkom, 
inštitúciou, združením, nadáciou, fyzickou osobou registrovanou ako hospodársky subjekt, 
ako aj individuálnym podnikom vrátane poľnohospodárstva alebo rybárskeho hospodárstva 
a iných hospodárskych subjektov. 

 

19. Monitorovanie zamestnanosti absolventov programov vzdelávania na 
pracovisku 

Na Slovensku je postup pri zamestnávaní absolventov OVP individuálny a závisí od žiaka 
a zamestnávateľa. Ak žiak svojou usilovnosťou a pracovitosťou presvedčí zamestnávateľa 
o svojich kvalitách a ak má zamestnávateľ možnosť prijať nových zamestnancov, je vysoká 
pravdepodobnosť, že takýto žiak bude prijatý do pracovného pomeru. 

Zamestnávateľ však môže uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej zmluve aj so žiakom strednej 
odbornej školy alebo odborného učilišťa, a to najskôr v deň, keď žiak dovŕši 15 rokov veku. 
Predmetom zmluvy je záväzok zamestnávateľa prijať žiaka po záverečnej skúške, maturitnej 
skúške alebo absolventskej skúške a záväzok žiaka stať sa zamestnancom zamestnávateľa. 
Skúšobnú dobu v tomto prípade nie je možné dohodnúť. Zmluva o budúcej pracovnej zmluve 
sa uzatvára so súhlasom zákonného zástupcu žiaka, inak je neplatná. Zamestnávateľ môže 
odmietnuť uzatvorenie pracovnej zmluvy, ak nemá pre žiaka vhodnú prácu z dôvodu zmeny 
jeho úloh, z dôvodu zdravotnej nespôsobilosti žiaka vykonávať prácu zodpovedajúcu 
kvalifikácii získanej absolvovaním študijného odboru, alebo ako bolo dohodnuté v zmluve 
o budúcej pracovnej zmluve (Zákon č. 61/2015 Z. z.). 

Dokument stanovujúci realizáciu postupu: Aktivita 2 v rámci NP DV (Národný projekt Duálne 
vzdelávanie) uvádza: Aktualizácia a overovanie potrieb trhu práce (realizované na regionálnej 
úrovni prostredníctvom Dual Point-ov, ale aj prostredníctvom Rady vlády SR pre odborné 
vzdelávanie a prípravu a  portálu Trexima), transformácia povolaní a zamestnaní pre učebné 
a študijné odbory (realizuje Trexima v rámci implementácie projektu Národná sústava 
povolaní), priebežné analýzy zamestnanosti absolventov všetkých stredných škôl v SR 
(realizované prostredníctvom CVTI SR - Centra vedecko-technických informácií SR zriadeného 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR - evidovaná nezamestnanosť absolventov 
stredných škôl). Dokumentom stanovujúcim túto požiadavku je Zákon o OVP. 

V Poľsku je inšpekcia vykonávaná inšpektorom školstva a jej cieľom je zistiť stav dodržiavania 
ustanovení zákona v konkrétnej vzdelávacej inštitúcii, pokiaľ ide o vyučovanie, výchovnú 
činnosť a starostlivosť, ako aj iné zákonom stanovené činnosti vykonávané týmito inštitúciami. 
Kontrola sa týka súladu ponuky odborného vzdelávania v školách poskytujúcich odborné 
vzdelávanie s klasifikáciou povolaní v odvetvovom vzdelávaní. 
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Výsledky týchto inšpekcií sa zverejňujú - po analýze hodnotiacich protokolov pobočky škôl 
spĺňajú požadované kritériá. Dokument stanovujúci realizáciu postupu: Zákon o školstve zo 
14. decembra 2016, Nariadenie ministerstva školstva o pedagogickom dozore z 25. augusta 
2017, Nariadenie ministra školstva o všeobecných cieľoch a úlohách vzdelávania 
v povolaniach odvetvového vzdelávania a klasifikácii povolaní v odvetvovom vzdelávaní z 15. 
februára 2019  (Zbierka zákonov, pol. 316). 

V Slovinsku nie je zavedené sledovanie úspešnosti absolventov. 

V Lotyšsku je systém v procese prípravy - postupy sa postupne zavádzajú  v súlade so Štátnou 
finančnou správou. Dokument stanovujúci realizáciu postupu: zatiaľ nie sú zavedené žiadne 
formálne právne dokumenty. 
 

20. Vzdelávanie na pracovisku v kontexte celoživotného vzdelávania 

VnP sa na Slovensku využíva aj v pokračujúcom - nadstavbovom štúdiu. Systém duálneho 
vzdelávania je možné využiť aj pri nadväzujúcich formách vzdelávania, ktoré upravuje §45 
Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Na rozdiel od systému 
duálneho vzdelávania, do ktorého vstupujú absolventi základných škôl vo veku od 15 do 
16 rokov, do nadväzujúceho štúdia vstupujú absolventi predchádzajúceho štúdia vo veku od 
18 rokov. Preto sa toto štúdium v systéme duálneho vzdelávania zjednodušene označuje ako 
duálne vzdelávanie 18+. Duálne vzdelávanie 18+ je vhodné aj pre zamestnávateľov 
poskytujúcich praktickú prípravu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na povolania so 
zvýšeným rizikom poškodenia zdravia, ktoré nie sú vhodné pre mladistvých. 

Formy duálneho vzdelávania 18+: Duálne vzdelávanie 18+ vo forme jednoročného skráteného 
štúdia (skrátené vo význame skrátené v čase); Duálne vzdelávanie 18+ vo forme dvojročného 
pomaturitného kvalifikačného štúdia s odborným výcvikom; Duálne vzdelávanie 18+ vo forme 
dvojročného pomaturitného kvalifikačného štúdia s odbornou praxou; Duálne vzdelávanie 
18+ vo forme dvojročného skráteného štúdia (skrátené vo význame skrátené v čase); Duálne 
vzdelávanie 18+ vo forme vyššieho odborného štúdia. Upravujúcim právnym dokumentom je 
Zákon o OVP. 

V Poľsku sa proces celoživotného vzdelávania začína na odborných školách prvého stupňa. 
Okrem odborného vzdelávania je cieľom odbornej školy prvého stupňa vybaviť žiakov 
vhodným súborom všeobecných vedomostí, ktoré im ako základ vzdelania umožnia získať 
rôzne odborné kvalifikácie počas ďalšieho vzdelávania a pokračovať vo vzdelávaní na 
priemyselnej škole druhého stupňa s možnosťou ďalšieho zvyšovania kvalifikácie. Existujúce 
dokumenty alebo postupy: Základný učebný plán všeobecného vzdelávania pre odborné školy 
prvého stupňa. Doba platnosti: od roku 2017. 

V Slovinsku sú rovnaké učebné osnovy odborného vzdelávania a prípravy určené aj pre 
dospelých študentov. VnP dospelých študentov nie je regulované na národnej úrovni. 
Regulujú ho poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy (školy). VnP sa zvyčajne   
skracuje, pretože dospelí študenti už majú určité pracovné skúsenosti. V praxi majú dospelí 
študenti, ktorí nie sú zamestnaní, problémy s hľadaním vhodnej vzdelávacej inštitúcie. Úrady 
práce určujú podnikom – zamestnávateľom, aby nezamestnaných zapájali do odbornej 
prípravy na pracovisku (školenia priamo na pracovisku) a podobných iniciatív, ktoré zvyčajne 
nie sú spojené so získaním odbornej kvalifikácie a trvajú pomerne krátko (napr. 3 mesiace). 

V Lotyšsku sa VnP realizuje aj v rámci programov ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy, 
na ktoré sa vzťahujú príslušné platné dokumenty alebo postupy. Rovnaké právne dokumenty 
a postupy platia pre počiatočné aj pokračujúce programy OVP. Začali sa konzultácie 
o zavádzaní VnP aj na 5. úrovni národného kvalifikačného rámca - ako aj pokračujúcich 
programov OVP a programov krátkodobého vyššieho vzdelávania, ktoré umožňujú širokému 
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spektru zamestnancov z trhu práce získať odbornosť, rekvalifikovať sa alebo si svoju 
kvalifikáciu zvýšiť. 

 

21. Databázy, nástroje na mapovanie a štúdie v oblasti vzdelávania na 
pracovisku 

Na Slovensku je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý ponúka výstupy z národného 
projektu (záverečné správy) - dôležité informácie - výstupy Národného projektu Duál - sú 
zverejnené na stránke https://rzovp.sk/vystupy-np-dual/.  

Slovak Business Agency - prieskum zameraný na zhodnotenie stavu duálneho vzdelávania bol 
realizovaný k 31. 07. 2018. Dostupné na internetovej stránke: 

https://www.npc.sk/media/uploads/files/Anal%C3%BDza_stavu_du%C3%A1lneho_vzdel%C
3%A1vania_v_regi%C3%B3noch_SR_vo_v%C3%A4zbe_na_MSP__na_zver_lddOOLp.pdf 

Mapa zobrazuje vzdelávací systém v Poľsku. Ukazuje, že žiak si môže v určitej fáze vybrať 
školu, na ktorej bude študovať po ukončení základnej školy. Súčasťou je aj odborná škola, po 
absolvovaní ktorej je možné pokračovať ďalej vo vzdelávaní, alebo začať pracovať v danej 
profesii. Dokumenty alebo zavedené postupy - https://docplayer.pl/49416635-Analiza-
regulacji-prawnych-dotyczacych-szkolnictwa-i-ksztalcenia-zawodowego.html 

V Slovinsku národný inštitút odborného vzdelávania a prípravy hodnotí poskytovanie VnP 
a pripravuje správy, ktoré predkladá Rade expertov OVP. Okrem toho Národný inštitút 
odborného vzdelávania a prípravy monitoruje pilotný projekt učňovskej prípravy. Záverečná 
správa bude vypracovaná v novembri 2020. 

V Lotyšsku sa pilotné projekty učňovského vzdelávania začali v roku 2013, ešte pred prijatím 
príslušného právneho rámca - 6 inštitúcií poskytujúcich OVP testovalo vývoj a realizáciu 
učebných odborov v spolupráci so zamestnávateľmi s využitím prístupu  „zdola nahor". 
Výsledky pilotnej fázy sú prezentované v správe Ministerstva školstva a vedy pre Kabinet 
ministrov z augusta 2014 s názvom „O možnosti implementácie VnP v kontexte lotyšského 
systému OVP”,   http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40319533&mode=mk&date=2014-
08-12  

Ministerstvo školstva a vedy, v spolupráci s Lotyšskou univerzitou, uskutočnilo prieskum 
medzi zamestnávateľmi, žiakmi zapojenými do systému OVP a inštitúciami OVP týkajúci sa   
implementácie VnP a zručností požadovaných na trhu práce. Výsledky prieskumu a údaje 
získané od Konfederácie zamestnávateľov Lotyšska využilo ministerstvo školstva a vedy na 
vypracovanie návrhu Správy o zavádzaní VnP v Lotyšsku určenej pre Kabinet ministrov, 
http://tap.mk.gov.lv/mk/tap/?pid=40319533, Apríl, 2019.  
 Dokumenty alebo postupy ešte nie sú zavedené - postupy sledovania absolventov odborného 
vzdelávania a prípravy (týkajúce sa ich uplatnenia po ukončení školy) sú predmetom diskusie 
a vývoja. 

 

22. Digitalizácia vzdelávania na pracovisku 

Na Slovensku si vydávanie učebných materiálov rieši samotná škola priamo so 
zamestnávateľom. Vzhľadom na situáciu spôsobenú COVID-19, Štátny inštitút odborného 
vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania 
zverejňuje informácie o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme duálneho vzdelávania, 
ktoré sú zverejnené na stránke  http://dualnysystem.sk/,  kde sú zverejnené všetky materiály 
a pokyny pre vstup do systému duálneho vzdelávania. 

https://rzovp.sk/vystupy-np-dual/
https://www.npc.sk/media/uploads/files/Anal%C3%BDza_stavu_du%C3%A1lneho_vzdel%C3%A1vania_v_regi%C3%B3noch_SR_vo_v%C3%A4zbe_na_MSP__na_zver_lddOOLp.pdf
https://www.npc.sk/media/uploads/files/Anal%C3%BDza_stavu_du%C3%A1lneho_vzdel%C3%A1vania_v_regi%C3%B3noch_SR_vo_v%C3%A4zbe_na_MSP__na_zver_lddOOLp.pdf
https://docplayer.pl/49416635-Analiza-regulacji-prawnych-dotyczacych-szkolnictwa-i-ksztalcenia-zawodowego.html
https://docplayer.pl/49416635-Analiza-regulacji-prawnych-dotyczacych-szkolnictwa-i-ksztalcenia-zawodowego.html
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40319533&mode=mk&date=2014-08-12
http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40319533&mode=mk&date=2014-08-12
http://dualnysystem.sk/
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V Poľsku je súčasťou nového programu pre učiteľov odborných škôl prvého stupňa aplikácia 
integrovaná s učebnicou. Program poskytuje učebnice na uľahčenie výučby, integrovanú 
mobilnú aplikáciu na vedenie hodín pre učiteľov a kompletné didaktické materiály. Dokument 
stanovujúci požiadavky - ponuku predstavilo vydavateľstvo Operon na svojej webovej stránke. 

Niektoré školy v Slovinsku si na monitorovanie VnP vyvinuli aplikáciu 

V Lotyšsku sa nástroje vyvíjajú, ale zatiaľ nie je sú prevádzke. Digitalizácia napreduje aj 
v súvislosti s preventívnymi opatreniami v rámci pandémie Covid-19. Dokument upravujúci 
požiadavky - pripravuje sa. Usmernenia pre rozvoj vzdelávania (2021-2027). 

 
 

23.  Národné a európske projekty a medzinárodná spolupráca v oblasti 
vzdelávania na pracovisku 

 

Existujú nejaké národné projekty a projekty financované z fondov EÚ? Existuje nejaký 
relevantný vývoj na úrovni medzinárodnej spolupráce v oblasti VnP, napr. pokiaľ ide o dohody 
o spolupráci, mobilitu, partnerské učenie? 

Na Slovensku - Národný projekt Duálne vzdelávanie podporený z Národného operačného 
programu Ľudské zdroje (Európske štrukturálne a investičné fondy), realizovaný Štátnym 
inštitútom odborného vzdelávania. 

Hlavným cieľom národného projektu je plošné zavedenie systému duálneho vzdelávania vo 
všetkých vhodných študijných odboroch, prehĺbenie vzťahu zamestnávateľ - stredná škola - 
žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, vytvorenie jednotného informačného prostredia 
pre systém duálneho vzdelávania a elektronických procesov implementácie, zvýšenie 
atraktivity a kvality odborného vzdelávania a prípravy pedagógov, majstrov odbornej praxe 
a odborného výcviku a inštruktorov na plnenie týchto úloh. 

Učenie sa v praxi spolufinancované Európskou úniou prostredníctvom Dunajského 
nadnárodného programu, je strategickým projektom, ktorý je postavený tak, aby sa na ňom 
mohli priamo zúčastniť všetci kľúčoví aktéri odborného vzdelávania a prípravy (komory, 
orgány na regionálnej alebo národnej úrovni a nadnárodné spoločnosti), ktorí zastupujú 
všetkých 14 krajín Dunajského nadnárodného programu. Cieľom projektu je zlepšiť kapacity 
všetkých relevantných aktérov OVP prostredníctvom posilnenia regionálnych, národných 
a nadnárodných partnerstiev s cieľom zlepšiť existujúce systémy OVP v podunajských 
krajinách. 

Vzdelávanie na pracovisku pre IT odborníkov spolufinancované Európskou úniou 
prostredníctvom programu Erasmus+. Hlavným cieľom projektu je navrhnúť, vyvinúť 
a vyhodnotiť nový vzdelávací model výučby programovacích jazykov a neskôr aj pokročilých IT 
tém, ktorý bude založený na vhodne vyváženej kombinácii viacerých súčasných vzdelávacích 
prístupov, moderného vzdelávacieho prostredia a okamžitej spätnej väzby.   

Internacionalizácia VnP v agrosektore spolufinancovaná Európskou úniou prostredníctvom 
programu Erasmus+. Projekt IWB-Labs sa zameral na agrosektor a v snahe zvýšiť motiváciu 
žiakov navrhol uplatnenie prístupu vzdelávania na pracovisku. Žiaci vykonávali virtuálne úlohy, 
pri ktorých v reálnom pracovnom prostredí uplatňovali zručnosti získané v škole. Pracovná 
skúsenosť, ktorá sa vykonávala na nadnárodnej úrovni, mala formu virtuálnej stáže 
vykonávanej na diaľku. 

V Poľsku: „Rzeszowské odborné školy otvorené trhu práce" financované z prostriedkov 
Európskeho sociálneho fondu v rámci Regionálneho operačného programu Podkarpatského 
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vojvodstva na roky 2014-2020. Spojené technické školy Eugeniusza Kwiatkowského 
v Rzeszowe. Hodnota projektu:  9 400 749,38 PLN. Spolufinancovanie z prostriedkov EÚ:  
7 990 636,97 PLN. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality 
odborného vzdelávania na 16 stredných technických školách (SZiPKZ) v Rzeszowe 
prostredníctvom rozvoja vzdelávacej ponuky prispôsobenej potrebám regionálneho trhu 
práce. 

Projekt s názvom „Spolupráca školy a zamestnávateľa ako cesta k úspechu - 2. ročník". Projekt 
spolufinancovaný z prostriedkov EÚ - Komplex stredných škôl zameraných na energetiku v 
Rzeszowe. Celková hodnota projektu:  689 857,75 PLN. Výška spolufinancovania zo zdrojov 
EÚ: 620 871,97 PLN. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality odborného vzdelávania v 
komplexe stredných škôl zameraných na energetiku v Rzeszowe v profesii IT technik úpravou 
učebných osnov pre potreby zamestnávateľa Quatro Computers do 30. 9. 2021. 

„Najlepší na štarte” - projekt spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho 
sociálneho fondu v rámci Regionálneho operačného programu Podkarpatského vojvodstva na 
roky 2014-2020. Centrum odborného vzdelávania v Rzeszowe. Celková hodnota projektu: 
910 838,00 PLN. Spolufinancovanie projektu zo zdrojov EÚ:  819 754,21 PLN. Cieľom projektu 
je zvýšenie zamestnanosti absolventov komplexu škôl Inštitútu odborného vzdelávania 
v Rzeszowe pomocou získania dodatočnej kvalifikácie a skvalitnenia praktického vzdelávania 
vďaka dodatočným stážam a praxi u zamestnávateľov. 

„Stáže v zahraničí ako kľúč k úspechu v profesii na európskom trhu práce” v rámci Európskeho 
sociálneho fondu, Operačného programu Ľudský kapitál, Priorita III - Vysoká kvalita 
vzdelávacieho systému, Opatrenie 3.4 - Otvorenosť vzdelávacieho systému v kontexte 
celoživotného vzdelávania, Podopatrenie 3.4.2 - Podpora celoživotného vzdelávania. Centrum   
odborného vzdelávania v Rzeszowe. Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ: 29 480,00 EUR. Získanie 
zručností a kompetencií školeného personálu prispôsobených požiadavkám na európskom 
trhu práce. 

„Vzdelávacia mobilita ako šanca na úspech“, 2019-2021 v rámci programu Erasmus+. Komplex 
odborných strojníckych škôl W. Andersa v Rzeszowe. Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ: 
178 168,00 EUR. Cieľom projektu je zvýšenie odbornej kvalifikácie 53 žiakov strojníckych škôl 
v Rzeszowe prostredníctvom zahraničných stáží a zvýšenie odbornej kvalifikácie 6 učiteľov 
týchto škôl prostredníctvom implementácie vzdelávacej mobility.  

V Podkarpatskom vojvodstve sa realizuje mnoho projektov EÚ, cieľom ktorých je zvýšiť úroveň 
vzdelávania v odborných školách a pripraviť žiakov na ich budúcu profesionálnu kariéru. 
Vybrali sme ukážky projektov, ktoré sa realizovali v uplynulých rokoch. 
 
V Slovinsku - VnP Akcelerátor, Verein Auxilium, E+ KA2 https://www.wblaccelerator.eu/en/,  
ELT for WBLT Konfederácia zamestnávateľov Lotyšska, E+ KA2, reforma OVP, inštitút OVP, 
EŠF, v tomto projekte sa uskutočňuje pilotný učebný odbor, 
Nové VnP, inštitút OVP, Obchodná komora, E+ KA3, http://newwbl.eu/,  
Nastav si cieľ! Národný inštitút OVP E+ KA2, https://www.seethegoal-eu.si/,  
SERFA Národný inštitút OVP E+ KA3 https://www.serfa-project.eu/;  
Učenie sa v praxi, inštitút OVP, Obchodná komora, Interreg Danube, http://www.interreg-
danube.eu/approved-projects/learning-by-doing,  
CWIC, inštitút OVP, Centrum OVP Velenje, E+ KA2, http://cwic.scv.si/ 

V Lotyšsku je v súčasnosti hlavným politickým nástrojom na podporu a realizáciu učňovského 
vzdelávania projekt ESF s názvom „O účasti žiakov OVP v programoch učňovského vzdelávania 
a odbornej prípravy v podnikoch” (ďalej len „projekt SAM 851”), 
http://www.lddk.lv/projekts/darba-vide-balstitas-macibas/, ktorý realizuje Konfederácia 

https://www.wblaccelerator.eu/en/
http://newwbl.eu/
https://www.seethegoal-eu.si/
https://www.serfa-project.eu/
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing
http://cwic.scv.si/
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zamestnávateľov Lotyšska. V rámci tohto projektu bol podporený aj rozvoj regionálnych 
združení na podporu učňovského vzdelávania u zamestnávateľov vo všetkých častiach krajiny.  

„Národné orgány pre učňovskú prípravu: Implementácia VnP v Lotyšsku, Litve a Estónsku“ 
(VnP-Balt). 

„Testovanie nových prístupov k odbornej príprave pedagógov OVP a VnP“ (TTT4WBL) 

Projekt VnP-Balt podporoval rozvoj VnP v troch pobaltských krajinách - realizoval výskum 
rozvoja VnP a rozvíjal koncepčné prístupy k implementácii VnP.      

Prostredníctvom projektu TTT4WBL pobaltské krajiny vyškolili 800 školiteľov pre VnP podľa 
spoločnej metodiky - tandemového školenia, v rámci ktorého sa inštitúcie odborného 
vzdelávania a prípravy a školitelia z podnikov interaktívne spoločne učia a rozvíjajú spoločné 
chápanie toho, ako čo najlepšie implementovať VnP. V súčasnosti tri pobaltské ministerstvá 
školstva a vedy diskutujú o spoločnom kompetenčnom profile školiteľa VnP. To by prispelo aj 
ku kvalite mobility žiakov a školiteľov VnP v Pobaltí.  

Ďalšie prebiehajúce projekty sa týkajú rozvoja individualizovaných prístupov v oblasti VnP, ako 
aj rozvoja učebných osnov v jednotlivých sektoroch. Napr. v drevárskom a kovospracujúcom 
priemysle a logistike: 

• „Individuálny prístup a individuálny plán vzdelávania v rámci VnP: školenie pre 
školiteľov VnP)“,  http://qualityplacements.eu/open-education-resources-for-ilp/ 
(Lotyšsko, Litva, Fínsko).  

• „Zručnosti pre drevársky priemysel v Pobaltí - Európska kvalita v odbornom 
vzdelávaní a príprave“,  https://www.skilled-up.eu/ - koordinované Nemecko-
Pobaltskou obchodnou komorou (Lotyšsko, Litva, Estónsko a Nemecko). 

• Industry 4.0 CHAlleNGE: Posilnenie postavenia kovospracovateľov pre inteligentné 
továrne budúcnosti (pobaltské združenia kovospracovateľských podnikov, inštitúcie 
OVP - práca s inteligentnými technológiami, spoločné modernizované normy, nástroje 
posudzovania),https://www.masoc.lv/en/projects/industry-40-challenge-
empowering-metalworkers-for-smart-factories-of-the-future-4change 

• FinLat-Logic - Zosúladenie učebných plánov VnP v programoch OVP v oblasti logistiky 

prostredníctvom cezhraničného vzdelávania na pracovisku v Lotyšsku a Fínsku, 

https://www.visc.gov.lv/lv/projekts/projekts-finlat-logic 

 

24.  Cielené európske a medzinárodné štúdie v oblasti vzdelávania na 
pracovisku  

 

Na Slovensku:  

CEDEFOP - Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania (2014). Slovensko: OVP 
v Európe: Národná správa. Dostupné na webovej stránke: 
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/slovakia-
vet-europe-country-report-2014 
Národná správa Slovenska v rámci správy o OVP v Európe poskytuje základný prehľad o stave 
systému odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku. Slovenský systém OVP situuje do 
širokého politického, sociálneho a ekonomického rámca a rámca trhu práce. 

CEDEFOP – Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania (2015). Slovensko: 
Predpoveď požadovaných zručností do roku 2025. Dostupné na stránke  
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/slovakia-
skills-forecasts-2025 

http://qualityplacements.eu/open-education-resources-for-ilp/
https://www.skilled-up.eu/
https://www.masoc.lv/en/projects/industry-40-challenge-empowering-metalworkers-for-smart-factories-of-the-future-4change
https://www.masoc.lv/en/projects/industry-40-challenge-empowering-metalworkers-for-smart-factories-of-the-future-4change
https://www.visc.gov.lv/lv/projekts/projekts-finlat-logic
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/slovakia-vet-europe-country-report-2014
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/slovakia-vet-europe-country-report-2014
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/slovakia-skills-forecasts-2025
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/slovakia-skills-forecasts-2025
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CEDEFOP – Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania (2016). Zamerané na OVP 
na Slovensku. Dostupné na stránke https://www.cedefop.europa.eu/files/8102_en.pdf 

CEDEFOP – Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania (2016). Odborné 
vzdelávanie a príprava na Slovensku. Stručný popis. Dostupné na stránke 
https://www.cedefop.europa.eu/files/4150_en.pdf 

CEDEFOP – Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania (2017). Štatistický prehľad 
o OVP na Slovensku. Dostupné na stránke 
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/statistical-
overviews-vet-slovakia 

CEDEFOP – Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania (2018). OVP v Európe: 
Slovensko 2018. K dispozícii na: 
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-
reports/vocational-education-and-training-europe-slovakia-2018 

V Poľsku je k dispozícii štúdia Európskej komisie Education and Training Monitor 2018 
(Monitor odbornej prípravy a vzdelávania 2018). Hlavné závery sú nasledovné: v Poľsku sa do 
vzdelávania investuje veľa, ale úroveň výdavkov na žiaka zostáva pod úrovňou popredných 
krajín EÚ a OECD. Poľský vzdelávací systém v súčasnosti prechádza významnými zmenami na 
každej svojej úrovni: od predškolského až po vysokoškolské vzdelávanie. Nedávno boli prijaté 
aj zmeny v učiteľskej profesii. Zmeny zavedené v septembri 2017 v primárnom vzdelávaní 
a nižšom sekundárnom vzdelávaní sú príčinou vážnych organizačných a finančných 
problémov. 

- Poľsko dosiahlo dobré výsledky vo väčšine cieľov na rok 2020 alebo v tomto smere rýchlo 
napreduje. Ciele týkajúce sa predčasného ukončenia školskej dochádzky, dosiahnutého 
terciárneho vzdelania a miery zamestnanosti čerstvých absolventov boli už splnené. Ciele 
týkajúce sa vzdelávania v ranom detstve, starostlivosti a osôb so slabými vzdelávacími 
výsledkami sú takmer splnené, zatiaľ čo účasť dospelých na celoživotnom vzdelávaní je stále 
pomerne nízka.  

Ďalšia štúdia: Monitorovanie osudov absolventov študijných a učebných odborov a mladých 
dospelých (POWR.02.15.00-00.0004 / 16)", ktorú vykonal Výskumný ústav vzdelávania na 
objednávku Ministerstva národného vzdelávania. Na ukážku niekoľko záverov: Prevažná 
väčšina potenciálnych príjemcov informácií o osude absolventov má záujem o informácie 
o konkrétnych absolventoch. Ide o kvalitatívne údaje, nie o štatistické ukazovatele 
charakterizujúce určité vlastnosti skupiny absolventov. To znamená, že štatistické ukazovatele 
by mali byť prezentované jasným a zrozumiteľným spôsobom, aby ich ľudia, ktorí nie sú 
zvyknutí používať štatistické ukazovatele, mohli ľahko interpretovať a používať. Správna 
prezentácia údajov je jednou z kľúčových výziev pri budovaní systému sledovania absolventov. 
Informačné potreby zamestnávateľov sa sústreďujú na dve rôzne úrovne: individuálnu 
(týkajúcu sa záujmu žiakov, s ktorými boli v osobnom kontakte - najmä pokiaľ ide o to, či 
absolventi začali pracovať v súlade s dosiahnutým vzdelaním) a odvetvovo-teritoriálnu, 
týkajúcu sa oblasti ich pôsobenia. Systém monitorovania osudu môže poskytnúť informácie 
na druhej úrovni.  Poznanie platov absolventov odborných škôl z hľadiska sektorov a území by 
umožnilo overiť domnienky zamestnávateľov o konkurencieschopnosti podmienok 
zamestnania, ktoré ponúkajú absolventom. Systém by tiež mohol poskytnúť všeobecnejšie 
poznatky o javoch súvisiacich s ponukou pracovnej sily na jednej strane a o účinnosti rôznych 
foriem učňovského vzdelávania na strane druhej. Z pohľadu zamestnávateľov sú dôležité 
informácie o ponuke absolventov, výsledkoch skúšok a osude absolventov. Naplnenie týchto 
požiadaviek znamená nutnosť integrovať rôzne zdroje údajov - informácie zo systému 
monitorovania osudov, okresné správy o plnení vzdelávacích úloh a výsledky skúšok. Poznatky 
o odbornom vzdelávaní na miestnej úrovni by mali byť ľahko dostupné a komplexné. 

https://www.cedefop.europa.eu/files/8102_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4150_en.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/statistical-overviews-vet-slovakia
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/statistical-overviews-vet-slovakia
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/vocational-education-and-training-europe-slovakia-2018
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/vocational-education-and-training-europe-slovakia-2018
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Ďalšia štúdia: Všeobecná charakteristika odborného vzdelávania a prípravy v Poľsku, ktorú 
vykonal CEDEFOD. Hlavné závery: Medzi priority poľského predsedníctva v oblasti vzdelávania 
patrí mobilita súvisiaca so vzdelávaním a reforma systému vysokoškolského vzdelávania.  

„Budeme sa usilovať o lepšiu implementáciu jazykových kompetencií s cieľom zvýšiť 
vzdelávaciu a profesionálnu mobilitu žiakov. Počas poľského predsedníctva chceme tiež 
pokračovať v práci v oblasti celoživotného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Efektívna 
odborná príprava je jednou z priorít národnej vzdelávacej politiky. Odbornú školu treba 
považovať za pozitívnu voľbu. Len rovnocenné zaobchádzanie so všeobecným a odborným 
vzdelávaním, ktoré zodpovedá potrebám žiakov, im umožní získať kľúčové kompetencie, ako 
aj solídnu odbornú prípravu. Tým sa odborné vzdelávanie priblíži potrebám trhu práce”. 

Pokiaľ ide o všeobecné štatistiky: Vzdelávanie v školskom roku 2018/2019: Najpopulárnejším 
typom strednej školy boli všeobecné stredné školy. V školskom roku 2018/19 si tento typ 
strednej školy vybralo 46,7 % absolventov druhého stupňa základného vzdelávania. Prevažná 
väčšina všeobecných stredných škôl pre mládež bola štátna, zatiaľ čo väčšina všeobecných 
stredných škôl pre dospelých bola súkromná. V školskom roku 2018/19 bolo 
3 534 všeobecných stredných škôl (o 183 menej ako v predchádzajúcom školskom roku) 
s celkovým počtom 601 700 žiakov, z toho bolo 58,8 % žien. 

V ostatných rokoch sa postupne zvyšuje počet špeciálnych škôl, ktoré pripravujú absolventov 
na konkrétne povolania. V školskom roku 2018/19 bolo 522 takýchto škôl, na ktorých sa 
vzdelávalo 10 500 žiakov. 

Po reforme školstva sa základné odborné školy transformovali na odvetvové odborné školy 
prvého stupňa. V školskom roku 2018/19 žiaci 3. ročníka navštevovali oddelenia základných 
odborných škôl v sektorových odborných školách I. stupňa. Na 1 578 odvetvových odborných 
školách prvého stupňa bolo spolu 146 200 žiakov (o 9 600 menej ako v predchádzajúcom 
školskom roku). Najväčší záujem bol o strojárstvo a strojárske odbory a osobné služby. 

Počet stredných odborných škôl v školskom roku 2018/19 sa v porovnaní s predchádzajúcim 
školským rokom znížil o 0,6 %, pričom počet žiakov klesol o 0,5 %. Tento typ školy si vyberali 
najmä muži (60,7 % žiakov stredných odborných škôl). Žiaci týchto škôl študovali prevažne   
odbory ako strojárstvo, technické odbory a osobné služby. 

Slovinsko – prehľad prípravy žiakov v učebných odboroch: Slovinsko. Učňovská príprava 
v Slovinsku, CEDEFOP, 2017, https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-
resources/publications/4157 

Lotyšsko – zisťovacia misia a následná správa o vývoji VnP v Lotyšsku. Rok 2016: Misia 
Medzinárodnej organizácie práce v Lotyšsku, zisťovanie skutkového stavu a následná správa o 
vývoji VnP v Lotyšsku. Pravidelné monitorovacie aktivity Európskej komisie v súvislosti 
s európskym semestrom a odporúčaniami pre jednotlivé krajiny. 

 

25.  Štatistické údaje týkajúce sa realizácie programov vzdelávania na 
pracovisku na národnej úrovni  

Na Slovensku sú k dispozícii tieto štatistiky: 

V akademickom roku 2019/2020 bolo do systému duálneho vzdelávania zapojených 5 885 
žiakov, čo predstavuje 4,45 % žiakov zapojených do VnP z celkového počtu žiakov OVP. 
Programy a/alebo kvalifikácie sa ponúkajú vo forme VnP na úrovniach ISCED 3, ISCED 4. 
Takmer polovica žiakov zapojených do VnP študuje v sektore elektrotechniky a strojárstva - 
48,63 %. Žiaci zapojení do VnP sa zaujímajú aj o automobilový priemysel - 16,04 %. Medzi 
žiakmi je obľúbený sektor obchodu a podnikania, kde je do VnP zapojených 9,33 % žiakov 

https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4157
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4157
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a podobne obľúbený je aj sektor ubytovacích a stravovacích služieb - 9,14 %. Posledným z 
piatich najobľúbenejších sektorov vo VnP je sektor remesiel, kde sa pripravuje   7,78 % 
všetkých žiakov zapojených do VnP. V rámci VnP sú zastúpené aj ďalšie odvetvia, len nie v 
takej miere: IKT (2,02 %), doprava a logistika (1,70 %), stavebníctvo (1,38 %), potravinárstvo 
(1,36 %), ostatné služby (0,66 %), poľnohospodárstvo (0,51 %), financie (0,20 %). 
Na Slovensku je 438 inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy. Do systému duálneho 
vzdelávania je zapojených 157 inštitúcií OVP, čo predstavuje 3  % všetkých inštitúcií OVP. 
Do VnP je zapojených 727 podnikov. 

V Poľsku sú k dispozícii tieto štatistické údaje: Štatistiky/informácie o žiakoch odborného 
vzdelávania a prípravy, ktorí sú zapojení do VnP - formálne 3-ROČNÉ ODBORNÉ ŠKOLY PRVÉHO 
STUPŇA: prvý stupeň odborných škôl navštevovalo spolu 146 200 žiakov (vrátane žiakov 
základných odborov). Z tohto počtu bolo 93,4 % v školách prvého stupňa a 6,6 % v špeciálnych 
školách pripravujúcich na vykonávanie povolania. 2-ROČNÉ ODBORNÉ ŠKOLY DRUHÉHO 
STUPŇA: Prvý nábor uchádzačov sa uskutoční v školskom roku 2020/2021. 5-ROČNÉ STREDNÉ 
ŠKOLY TECHNICKÉ: V školskom roku 2018/19 ich navštevovalo 505 600  žiakov. V stredných 
odborných školách sa zachovala výrazná prevaha mužov nad ženami. V školskom roku 
2018/19 tvorili muži 60,7 % žiakov technických odborov, t. j. o 0,3 percentuálnych bodov viac 
ako v školskom roku 2017/18. 

Štatistiky/informácie o inštitúciách odborného vzdelávania a prípravy zapojených do VnP: 
V školskom roku 2018/19 bolo 1578 škôl prvého stupňa odborného vzdelávania a prípravy. 
V školskom roku 2018/19 to bolo 1 879 stredných odborných škôl. V porovnaní 
s predchádzajúcim školským rokom sa počet technikov znížil o 0,6 % a počet žiakov o 0,5 %. 

Štatistiky/informácie o podnikoch zapojených do VnP: Podniky zapojené do VnP (kurzy 
organizované podnikateľmi – zamestnávateľmi vytvorené podľa potrieb podnikov: Opel 
Manufacturing Poland, profil mechatronik, trieda bola vytvorená v roku 2016, prví absolventi 
ukončili štúdium v roku 2019. Volkswagen Poznań/Gestamp Poland, profil mechanik presnej 
mechaniky, trieda bola vytvorená v roku 2016, prvých 12 žiakov absolvuje v roku 2019. Údaje 
o iných spoločnostiach nie sú k dispozícii. 

Programy a/alebo kvalifikácie sa ponúkajú  vo forme VnP: Vznikla Klasifikácia odborných 
povolaní, kde sú  jednotlivé povolania  zaradené do 32 oblastí (sektorov) odborného  
vzdelávania a prípravy, napríklad: Administratíva a služby, stavebníctvo, elektrotechnika 
a elektronika, strojárstvo a baníctvo a hutníctvo, poľnohospodárstvo a lesníctvo s ochranou 
životného prostredia, cestovný ruch a gastronómia, zdravotníctvo a sociálne a umelecké 
odbory (Nariadenie ministra národného vzdelávania z 15. februára 2019 o všeobecných 
cieľoch a úlohách vzdelávania v povolaniach odborného vzdelávania a klasifikácii odborných 
povolaní). 

Nie sú k dispozícii žiadne štatistiky týkajúce sa percentuálneho podielu žiakov zúčastňujúcich 
sa na VnP na celkovom počte žiakov v OVP alebo týkajúce sa percentuálneho podielu všetkých 
žiakov zúčastňujúcich sa na VnP podľa odvetví.  Pokiaľ ide o politiky na podporu určitých 
študijných a učebných programov/kvalifikácií pre poskytovanie VnP (napr. v oblasti STEM, t.j. 
prírodné vedy, technológie, technické odbory alebo iných oblastiach), chýba ucelená a 
jednotná politika podpory. V rámci rôznych projektov, napr. financovaných z fondov EÚ, sa 
pripravujú brožúry na propagáciu odborného vzdelávania a filmy na propagáciu povolaní. 

Pokiaľ ide o najobľúbenejšie odvetvia alebo študijné či učebné programy/kvalifikácie, patria 
sem administratíva a služby, stavebníctvo, elektrotechnika a elektronika, strojárstvo 
a baníctvo a hutníctvo, poľnohospodárstvo a lesníctvo s ochranou životného prostredia, 
cestovný ruch a gastronómia, zdravotníctvo a sociálne a umelecké odbory. 
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Slovinsko - štatistiky/informácie o žiakoch odborného vzdelávania a prípravy, ktorí sú   
zapojení do VnP: Každý rok nastupuje do odborného vzdelávania a prípravy 13 000 – 14 000 
žiakov. Žiaci OVP predstavujú 65 % všetkých žiakov vyššieho sekundárneho vzdelávania. 
Štatistiky/informácie o inštitúciách OVP, ktoré sú zapojené do VnP: všetky stredné školy 
poskytujúce programy OVP, ktorých celkový počet je 90. Medzi 5 – 6 najobľúbenejších 
odvetví alebo učebných programov/kvalifikácií patria: Nástrojár (konštrukcia kovov); strojný 
technik; stolár; operátor mechatroniky; elektrikár. Politiky na podporu určitých učebných 
programov/kvalifikácií pre poskytovanie VnP neexistujú.   

Lotyšsko - štatistiky/informácie o žiakoch odborného vzdelávania a prípravy. Cieľ: Zvýšiť počet 
kvalifikovaných žiakov zapojených do OVP. Do augusta 2023 sa do VnP zapojí 3 150 žiakov OVP 
a 11 025 žiakov bude súčasťou odbornej praxe. Financovanie: 15,6 milióna EUR - 13,3 milióna 
eur z ESF a 2,3 milióna eur zo štátneho rozpočtu. Zodpovedný za implementáciu: Zväz 
zamestnávateľov Lotyšska. K 31. decembru 2019 bolo do VnP zapojených 2 088 žiakov v 469 
podnikoch (8,4 % predstavovali veľké podniky, 16,4 % - stredné podniky, 28,2 % - malé 
podniky a 47 % - mikropodniky). Najnovšie informácie naznačujú, že od začiatku projektu SAM 
851 sa do rôznych učebných programov zapojilo približne 2600 zamestnávateľov, 37 inštitúcií 
OVP a takmer 4 000 žiakov, pričom celkove bolo  v systéme zapojených 27 000  žiakov OVP. 
Keďže učňovská príprava nie je povinná požiadavka, ale voľba školy, veľká pozornosť sa venuje 
podpore škôl a podnikov – zamestnávateľov v tom, aby sa do nej zapojili. 

Pokiaľ ide o sektory, možno konštatovať, že prioritou sú stále sektory služieb ako je cestovný 
ruch, stravovanie, kozmetický priemysel, po ktorých nasleduje sektor spracovania kovov 
a strojárstva, podnikania, drevospracujúci priemysel, stavebníctvo, IKT a sektor dopravy, 
a stále obmedzené  je zapojenie energetiky, chemického priemyslu a poľnohospodárstva. 
Z tohto dôvodu politický dialóg odporúčal a presadzoval podporu učňovskej prípravy v rámci 
odborov spadajúcich do systému STEM alebo v príbuzných odvetviach v súlade s prioritami 
národného hospodárstva, kde je veľký dopyt po pracovnej sile, prípadne taký dopyt nastane v 
krátkodobom alebo strednodobom horizonte. 

Štatistika: informácie o inštitúciách odborného vzdelávania a prípravy zapojených do VnP - 37 
inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy; informácie o spoločnostiach zapojených do VnP - 
viac ako 1000 zamestnávateľov; učebné programy a/alebo kvalifikácie sa ponúkajú vo forme 
VnP, kde je dostupných viac ako 200 kvalifikácií. 

(Približné) percento žiakov zúčastňujúcich sa na VnP v porovnaní s celkovým počtom žiakov 
OVP? Celkovo asi 3 000 žiakov – asi 11 % v porovnaní s celkovým počtom 28 000 žiakov v 
systéme. Výpočet však neodráža situáciu v rámci 1 roka ani v inom konkrétnom časovom rámci 
(číselný údaj by bol menší).  

Medzi 5-6 najobľúbenejších odvetví alebo programov/kvalifikácií patrí: strojárstvo, výroba 
a stavebníctvo (34 %), služby (22 %), humanitné vedy a umenie (16 %), spoločenské vedy, 
obchod a právo (13 %), prírodné vedy, matematika a informačné technológie (10 %), 
poľnohospodárstvo (3 %), zdravotníctvo a sociálna starostlivosť (2 %). Ministerstvo školstva 
a vedy má politiku na podporu VnP v odvetviach STEM. Použitý nástroj – financovanie 
z projektu SAM 8.5.1.  podľa tohto kritéria (aplikované iba nedávno). 
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Závery 
 

Cieľom projektu IDES je budovanie praktických kompetencií a zručností mladých ľudí počas 
štúdia na stredných odborných školách a po jeho ukončení, aby boli konkurencieschopnejší 
a lepšie pripravení uplatniť sa na trhu práce v snahe lepšie využiť miestne ľudské zdroje, zvýšiť 
ekonomický rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť odlivu mozgov, S ohľadom na tento cieľ 
priniesol prieskum realizovaný v krajinách Konzorcia projektu IDES v roku 2020 cenné 
podklady pre analýzu situácie v spomínaných krajinách týkajúcu sa rozvoja vzdelávania na 
pracovisku ako prostriedku na zlepšenie rozvoja ľudských zdrojov prostredníctvom systému 
OVP a na zabezpečenie udržateľnosti využívania týchto zdrojov v lokálnom a národnom 
kontexte.   

Analýza výsledkov prieskumu umožnila vyvodiť kľúčové závery, ktoré predstavujú súčasný stav 
danej problematiky v krajinách Konzorcia, najmä pokiaľ ide o politiku VnP a jej vykonávanie, 
a zároveň zdôraznili niektoré aspekty, ktoré si zaslúžia pozornosť pri ďalšej analýze politík 
v oblasti VnP a OVP. Z prieskumu realizovaného v rámci projektu IDES možno vyvodiť 
nasledujúce závery:       

1. Systémy učňovskej/praktickej prípravy (vzdelávania na pracovisku) sa vo všetkých 
štyroch partnerských krajinách Konzorcia zmenili pomerne nedávno. Zatiaľ čo 
v Lotyšsku a Slovinsku je VnP alternatívou k bežným programom OVP realizovaným 
v školskom prostredí, na Slovensku a v Poľsku je duálny systém vzdelávania 
výraznejšie integrovaný do celkového procesu odbornej prípravy. Vo všetkých 
krajinách Konzorcia sú za VnP zodpovedné ministerstvá školstva a zvyčajne aj 
ministerstvu podriadená agentúra alebo iná partnerská inštitúcia, ktorá sa stará 
o vypracovanie/revíziu učebných osnov nevyhnutných pre realizáciu programov VnP. 
Práca ministerstiev týkajúca sa zavádzania programov VnP zväčša začínala prípravnou 
fázou, v rámci ktorej sa skúmala všeobecná vzdelávacia problematika a súlad 
vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce. Po tejto fáze bol systém VnP zavedený 
ako štandardná vzdelávacia aktivita s príslušným právnym rámcom. Je dôležité 
spomenúť, že pokiaľ ide o realizáciu programov VnP, v Slovinsku nesú hlavnú 
zodpovednosť za túto oblasť zamestnávatelia, v Poľsku sú významným subjektom 
stavovské a profesijné organizácie a na Slovensku môže ministerstvo školstva 
opätovne overovať spôsobilosť zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie 
v systéme duálneho vzdelávania. V Lotyšsku, naproti tomu, je silnou stránkou dobre 
rozvinutý sociálny dialóg, ktorý je zárukou systémovej spolupráce so 
všetkými relevantnými aktérmi.   

2. Inštitúcie OVP realizujú najmä programy odborného vzdelávania a prípravy do 
úrovne 4 EKR (najtypickejšie na úrovni 3 a 4 EKR ). Pokiaľ ide 
o zakladateľov/zriaďovateľov, tým môže byť 1) štát; 2) samosprávny kraj; 3) súkromný 
subjekt;  a 4) cirkev. Rozsah (v percentách) časti programu OVP realizovaný v podniku 
sa v jednotlivých krajinách Konzorcia líši.    

3. Vo všetkých krajinách existuje osobitný právny rámec pre programy VnP, v rámci 
ktorého sú definované práva a povinnosti zúčastnených strán. Na Slovensku, 
v Poľsku a v Lotyšsku existuje jasné prepojenie s odvetvovým kvalifikačným rámcom, 
ktorý je prostriedkom na zabezpečenie relevantnosti kvalifikácií VnP na trhu práce. 

4. Kľúčovú úlohu pri programoch VnP zohrávajú mechanizmy ich financovania. Zdroje 
a schémy financovania sú rôzne – môže ísť o súkromné alebo verejné financovanie, 
financovanie zo spoločných súkromno-verejných zdrojov, spolufinancovanie zo 
zdrojov EÚ alebo zo zdrojov jednotlivých  firiem, komôr, stavovských organizácií či 
iných subjektov. Aj medzi jednotlivými krajinami Konzorcia nájdeme v tejto oblasti 
značné rozdiely. Krajiny hľadajú rôzne stimuly na motivovanie zamestnávateľov, napr. 
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niektoré daňové úľavy/oslobodenie od daní (ako v Poľsku a Lotyšsku), 
spolufinancovanie komôr na akreditáciu vzdelávacích inštitúcií a zavádzanie systému 
učňovského vzdelávania a prípravy v podnikoch (ako v prípade Slovinska), alebo 
osobitný príspevok pre podniky (ako v prípade Slovenska). Ďalšie finančné prostriedky 
sa zvyčajne čerpajú z Európskeho sociálneho fondu alebo z iných zdrojov EÚ. Na 
Slovensku sú náklady podnikov čiastočne financované aj Ministerstvom hospodárstva. 

5. Inštruktori VnP a existencia kvalitného systému ich prípravy sú nevyhnutným 
predpokladom kvalitných programov VnP. Krajiny Konzorcia vnímajú potrebu 
systémového prístupu k príprave, ale aj podpore inštruktorov VnP. Nezriedka sa na 
tento účel využívajú špecifické programy alebo moduly. Niekedy upravuje požiadavky 
na inštruktorov VnP v podnikoch osobitná legislatíva, ktorá určuje aj maximálny počet 
žiakov na inštruktora. Aj napriek tomu, že v každej z krajín Konzorcia existuje odlišný 
prístup k požiadavkám na inštruktorov alebo ich prípravu a líši sa napríklad aj 
maximálny počet žiakov, ktorých inštruktor môže viesť, všetky štyri krajiny prijali 
opatrenia na zabezpečenie systematického prístupu k ich príprave. 

6. Existencia sociálneho dialógu a zapojenie príslušných aktérov na národnej úrovni do 
rozvoja programov VnP patria k hlavným predpokladom toho, že systém VnP bude 
skutočne relevantný z pohľadu trhu práce. V krajinách Konzorcia existujú rôzne 
formy a rôzne úrovne sociálneho dialógu. Sociálni partneri sa do tohto dialógu a do 
rozhodovania na národnej úrovni zapájajú tiež v rôznej miere.   

7. Zapojenie odvetvových organizácií, zamestnávateľov a zamestnávateľských 
organizácií či stavovských a profesijných združení a komôr do rozvoja VnP je 
súčasťou prístupu k tejto problematike v jednotlivých krajinách Konzorcia. 
Mechanizmus a miera zapojenia spomínaných subjektov sa líšia, no systémy ako také 
fungujú dobre a systematicky. 

8. Prístupy k nastaveniu zmluvných dojednaní týkajúcich sa VnP sú v jednotlivých 
krajinách Konzorcia vo všeobecnosti podobné, zatiaľ čo prístupy k zapojeniu 
podnikov sa líšia. Zmluvné strany určujú svoje úlohy, práva a povinnosti, pričom 
vhodnosť/spôsobilosť podnikov na poskytovanie VnP sa posudzuje/monitoruje 
rôznymi spôsobmi a v rôznej miere. 

9. Plánovanie v oblasti VnP sa uskutočňuje na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.   
Pri prijímaní žiakov na OVP a VnP sa často zohľadňujú prognózy trhu práce, ktoré 
ovplyvňujú aj relevantnosť financovania vzdelávania. Aj plánovanie na národnej 
úrovni sa bežne uskutočňuje formou konzultácií na lokálnej úrovni. Prognózu vývoja 
na trhu práce ako voj nástroj využívajú kariérni poradcovia. Existujú aj poradné 
orgány, ktoré pomáhajú zainteresovaným aktérom na národnej úrovni – napr. 
v Lotyšsku radia sektorové odborné rady Ministerstvu školstva a vedy vo veciach 
zápisu žiakov a s výhľadovým plánovaním počtu žiakov v systéme OVP. 

10. Miera autonómie inštitúcií OVP pri rozhodovaní o ich účasti v programoch VnP 
a ponuka konkrétnych programov VnP je v jednotlivých krajinách Konzorcia 
pomerne vysoká. Na Slovensku sa stredné odborné školy riadia Zákonom o OVP, ktorý 
vymedzuje práva a povinnosti inštitúcií poskytujúcich odborné vzdelávanie a prípravu 
a tiež to, v ktorých prípadoch môže stredná odborná škola uzatvoriť zmluvu 
o duálnom vzdelávaní. V Poľsku bola zavedená povinnosť škôl spolupracovať so 
zamestnávateľmi na základe zmluvy alebo dohody vzťahujúcej sa aspoň na jeden 
vzdelávací cyklus. Školy v Slovinsku môžu ministerstvo školstva informovať 
o potrebách na lokálnej úrovni, no konečné rozhodnutie závisí od finančných 
možností. Školy musia zadefinovať 20 % učebných osnov. Školy v Lotyšsku sa môžu 
slobodne rozhodnúť, či sa chcú zapojiť do programov VnP, a hoci účasť škôl na 
programoch VnP nie je povinná, Ministerstvo školstva a vedy stredné odborné školy 
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podporuje v tom, aby zvýšili svoje zapojenie najmä v profesiách a odboroch v oblasti 
prírodných a technických vied (STEM). 

11. V krajinách Konzorcia sa na podporu rozvoja VnP využívajú rôzne druhy stimulov na 
národnej, inštitucionálnej a individuálnej úrovni. Môžu sa vzťahovať na inštitúcie 
OVP, žiakov OVP alebo zamestnávateľov. Na Slovensku existujú na národnej úrovni 
dva hlavné typy stimulov: 1) príspevok na zabezpečenie praktického vyučovania 
v systéme duálneho vzdelávania a 2) daňovo odpočítateľná položka odstupňovaná 
podľa veľkosti podniku. V Slovinsku sú finančné stimuly pre podniky na národnej 
úrovni financované z prostriedkov ESF. Stimuly pokrývajú časť výdavkov, ktoré 
podnikom vzniknú. Kancelárie komôr pre VnP. Obchodná komora a Remeselná 
komora zriaďujú kancelárie pre VnP, ktoré sú spolufinancované ministerstvom 
školstva. Náklady na koordinátorov VnP, ktorí predstavujú prepojenie medzi školami 
a podnikmi, financuje ministerstvo školstva. Vzdelávanie inštruktorov je financované 
z fondov ESF (cez projekty). V Poľsku sa stáže u zamestnávateľov na základe 
zmluvného vzťahu započítavajú do doby zamestnania jednotlivca. Zamestnávateľ si 
môže zahrnúť výdavky na mzdu vyplatenú žiakovi do odpočítateľných nákladov. V 
Lotyšsku je realizácia programov VnP kritériom (jedným z viacerých) pre udelenie 
štatútu kompetenčného centra OVP, čo je stimulom pre inštitúcie OVP.  

12. Publicita programov VnP má v jednotlivých krajinách Konzorcia rôzne podoby 
a formy. Zvyčajne sa na ňu využívajú rôzne internetové stránky, ale aj celoštátne 
konferencie, regionálne kampane, odborné semináre či výstavy a veľtrhy. Medzi 
cieľové skupiny komunikačných aktivít sa radia žiaci, ich rodiny, podniky a spoločnosť 
ako taká. Stredné odborné školy si zároveň organizujú aj vlastné kampane 
propagujúce programy VnP na lokálnej a regionálnej úrovni. Propagačné aktivity sa 
pripravujú aj v rámci Európskeho týždňa odborných zručností.  

13. Je zjavné, že motivácia žiakov k tomu, aby sa zapojili do programov VnP, si vyžaduje 
značné úsilie, ktoré sa často spája s opatreniami kariérneho a profesijného 
poradenstva. Na Slovensku sú takýmto príkladom Talentové centrá, ktoré 
predstavujú inovatívnu formu podpory pre žiakov základných škôl, a najmä žiakov 
v posledných ročníkoch ZŠ. Žiaci v centrách dostanú komplexné informácie 
o možnostiach ďalšieho štúdia a následného uplatnenia na trhu práce. V Poľsku 
existuje dobre zavedený systém informačných aktivít, cieľom ktorých je podporiť 
žiakov pri rozhodovaní o ďalšom štúdiu a profesijnej kariére. Školy napr. ponúkajú 
hodiny zamerané na plánovanie vlastnej vzdelávacej a profesijnej kariéry žiakov 
a učitelia v rámci tohto systému vedú hodiny na tému kariérneho poradenstva. 
V Slovinsku sa uplatňuje celá škála opatrení: VnP predstavuje povinnú súčasť 
učebných osnov každého odborného a technického študijného alebo učebného 
odboru a školy motivujú žiakov k tomu, aby si našli cvičnú firmu. K ďalším aktivitám 
patria informačné, prezentácia učňovského vzdelávania na stredných školách, 
výchovné a kariérne poradenstvo na základných školách (formou testovania 
a individuálneho poradenstva, keď poradcovia pomáhajú žiakom rozhodnúť sa 
o ďalšom štúdiu) či putovné výstavy o povolaniach (Obchodná a priemyselná komora 
organizuje putovnú výstavu plagátov prezentujúcich rôzne povolania na základné 
školy, kde si ich žiaci môžu pozrieť a získať tak lepšiu predstavu o tom, kde sa vidia 
v budúcnosti.) 

14. Podpora žiakov zapojených do programov VnP má rôzne formy. V systéme duálneho 
vzdelávania na Slovensku nesie výlučnú zodpovednosť za organizáciu, obsah a kvalitu 
praktického vyučovania žiaka zamestnávateľ, ktorý na ten účel uhrádza všetky náklady 
spojené s financovaním praktického vyučovania. V ostatných krajinách Konzorcia 
existujú aj iné formy podpory, ako napríklad bezplatné (alebo dotované) ubytovanie 
a (paušálny príspevok na) stravovanie pre žiaka, hradené cestovné náklady či 
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poistenie. Školy pomáhajú žiakom pri hľadaní vhodnej školiacej firmy a koordinátori 
VnP komunikujú s podnikmi a pomáhajú im uzavrieť zmluvu o odbornej príprave, 
a tiež žiakov v priebehu VnP monitorujú a navštevujú.  

15. Zapojenie rodičov žiakov je považované za veľmi dôležité. Na Slovensku majú rodičia 
ako zákonní zástupcovia veľký vplyv na výber povolania svojho dieťaťa. Rodičia 
udeľujú škole a zamestnávateľovi súhlas s účasťou v systéme duálneho vzdelávania, 
pokiaľ žiak nedovŕšil 18 rokov. V Poľsku sa rodičia považujú za dôležitú cieľovú 
skupinu, ktorá podporuje zapojenie žiakov do systému OVP/VnP. Podľa prieskumu až 
80 % mladých ľudí uvádza svojich rodičov ako najdôležitejšie osoby v procese výberu 
povolania. Keďže v Slovinsku sú žiaci neplnoletí, kľúčovú úlohu pri ich rozhodovaní 
zohrávajú rodičia, ktorí sú pozývaní na všetky prezentácie a podpisujú všetky 
dokumenty. V Lotyšsku považujú inštitúcie OVP rodičov žiakov za dôležitých partnerov 
pri konzultáciách a kariérnom poradenstve pre žiakov odborného vzdelávania 
a prípravy, a to aj v súvislosti s VnP. V prípade neplnoletých žiakov rodičia plnia 
právne požiadavky potrebné na realizáciu vzdelávania na pracovisku. 

16. Príprava učebných plánov sa vo všetkých krajinách Konzorcia riadi podobnými 
všeobecnými zásadami. Základným dokumentom je Školský vzdelávací program, 
podľa ktorého sa uskutočňuje vzdelávanie v školách. Všetky krajiny majú v záujme 
zabezpečenia súladu s požiadavkami trhu práce zavedený systém ďalších krokov 
a zadefinovanú úlohu zástupcov zamestnávateľov v tomto procese.    

17. Čas, ktorý žiaci trávia v podniku, sa v jednotlivých krajinách Konzorcia líši. Na 
Slovensku je to v závislosti na študijnom/učebnom odbore 20 – 80 %. V Poľsku by sa 
mal počet hodín odborného vzdelávania prispôsobiť počtu hodín uvedených 
v ustanoveniach o rámcových učebných plánoch pre verejné školy, pričom 
v súčasnosti trávia žiaci v podnikoch 360 – 1350 hodín. V Slovinsku sa rozsah času 
stráveného v podniku odvíja od toho, aký typ vzdelávania si žiak zvolí. Existujú tri 
spôsoby, ako absolvovať praktické vyučovanie: na základe kolektívnej zmluvy, na 
základe individuálnej zmluvy alebo na základe učebnej zmluvy. V Lotyšsku musí byť 
aspoň 25 % počiatočných programov odborného vzdelávania a prípravy realizovaných 
v režime VnP (podľa Nariadenia č. 484).  V krátkodobých programoch ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy (po ukončení stredoškolského vzdelávania) 
predstavuje podiel odbornej prípravy realizovanej na pracovisku približne 70 % 
z celkového objemu programu 

18. Otázkou odmeňovania žiakov sa zaoberajú všetky krajiny Konzorcia. Na Slovensku 
určuje formu odmeňovania učebná zmluva, ktorá má dve formy: 1) odmena za  
produktívnu prácu, ktorú je zamestnávateľ povinný vyplácať vo forme hodinovej mzdy 
(za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške najmenej 50 % hodinovej 
minimálnej mzdy. 2)  dobrovoľné plnenie zamestnávateľa teda podnikové štipendium 
a motivačné štidpendium pri odboroch s nedostatočným počtom absolventov na trhu 
práce. V Poľsku závisí plat od stupňa vzdelania, pričom v prvom roku štúdia je nižší než 
v nasledujúcich rokoch. V Slovinsku majú žiaci počas praktickej prípravy alebo počas 
učňovskej prípravy nárok na odmenu za odpracovaný čas. Jej výška pre žiakov je 
stanovená v odvetvových kolektívnych zmluvách. Odmeňovanie učňov upravuje 
Zákon o učňovskom školstve. Minimálna suma je 250 eur pre učňov prvého ročníka, 
300 eur pre učňov druhého ročníka a 400 eur pre učňov tretieho ročníka.  Výška 
odmien je platbou za celý mesiac práce. Dokumentom, ktorý stanovuje túto 
požiadavku, je Zákon o odbornom a profesionálnom vzdelávaní a Zákon o učňovskom 
školstve. V Lotyšsku je odmeňovanie učňov povinné. Môže mať formu mzdy na 
základe bežnej pracovnej zmluvy alebo príspevku (do určitej výšky oslobodenej od 
dane z príjmu).  
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19. Sledovanie úspešnosti absolventov na trhu práce je v jednotlivých krajinách 
Konzorcia zavedené len čiastočne. Na Slovensku je postup pri zamestnávaní 
absolventov OVP individuálny a závisí od žiaka a zamestnávateľa. Ak žiak svojou 
usilovnosťou a pracovitosťou presvedčí zamestnávateľa o svojich kvalitách a ak má 
zamestnávateľ možnosť prijať nových zamestnancov, je vysoká pravdepodobnosť, že 
takýto žiak bude prijatý do pracovného pomeru. V Poľsku je inšpekcia vykonávaná 
inšpektorom školstva a jej cieľom je zistiť stav dodržiavania ustanovení zákona 
v konkrétnej vzdelávacej inštitúcii, pokiaľ ide o vyučovanie, výchovnú činnosť 
a starostlivosť, ako aj iné zákonom stanovené činnosti vykonávané týmito 
inštitúciami. V Slovinsku nie je zavedené sledovanie úspešnosti absolventov. 
V Lotyšsku je systém v procese prípravy - postupy sa postupne zavádzajú  v súlade so 
Štátnou finančnou správou. Dokument stanovujúci realizáciu postupu: zatiaľ nie sú 
zavedené žiadne formálne právne dokumenty. 

20. Aspekty celoživotného vzdelávania sa vo významnej miere vzťahujú najmä na 
vzdelávanie dospelých. Na Slovensku sú rovnaké učebné osnovy odborného 
vzdelávania a prípravy určené aj pre dospelých študentov. VnP dospelých študentov 
nie je regulované na národnej úrovni. Regulujú ho poskytovatelia odborného 
vzdelávania a prípravy (školy). VnP sa zvyčajne   skracuje, pretože dospelí študenti už 
majú určité pracovné skúsenosti. V praxi majú dospelí študenti, ktorí nie sú 
zamestnaní, problémy s hľadaním vhodnej vzdelávacej inštitúcie. Úrady práce určujú 
podnikom – zamestnávateľom, aby nezamestnaných zapájali do odbornej prípravy na 
pracovisku (školenia priamo na pracovisku) a podobných iniciatív, ktoré zvyčajne nie 
sú spojené so získaním odbornej kvalifikácie a trvajú pomerne krátko (napr. len 
3 mesiace). V Poľsku sa proces celoživotného vzdelávania začína na odborných 
školách prvého stupňa. V Slovinsku sú rovnaké učebné osnovy odborného vzdelávania 
a prípravy určené aj pre dospelých študentov. VnP dospelých študentov nie je 
regulované na národnej úrovni. Regulujú ho poskytovatelia odborného vzdelávania 
a prípravy (školy). VnP sa zvyčajne   skracuje, pretože dospelí študenti už majú určité 
pracovné skúsenosti. V Lotyšsku sa VnP realizuje aj v rámci programov ďalšieho 
odborného vzdelávania a prípravy, na ktoré sa vzťahujú príslušné platné dokumenty 
alebo postupy. Rovnaké právne dokumenty a postupy platia pre počiatočné aj 
pokračujúce programy OVP. Začali sa konzultácie o zavádzaní VnP aj na 5. úrovni 
národného kvalifikačného rámca - ako aj pokračujúcich programov OVP a programov 
krátkodobého vyššieho vzdelávania, ktoré umožňujú širokému spektru zamestnancov 
z trhu práce získať odbornosť, rekvalifikovať sa alebo si svoju kvalifikáciu zvýšiť  

21. Z informácií poskytnutých krajinami Konzorcia vyplýva, že aj keď relevantné správy 
týkajúce sa realizácie programov VnP spravidla existujú, vývoj databáz alebo 
mapovacích nástrojov je stále len vo fáze plánovania alebo počiatočného vývoja. 

22. Hoci snahy o digitalizáciu v oblasti vzdelávania napredujú, existuje ešte veľa otázok 
a výziev, s ktorými sa musia vysporiadať všetky štyri krajiny Konzorcia, aby držali 
krok s modernou dobou a najnovšími vývojovými trendmi. Na Slovensku je zavedený 
funkčný systém. Vydávanie učebných materiálov rieši samotná škola priamo so 
zamestnávateľom. Vzhľadom na situáciu spôsobenú COVID-19, Štátny inštitút 
odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho 
vzdelávania zverejňuje informácie o odbornom vzdelávaní a príprave v systéme 
duálneho vzdelávania, ktoré sú zverejnené na stránke  http://dualnysystem.sk/, kde 
sú zverejnené všetky materiály a pokyny pre vstup do systému duálneho vzdelávania. 
V Poľsku je súčasťou nového programu pre učiteľov odborných škôl prvého stupňa 
aplikácia integrovaná s učebnicou. Program poskytuje učebnice na uľahčenie výučby, 
integrovanú mobilnú aplikáciu na vedenie hodín pre učiteľov a kompletné didaktické 
materiály. Dokument stanovujúci požiadavky - ponuku predstavilo vydavateľstvo 

http://dualnysystem.sk/
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Operon na svojej webovej stránke. V Slovinsku si niektoré školy na monitorovanie VnP 
vyvinuli vlastné aplikácie. V Lotyšsku sa nástroje vyvíjajú/plánujú, ale zatiaľ nie je sú 
prevádzke. Digitalizácia napreduje aj v súvislosti s preventívnymi opatreniami v rámci 
pandémie Covid-19. Dokument stanovujúci požiadavky - pripravuje sa. Usmernenia 
pre rozvoj vzdelávania (2021-2027) predstavujú výrazný posun v tejto oblasti.  

23. Z prieskumu vyplýva, že európske programy a projekty majú veľký vplyv na rozvoj 
programov VnP  - v oblasti zjednodušovania postupov je to najmä ESF a pri testovaní 
a pilotovaní inovatívnych prístupov, mobilít, partnerského učenia najmä program 
Erasmus+. Národné programy sú zatiaľ v porovnaní s programami a projektmi 
financovanými z fondov EÚ menej rozvinuté, preto je potrebné riešiť otázku 
udržateľnosti projektov a programov.   

24. Vo všetkých krajinách Konzorcia sa kladie veľký dôraz na štúdie a výskum zo strany 
EÚ a medzinárodných orgánov, pričom sa zdôrazňuje najmä úloha agentúry CEDEFOP 
(Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania). Okrem spomínaných 
výskumov zohrávajú dôležitú úlohu aj národné štúdie a prieskumy.   

25. Štatistiky týkajúce sa programov VnP sú v krajinách Konzorcia vo všeobecnosti 
dostupné. Otázkou zostáva, do akej miery možno tieto štatistiky využiť na ďalšie 
plánovanie budúceho vývoja VnP a akým spôsobom tieto štatistiky využiť pri 
plánovaní politiky odborného vzdelávania a prípravy a VnP. Zdá sa, že v tejto súvislosti 
je potrebná ďalšia výmena skúseností.  
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Praktické odporúčania pre Slovensko 
 
Konzorcium projektu IDES vypracovalo odporúčania pre Slovensko na zlepšenie fungovania 
systému duálneho vzdelávania (ďalej len SDV): 
 
- identifikovať dopyt po kvalifikáciách na trhu práce; na základe zisteného sa aktívne podieľať 
na tvorbe základných učebných osnov odborného vzdelávania, ktoré odzrkadľujú/reflektujú 
výzvy a aktuálne potreby trhu práce, 
- pri určovaní počtu žiakov pre 1. ročníky navýšiť počet miest v odboroch skupiny H, 
- upraviť pomer žiakov prijímaných na gymnáziá a stredné odborné školy v prospech 
stredných odborných škôl, 
- preferovať zapojenie sa žiakov do SDV po 1. roku štúdia na strednej škole (po dostatočnom 
oboznámení sa s prostredním a možnosťami firmy poskytujúcej SDV), 
- v spolupráci s firmami zabezpečovať výučbu a odbornú prípravu žiakov stredných škôl (ďalej 
len SŠ), ktorá je prispôsobená aktuálnym potrebám trhu práce, 
- posilňovať informovanosť rodičov o SDV, a to napríklad: 

• poskytovaním informácií o možnosti študovať v SDV cez Edupage, 

• na niektoré stretnutia ZRŠ zavolať zástupcov SŠ poskytujúcich SDV, 

• realizovať kampaň zameranú na zdôraznenie jednak benefitov SDV (efektívne 

osvojovanie si praktických zručností či možnosť finančného ohodnotenia), ale aj 

poukázanie na voľbu žiaka (rozbehnutie pracovnej kariéry hneď po SŠ alebo možnosť 

pokračovať v štúdiu na VŠ), 

- poskytovať kvalitné kariérové poradenstvo na základných školách, pričom kariérový 
poradca na základnej škole (ďalej len ZŠ) by mal byť adekvátne informovaný, dostatočne 
motivovaný a ochotný spolupracovať s Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva 
a prevencie (CPPPaP) a využiť služby vzniknutých TalentCentier (Aktuality - Talentcentrum) – 
takto by žiaci zistili, na čo majú predispozície a či je pre nich vhodnejšie všeobecné vzdelávanie 
alebo skôr odborná škola,  
- podporovať spoluprácu medzi základnými a strednými školami, a to napríklad: 

• realizáciou „ochutnávky” povolaní priamo na ZŠ alebo SŠ, kde je možné privolať aj 

zástupcov z firiem v rámci SDV; 

• realizáciou víkendových propagačných akcií pre potenciálnych žiakov 8. – 9. ročníkov 

ZŠ a ich rodičov, 

• zorganizovaním exkurzií do firiem (nielen poskytujúcich SDV) pre žiakov ZŠ spolu  s 

rodičmi, 

• stretnutiami výchovných poradcov na ZŠ s koordinátormi SDV na SŠ, 

• realizáciou workshopov alebo denných táborov na SŠ pre žiakov 6. – 8. ročníka ZŠ, 

ktoré sú zamerané na praktické ukážky v rámci príslušných odborov, v ktorých SŠ 

ponúka SDV,  

- podporovať spoluprácu zriaďovateľov ZŠ a SŠ, ktorí majú možnosť podporiť vyššie uvedenú 
spoluprácu medzi ZŠ a SŠ, 
- realizovať stretnutia so zástupcami ZŠ, SŠ a firiem za účelom výmeny skúseností a 
aktuálnych informácií, ktoré by viedli k hľadaniu efektívnych foriem spolupráce vychádzajúc z 
reálnych potrieb. 

 
 

https://talentcentrum.sk/
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Prílohy 

Príloha 1. Matica 
 
Projektová matica projektu IDES  
 

 Skupiny problémov, ktoré je 
potrebné riešiť 

Komentár 

1. Typy inštitúcií OVP, 
zriaďovateľ/dohľad, financovanie 
 

Aké inštitúcie VET (do úrovne 4 EKR) môžu byť zapojené do VnP? 
Spadajú pod kontrolu národných alebo samosprávnych orgánov alebo 
sú financované z ich zdrojov?   

2. Ministerstvo (ministerstvá) 
zodpovedné za realizáciu 
programov VnP 

Ktoré ministerstvo (ministerstvá) zodpovedajú za realizáciu programov 
VnP vo vašej krajine? 

3. Existencia právneho rámca pre VnP 
– typ a názov dokumentu(ov), rok 
prijatia 
 

Upravuje oblasť VnP nejaký zákon, vládne nariadenia alebo iné 
dokumenty? Existujú nejaké iné interné postupy alebo opatrenia na 
národnej, regionálnej alebo inštitucionálnej úrovni? 

4. Financovanie 
 

Aké mechanizmy sa využívajú na financovanie VnP? Aké sú zdroje 
financovania? Sú náklady hradené/spolufinancované z verejného 
rozpočtu, zo zdrojov EÚ, podnikov, komôr, stavovských a profesijných 
združení či iných subjektov?  

5. Inštruktori VnP a ich príprava  Je zavedený systémový prístup k odbornej príprave a podpore 
inštruktorov VnP? Ak áno, využívajú sa na tento účel špecifické 
programy alebo moduly? Existujú osobitné právne predpisy alebo 
nariadenia týkajúce sa požiadaviek na inštruktorov VnP v podnikoch? Je 
stanovený maximálny počet žiakov na jedného inštruktora v podniku? 
Ak áno, ako a akými dokumentmi boli stanovené? 

6. Sociálny dialóg týkajúci sa rozvoja 
VnP a zapojenie relevantných 
aktérov na národnej úrovni 

Prebieha (relevantný) sociálny dialóg? V akej forme? Akí ďalší 
relevantní aktéri sa na národnej úrovni zapájajú do dialógu 
a rozhodovacích procesov (tripartitné rady, a pod.)?  

7. Zapojenie stavovských organizácií, 
zamestnávateľov 
a zamestnávateľských organizácií  

Aké odvetvové organizácie, združenia alebo komory sa podieľajú na 
podpore rozvoja VnP? Na akej úrovni a pomocou akých mechanizmov? 

8. Zapojenie podnikov a zmluvné 
vzťahy 
 
 

Na akom zmluvnom základe prebieha VnP? Aké sú zmluvné strany a ich 
úlohy, práva a povinnosti? Hodnotí sa/kontroluje sa 
vhodnosť/spôsobilosť podnikov na poskytovanie VnP? Akým 
spôsobom? Na základe akých dokumentov alebo predpisov? 

9. Národné, regionálne a lokálne 
aspekty vzdelávania na pracovisku 
 

Existuje plánovanie (v oblasti pracovných síl) na národnej, regionálnej 
a lokálnej úrovni? Zohľadňujú sa dlhodobé/strednodobé/krátkodobé 
prognózy vývoja na trhu práce? 

10. Autonómia inštitúcií OVP 
 

Akú mieru autonómie majú inštitúcie OVP pri rozhodovaní o účasti 
v programoch VnP, o ponuke konkrétnych programov VnP, a pod.?  

11. Národné, inštitucionálne 
a individuálne stimuly 

Aké druhy stimulov existujú na národnej, inštitucionálnej 
a individuálnej úrovni na podporu VnP? Ako sa doteraz osvedčili?  

12. Publicita 
 

Existuje nejaká propagácia VnP? Aký typ propagácie? Aké sú hlavné 
cieľové skupiny? Nakoľko efektívne boli zrealizované propagačné 
podujatia alebo prístupy? 

13. Podpora žiakov (a) Ako sa žiaci dozvedia o VnP a ako sú vedení k tomu, aby sa doň zapojili? 
Aké organizácie / sprostredkovatelia sú zapojení? Sú zavedené 
opatrenia na usmerňovanie profesií? 
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14. Podpora žiakov (b) Do akej miery sa uplatňuje individuálny prístup k žiakom zapojeným 
v programoch VnP? Dostáva sa žiakom praktickej podpory? Ako je 
organizovaná praktická podpora žiakov zapojených do VnP? 

15. Zapojenie rodičov 
 

Sú rodičia vnímaní ako dôležitá cieľová skupina, ktorá môže podporiť 
zapojenie žiakov v OVP/VnP? Ako sa to prejavuje? 

16. Štandardy/osnovy/študijný 
program, podporné dokumenty 
usmernenia 

Kto zodpovedá za čo? Ako sú rozdelené úlohy? 

17. Čas / podiel VnP strávený vo firme Aký podiel/čas trávia žiaci zapojení do programov VnP v podniku? 

18. Odmena za prácu, ktorú žiaci 
odvedú počas vzdelávania na 
pracovisku 

Ako sú žiaci odmeňovaní za prácu, ktorú odvedú počas VnP v podniku? 

19. Monitorovanie zamestnanosti 
absolventov programov VnP 

Sleduje sa úspešnosť absolventov VnP pri ich uplatňovaní na trhu 
práce? Aké ukazovatele sa používajú? 

20. VnP v kontexte celoživotného 
vzdelávania 

Využíva sa VnP len v systéme prvotného alebo aj celoživotného 
odborného vzdelávania a prípravy? 

21. Databázy, nástroje na mapovanie 
a štúdie v oblasti VnP 

Existujú resp. sú k dispozícii nejaké databázy, nástroje na mapovanie 
alebo štúdie týkajúce sa VnP? Aký typ a aký bol ich účel? 

22. Digitalizácia VnP Existujú nejaké digitálne prístupy alebo riešenia (napr. aplikácie a pod.) 
v oblasti VnP? 

23. Národné a európske projekty 
a medzinárodná spolupráca 
v oblasti VnP 

Existujú nejaké národné alebo európske projekty v tejto oblasti? 
Existuje nejaký relevantný vývoj na poli medzinárodnej spolupráce 
v oblasti VnP, napr. v súvislosti s dohodami o spolupráci, mobilite, 
partnerskom učení a pod.? 

24. Bola vaša krajina objektom nejakej 
štúdie zameranej na VnP 
realizovanej európskymi alebo 
medzinárodnými organizáciami či 
orgánmi? 

Ak áno, aká štúdia to bola? Priniesla nejaké závery alebo odporúčania 
použiteľné pre ďalšiu prácu v tejto oblasti?  

25. Štatistické údaje týkajúce sa 
realizácie programov VnP na 
národnej úrovni 

Existujú oficiálne štatistiky alebo neformálne informácie o počte 
inštitúcií OVP, SOŠ a spoločností zapojených do programov VnP? Koľko 
programov a/alebo kvalifikácií sa ponúka formou VnP? Aký je (približný) 
percentuálny podiel žiakov zapojených vo VnP oproti celkovému počtu 
žiakov OVP? Ak sú takéto údaje k dispozícii, aký je percentuálny podiel 
všetkých žiakov zúčastňujúcich sa na programoch VnP (=100 %) podľa 
odvetví (napr. 25 % v automobilovom odvetví, xy % 
v poľnohospodárskom a potravinárskom odvetví, a pod.)? Aký je 
percentuálny podiel žiakov zapojených do systému duálneho 
vzdelávania vo vybraných odvetviach (príklad: počet žiakov v odvetví 
IKT = 100 %, podiel žiakov IKT zapojených do programov VnP = 30 %)? 
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Príloha 2. Dotazník 
 
Dotazník k hlavným prístupom k vzdelávaniu na pracovisku 

 
Vážený expert/expertka! Prosíme Vás o vyplnenie dotazníka o vzdelávaní na pracovisku (VnP)5 vo Vašej 
krajine. Dotazník je pripravený štruktúrovaným spôsobom tak, aby ste mohli odpovedať stručne 
a konkrétne a mohli, v prípade potreby, svoje odpovede doplniť o komentáre a vysvetlenia. Ku každému 
kľúčovému bodu bolo pridaných niekoľko vysvetľujúcich otázok, ktoré objasňujú, o čo v jednotlivých 
bodoch ide, aby sa predišlo nesprávnej alebo nepresnej interpretácii. Očakávame krátke odpovede, aby 
Vám vyplnenie dotazníka nezabralo veľa času, ale ak budete považovať za potrebné odpovedať na 
niektorú otázku podrobnejšie, spravte to. V prípade potreby neváhajte pridať ďalšie riadky alebo stĺpce. 
Váš príspevok je pre nás veľmi dôležitý a veľmi pekne Vám ďakujeme za vyplnenie dotazníka ďakujeme. 
1. Typy inštitúcií OVP, zriaďovateľ/dohľad, financovanie 
1. Aké verejné inštitúcie poskytujúce OVP (napr. SOŠ, vysoké školy) môžu vo Vašej krajine poskytovať 
vzdelávanie na pracovisku (počiatočné OVP do úrovne 4 EKR)? Kto ich zriaďuje/vlastní a kto má nad nimi 
dohľad (kto ich financuje) – národné orgány alebo samosprávne orgány na regionálnej/miestnej úrovni 
(prosím upresnite)? Ponúkajú vzdelávania na pracovisku (VnP)? V prípade, že príslušný poskytovateľ OVP 
(s celoštátnym významom) poskytujúci formálne štátom uznávané kvalifikácie v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy je súkromný (alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti iného subjektu), doplňte prosím 
tieto informácie s uvedením kontextu vo vašej krajine.     

Typ inštitúcie Úroveň 
ponúkaných 
kvalifikácií podľa 
EKR  

Zriaďovateľ/majiteľ Dohľad/ 
financovanie  

Poznámka 
k ponuke VnP 

     

     

     

 
2. Ktoré ministerstvo/ministerstvá sú zodpovedné za realizáciu programov vzdelávania na 
pracovisku (VnP) vo vašej krajine? 

Názov ministerstva/ministerstiev Poznámky  

  

  

 
3. Existencia právneho rámca VnP – typ a názov dokumentov, dátum ich prijatia  
Upravujú náležitosti VnP nejaké zákony, nariadenia vlády alebo iný typ dokumentov? Sú na 
národnej, regionálnej alebo inštitucionálnej úrovni zavedené nejaké interne postupy, 
opatrenia alebo usmernenia? 

Názov a typ dokumentu 
(zákon, nariadenie, a 
pod.) 
 

Úroveň (napr. 
národná, 
regionálna, 
inštitucionálna)   

Rok/ Dátum prijatia Poznámky 

Napr. zákon o vzdelávaní 
na pracovisku / zákon o 

   

 
5 Aby sa predišlo terminologickým nedorozumeniam, pod pojmom vzdelávanie na pracovisku sa v tomto dotazníku 
rozumejú systémy/programy učňovského typu (pri ktorých žiaci trávia čas striedavo v škole a v podniku), ktoré 
ponúkajú odbornú kvalifikáciu (na rozdiel od praktickej prípravy v podnikoch, ktorá je zvyčajne kratšia a, viacmenej, 
určená na zlepšenie konkrétnych zručností).  
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OVP (s ustanovením 
týkajúcim sa VnP, a pod.)  

    

4. Financovanie VnP  
Aké zdroje sa využívajú na pokrytie nákladov na VnP? Aké finančné mechanizmy sú v oblasti 
financovania VnP zavedené? Sú náklady hradené/spolufinancované z verejného rozpočtu, zo zdrojov 
EÚ, podnikov, komôr, stavovských a profesijných združení či iných subjektov? 

 Štátny 
rozpočet 

Európsky 
sociálny fond / 
iné programy 
EÚ 

Podniky/ 
komory/ 
profesijné 
združenia 

Poznámky  

Zdroje pokrytia 
nákladov na VnP 
(označte 
vhodnú 
možnosť) 

    

Stručne popíšte 
mechanizmy 
financovania 
VnP 

 

Iné relevantné 
informácie 

 

 
5.  Inštruktori VnP a ich príprava  
Je zavedený systémy prístup k odbornej príprave inštruktorov VnP? Ak áno, využívajú sa na 
tento účel špecifické programy alebo moduly? Existujú osobitné právne predpisy alebo 
nariadenia týkajúce sa požiadaviek na inštruktorov VnP v podnikoch?  

 
 

 Áno/Nie Poznámky 

Systémový prístup 
k odbornej príprave 
a podpore inštruktorov 
VnP 

  

Špecifické programy alebo 
moduly využívané na 
tento účel 

  

Právne predpisy alebo 
nariadenia týkajúce sa 
požiadaviek na 
inštruktorov VnP v 
podnikoch  

  

Je stanovený maximálny 
počet žiakov na jedného 
inštruktora v podniku? Ak 
áno, ako a akými 
dokumentmi bol 
stanovený?  

  

 
6. Sociálny dialóg týkajúci sa rozvoja VnP a zapojenie relevantných aktérov na národnej úrovni  
Prebieha (relevantný) sociálny dialóg? V akej forme? Akí ďalší relevantní aktéri sa na národnej úrovni 
zapájajú do dialógu a rozhodovacích procesov (napr. tripartitné rady, a pod.)?  
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 Áno   Nie Poznámky 

Existencia 
(relevantného) 
sociálneho dialógu 

   

Forma sociálneho 
dialógu 

Napr. tripartitná rada pre OVP  

Napr. iné formalizované platformy alebo mechanizmy 

 

 

 
7. Zapojenie stavovských organizácií, zamestnávateľov a zamestnávateľských organizácií  
Aké odvetvové organizácie, združenia alebo komory sa podieľajú na podpore rozvoja VnP? Na akej 
úrovni a pomocou akých mechanizmov?  

 Áno   Nie Poznámky 

Odvetvové 
organizácie, združenia 
alebo komory 
podieľajúce sa na 
podpore rozvoja VnP 

   

Názov/ typ/ úloha 
organizácie 

Napr. sektorové odborné rady Poznámky k úlohe organizácie 

Napr. konfederácia 
zamestnávateľov 
 

 

Napr. priemyselná a obchodná 
komora 

 

  

  

  

  

  

Iné relevantné informácie 

 
 

 
8. Zapojenie podnikov a zmluvné vzťahy  
Na akom zmluvnom základe prebieha VnP? Aké sú zmluvné strany a ich úlohy, práva a povinnosti?  

Zmluvná strana Úlohy a povinnosti Práva Poznámky 

Napr. SOŠ    

Napr. žiak    

Napr. podnik    

Hodnotí sa/kontroluje sa vhodnosť/spôsobilosť podnikov na poskytovanie VnP? Akým spôsobom? Na 
základe akých dokumentov alebo predpisov?  

 

Iné relevantné informácie 

 

 
 
9. Národné, regionálne a lokálne aspekty vzdelávania na pracovisku 
Existuje plánovanie (v oblasti pracovných síl) na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni? Zohľadňujú sa 
dlhodobé/strednodobé/krátkodobé prognózy vývoja na trhu práce?  

 Opis Poznámky 
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Plánovanie na národnej, 
regionálnej a lokálnej úrovni 

  

Význam dlhodobých/ 
strednodobých/ krátkodobých 
prognóz vývoja na trhu práce 

  

Iné relevantné informácie 

 

 
10. Autonómia inštitúcií OVP 
Akú mieru autonómie majú inštitúcie OVP pri rozhodovaní o účasti v programoch VnP, o ponuke 
konkrétnych programov VnP, a pod.?   

Prosím opíšte mieru autonómie inštitúcií OVP 

 
 

 
11. Národné, inštitucionálne a individuálne stimuly  
Aké druhy stimulov existujú na národnej, inštitucionálnej a individuálnej úrovni na podporu VnP? Ako sa 
doteraz osvedčili?  

Typ stimulu Úroveň (národná, 
inštitucionálna, 
individuálna) 

Poznámky 

   

   

   

Iné relevantné informácie 

 

 
12. Publicita 
Existuje nejaká propagácia VnP? Aký typ propagácie? Aké sú hlavné cieľové skupiny? Nakoľko efektívne 
boli zrealizované propagačné podujatia alebo prístupy? 

Typ publicity  Hlavné cieľové skupiny Poznámky 

   

   

   

Iné relevantné informácie 

 

 
13. Podpora žiakov v rámci VnP a) informácie a usmernenie  
Ako sa žiaci dozvedia o VnP a ako sú vedení k tomu, aby sa doň zapojili? Aké organizácie / 
sprostredkovatelia sú zapojení? Sú zavedené opatrenia na usmerňovanie profesií?   

Typ podpory  Organizácie/ aktivity/ 
postupy týkajúce sa 
poskytovania/ získania 
podpory 

Poznámky 

Napr. informačná podpora   

Napr. kariérne poradenstvo   

   

   

   

Iné relevantné informácie 
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14. Podpora žiakov v rámci VnP b) individuálny prístup a praktické otázky 
Do akej miery sa uplatňuje individuálny prístup k žiakom zapojeným v programoch VnP? Dostáva sa 
žiakom praktickej podpory? Ako je organizovaná praktická podpora žiakov zapojených do VnP?  

Typ aktivity  Organizácie/ postupy 
týkajúce sa poskytovania/ 
získania podpory  

Poznámky 

Napr.  individuálny prístup    

Napr.  praktická podpora vo 
forme úhrady cestovných 
nákladov na dopravu do 
podniku poskytujúceho 
VnP, ubytovanie, strava, 
OOP, poistenie, a pod.  

  

Prosím použite samostatné 
riadky pre akýkoľvek typ 
praktickej podpory, ktorý 
považujete za relevantný.  

  

   

   

Iné relevantné informácie 

 

 
15. Zapojenie rodičov 
Sú rodičia vnímaní ako dôležitá cieľová skupina, ktorá môže podporiť zapojenie žiakov v OVP/VnP? Ako 
sa to prejavuje? 

Prosím opíšte prístupy k zapájaniu rodičov a ich reálnu úlohu a zapojenie 

 
 

 
16. Štandardy/osnovy/študijný program, individuálny plán a iné podporné dokumenty 
a usmernenia  
 
Kto je zodpovedný za čo? Ako sú rozdelené úlohy? 
 

Typ dokumentu  Zodpovedný subjekt Poznámky 

Napr.  štandardy   

   

   

   

   

Iné relevantné informácie 

 

 
17. Čas / podiel VnP strávený vo firme  
Aký podiel/čas trávia žiaci zapojení do programov VnP v podniku? Aká zákonná norma alebo dokument 
to upravuje? 

Prosím opíšte prístup aplikovaný vo vašej krajine  
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Dokument upravujúci požiadavky  

 

 
18. Odmena za prácu, ktorú žiaci odvedú počas vzdelávania na pracovisku  
Sú žiaci odmeňovaní za prácu, ktorú odvedú počas VnP v podniku? Akým spôsobom a v akej výške?  Aké 
legislatívne normy (dokumenty) to upravujú? 

Prosím opíšte prístup aplikovaný vo vašej krajine 

 
 

Dokument upravujúci požiadavky 

 

 
19. Monitorovanie zamestnanosti absolventov programov VnP  
Sú vo vašej krajine zavedené postupy na monitorovanie úspešnosti absolventov VnP pri ich uplatňovaní 
na trhu práce? Aké ukazovatele sa používajú a aké sú doterajšie výsledky? Sú (zavedené) nejaké právne 
dokumenty/postupy na mapovanie úspešnosti absolventov? 

Prosím opíšte prístup aplikovaný vo vašej krajine 

 
 

Dokument upravujúci realizáciu postupu  

 

 
20. VnP v kontexte celoživotného vzdelávania  
Využíva sa VnP len v systéme prvotného alebo aj celoživotného odborného vzdelávania a prípravy? 

Prosím opíšte prístup aplikovaný vo vašej krajine 

 
 

Dokumenty alebo zavedené postupy  

 

 
21. Databázy, nástroje na mapovanie a štúdie v oblasti VnP  
Existujú resp. sú vo vašej krajine k dispozícii nejaké databázy, nástroje na mapovanie alebo štúdie 
týkajúce sa VnP? Aký typ a aký bol ich účel?  Existujú nejaké právne dokumenty alebo zavedené postupy? 

Prosím opíšte prístup aplikovaný vo vašej krajine 

 
 

Dokumenty alebo zavedené postupy 

 

 
22. Digitalizácia VnP 
Existujú nejaké digitálne prístupy alebo riešenia (napr. aplikácie a pod.) v oblasti VnP?  

Prosím opíšte prístup aplikovaný vo vašej krajine 

 

Dokument upravujúci požiadavky 

 

 
23. Národné a európske projekty a medzinárodná spolupráca v oblasti VnP  
Existujú nejaké národné alebo európske projekty v tejto oblasti? Existuje nejaký relevantný vývoj na poli 
medzinárodnej spolupráce v oblasti VnP, napr. v súvislosti s dohodami o spolupráci, mobilite, 
partnerskom učení a pod.?   
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Názov/ typ projektu Subjekt zodpovedný za 
realizáciu 

Zdroj 
financovania 

Poznámky 

    

    

    

    

    

Iné relevantné informácie 

 

 
24. Bola vaša krajina objektom nejakej konkrétnej štúdie zameranej na VnP realizovanej 
európskymi alebo medzinárodnými organizáciami či orgánmi (napr. CEDEFOP, Európska 
komisia, OECD, a pod.)? 
Ak áno, aká štúdia to bola? Priniesli tieto štúdie nejaké závery alebo odporúčania? Považujete ich za 
relevantné alebo použiteľné pre svoju ďalšiu prácu v tejto oblasti? 

Názov/ Typ štúdie  Organizácia, ktorá 
realizovala štúdiu, rok 
štúdie, web referencia (ak je 
to relevantné) 

Závery alebo odporúčania zo štúdie 
(štúdií)  

   

   

   

   

   

Iné relevantné informácie 

 

 
25. Štatistické údaje (najaktuálnejšie) týkajúce sa realizácie programov VnP na národnej 
úrovni  
Existujú oficiálne štatistiky alebo neformálne informácie o počte žiakov v systéme OVP, inštitúciách OVP 
a podnikov zapojených do programov VnP? Koľko programov a/alebo kvalifikácií sa ponúka formou VnP? 
Ktorých 5-6 sektorov alebo programov a profesií je najpopulárnejších? 

 
 

  Formálne/ 
Indikatívne 

Poznámky 

Štatistiky/ informácie 
o žiakoch OVP zapojených 
do programov VnP  

  

Štatistiky/ informácie 
o poskytovateľoch OVP 
zapojených do programov 
VnP  

  

Štatistiky/ informácie 
o podnikoch zapojených 
do programov VnP  

  

Programy a/alebo 
kvalifikácie ponúkané 
formou VnP  

  

Aké percento žiakov 
(približne) z celkového 
počtu žiakov v systéme 
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OVP sa zúčastňuje v 
programoch VnP? 

Ak sú takéto údaje 
k dispozícii, aký je 
percentuálny podiel 
všetkých žiakov 
zúčastňujúcich sa na 
programoch VnP (=100 %) 
podľa odvetví (napr. 25 % 
v automobilovom odvetví, 
xy % 
v poľnohospodárskom 
a potravinárskom odvetví, 
a pod.)? 

  

Ak sú takéto údaje 
k dispozícii, aký je 
percentuálny podiel 
žiakov zapojených do 
systému duálneho 
vzdelávania vo vybraných 
odvetviach (príklad: počet 
žiakov v odvetví IKT = 
100 %, podiel žiakov IKT 
zapojených do programov 
VnP = 30 %)? 

  

Ktorých 5-6 sektorov alebo programov/ profesií je najpopulárnejších?  

 

Existujú politiky v oblasti poskytovania VnP na podporu niektorých programov/kvalifikácií (napr. 
v oblasti STEM alebo iných)? Aké sú to politiky? Stručne ich opíšte, prosím. 

 

 

Prosím uveďte iné relevantné témy, ktoré podľa vás neboli zahrnuté do tohto dotazníka - buď 
špecifické pre vašu krajinu, alebo vzťahujúce sa na širší medzinárodný kontext. 
 

Téma Poznámka 

  

  

 
 



 
 

 


