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AKTIVITA A.1.  

 

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. 
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Úloha A 1.1. Rozšírenie spolupráce so stavovskými a profesijnými organizáciami 

Počas monitorovacieho obdobia 1.1.2019 – 31.12.2019 sa v rámci aktivít pracovnej skupiny k tvorbe modelu 

a metodiky zamestnávateľského centra rozšíril počet členov pracovnej skupiny o troch expertov a pripravoval 

sa workshop k modelu a metodike zamestnávateľského centra, ktorý sa uskutočnil v Účelovom zariadení 

Kancelárie Národnej rady SR, Častá – Papiernička. Na porade sa prezentovali kľúčové prvky systému duálneho 

vzdelávania zástupcom SaPO, kládol sa dôraz na očakávaný výstup projektu a to 12. 000 zapojených žiakov do 

SDV. Opätovne sa prešli jednotlivé FÚ ,,ďalej ako faktory úspechu,, a následne sa nastavil postup 

harmonogramu úloh a výstupov do konca projektu. Informovalo sa o vstupe a zapojení dodávateľov do aktivít 

NP Duál a tiež postupné kroky, ktoré nasledovali v spolupráci smerom k  dodávateľom. Bolo poukázané 

na hlbšie prepojenie spolupráce SaPO s regionálnymi kanceláriami – DUALPOINTAMI a zaviedla sa jednotná 

koordinácia systému duálneho vzdelávania zo strany zamestnávateľov a jednotný postup zamestnávateľov k 

vzdelávacej sústave. Predstavili sme doterajšie a prebiehajúce aktivity v jednotlivých regiónoch a poukázali 

sme na priestor pre efektívnejšie zapojenie SaPO do týchto aktivít.  

Rada zamestnávateľov  pre systém duálneho vzdelávania v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného 

vzdelávania uskutočnili pracovné stretnutia v Účelovom zariadení Kancelárie Národnej rady SR, Častá – 

Papiernička. Tieto stretnutia mali za cieľ plnohodnotnú spoluprácu, efektívne plnenie komunikačného plánu, 

vzájomnú podporu, ako aj plnenie kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov NP.  

Okrem priebežnej aktualizácie dát v databáze zamestnávateľov SDV v predmetnom období sa jednotliví 

zamestnanci projektu zúčastňovali rôznych podujatí, výstav, rokovaní, stretnutí a iných akcií, ktoré viedli 

k postupnému a priebežnému napĺňaniu cieľov jednotlivých úloh. Aktualizácia ponuky učebných miest bežala 

priebežne v rámci monitorovacieho obdobia a prešla viacerými úpravami rovnako ako databáza zapojených 

subjektov a škôl v systéme duálneho vzdelávania.  

V rámci spolupráce prebiehali spoločné rokovania o odbornom vzdelávaní a špecifikách medzi SR a ČR. Konalo 

sa viacero stretnutí v IBW vo Viedni – Inštitút pre vzdelávanie, za účelom zapojenia rakúskej strany. 

V sledovanom období sme sa zúčastnili viacerých podporných aktivít ako bola konferencia  o duálnom 

vzdelávaní na pôde Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, pracovný workshop k zabezpečeniu 

kvalifikovanej pracovnej sily pre automobilový priemysel, konferencii na tému Stratégie rozvoja ľudských 

zdrojov – budúcnosť krajiny, či prežitok. Prebehla diskusia s expertmi, ako nastoliť súlad medzi trhom práce 

a systémom celoživotného vzdelávania. Konali sa pracovné stretnutia v Bratislavskom samosprávnom kraji, 

viaceré stretnutia na regionálnej úrovni, ako aj celoslovenské akcie viažuce sa na kvalitatívne a kvantitatívne 

ukazovatele NP, dni kariérového poradenstva a iné. Zúčastnili sme sa záverečnej konferencii ukončenia prvej 

etapy implementácie iniciatívy Catching – up Regions v rámci Akčného plánu pre rast a zamestnanosť 

v Prešovskom samosprávnom kraji, ktorého cieľom bolo podporiť zvýšenie výkonnosti v regióne, dostatočný 

rast a tvorbu pracovných miest a posilniť efektívnosť a účinnosť EŠIF, ako aj záverečnej konferencie Duálne 

vzdelávanie včera, dnes a zajtra s hlavnou témou záverečnej konferencie projektu Learning by Doing 

v priestoroch Vodárenského múzea v Bratislave. Záverom roka sa konalo stretnutie Misia európskeho 

semestra so sociálnymi partnermi, kde sa diskutovalo o budúcnosti OVP na Slovensku.  

 

 



 

 

 

 

 

Úloha A 1.2. Realizácia predstavenia povolaní v SDV a ich propagácia 

Newsletter 

V monitorovacom období boli spracované rôzne témy týkajúce sa systému duálneho vzdelávania ako aj NP 

Duál. Okrem čítania textovej časti si cieľová skupina mohla vypočuť podcast k daným témam. Newsletter DUÁL 

bol rozposielaný prostredníctvom platformy MailChimp na viac ako 4000 mailových adries na základné 

a stredné školy riaditeľom, triednym učiteľom a výchovným/kariérovým poradcom, zamestnávateľom, SPO, 

VÚC, novinárom a zamestnancom ŠIOVu. Každé číslo bolo zároveň uverejnené na webovej stránke 

www.dualnysystem.sk a www.siov.sk. Za monitorovacie obdobie boli spracované v počte 3 čísla Newsletter 

Duál, 1 číslo propagačný Newsletter Duál. Od septembra 2019 sa zmenil názov newslettra na Trendy 

v odbornom vzdelávaní a v tomto prevedení bol vydaný v počte 3 čísla (spolu 7 čísel za rok 2019). 

https://mailchi.mp/cad9bb339bcf/newsletter-dual-012019 

https://mailchi.mp/95e0f6dd7145/newsletter-dual-022019 

https://mailchi.mp/df6e19cf7117/newsletter-dual-032019 

https://mailchi.mp/21b6dd0a5eb4/posledn-newsletter-dual 

https://mailchi.mp/48af1140f79f/trendy-v-odbornom-vzdelvan 

https://mailchi.mp/40477cb909e7/trendy-v-odbornom-vzdelavani 

https://mailchi.mp/5645b187d19d/trendy-v-odbornom-vzdelvan 

 

Videá/Filmy 

V monitorovacom období prebehlo natáčanie videí k propagácií povolaní a systému duálneho vzdelávania. 

Natočené videá boli zostrihané a následne umiestnené na youtube kanáli, sociálnej sieti Facebook @Duálne 

vzdelávanie, na web stránke www.dualnysystem.sk a www.siov.sk .  

 

Prebehlo natáčanie v pivovare Šariš a SOŠ gastronómie a služieb v Prešove, v spoločnosti ECCO v Martine, 

Gastro výstava v Incheba Bratislava, Drogerie Markt Bratislava, Strojársky veľtrh v Nitre, Noc výskumníkov v 

Bratislave. Zábavné videá sú cielené na žiakov základných škôl a slúžia na propagáciu SDV a jednotlivých 

povolaní. 

 video Šariš - Priťažlivý pivovarník Peter prekročil povolené promile?! - natáčanie prebehlo v Pivovare 

Šariš a SOŠ gastronómie a služieb v Prešove. Video nasadené na kanáli YouTubera PPPítra, ktorý má 

viac ako 160tisíc sledovateľov, a kanáli Duálne vzdelávanie. Kratšia 30-sekundová verzia videa bola 

predstavená na Facebook stránke Duálne vzdelávanie a YouTube kanáli. Videa sú zamerané na cieľovú 

skupinu žiakov 8 a 9 ročníkov ZŠ a odkazujú žiakov na novovytvorenú web stránku www.mojdual.sk, 

ktorá je prioritne určená rovnakej cieľovej skupine a jednoduchým vizuálom komunikuje systém  
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duálneho vzdelávania a odkazuje na kompletnú ponuku učebných miest rozdelenú podľa krajov, ktorá je 

pravidelne aktualizovaná. 

https://www.youtube.com/watch?v=O2qEIXElgWM (18.2.2019) 

 video kuchár – video nasadené na sociálnej sieti YouTube a Facebook Duálne vzdelávanie 

https://www.youtube.com/watch?v=DQj90mFNSKQ (27.3.2019) 

 video obchodný pracovník - predstavené na sociálnej sieti YouTube a Facebook Duálne vzdelávanie 

https://www.youtube.com/watch?v=_fgeAkbetZ0 (12.4.2019) 

 záznam zo Strojárskeho veľtrhu v Nitre (3.6.2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=0qZQ9EI2Rwc 

 video ECCO - Prekrásny Primitív Peter Pripravuje Poltopánky Polovici Populácie  

https://www.youtube.com/watch?v=rGy8oRsOOOg&t=811s (22.09.2019) 

 video Pppoď na duál – 30 sekundové video na podporu SDV natáčané v spoločnosti ECCO v Martine 

https://www.youtube.com/watch?v=9aObVFP_iT8 (27.09.2019) 

 záznam z podujatia Noc výskumníkov 2019 v bratislavskej Starej tržnici 

https://www.youtube.com/watch?v=wpr_bD3XjKo (14.10.2019) 

 

Tlačové správy  

 Počty prvákov k 31.1.2019 (19.2.2019) 

http://dualnysystem.sk/tlacova-sprava-19-2-2019/ 

 Aktuálna ponuka v systéme duálneho vzdelávania na šk. rok 2019/2020 (12.3.2019) 

http://dualnysystem.sk/aktualna-ponuka-v-systeme-dualneho-vzdelavania-na-sk-rok-2019-2020/ 

 Nový model záverečnej skúšky pre žiakov stredných odborných škôl (03.06.2019) 

http://dualnysystem.sk/novy-model-zaverecnej-skusky-pre-ziakov-strednych-odbornych-skol/ 

 

Tlačová konferencia 

 

V rámci 27. ročníka prezentačnej výstavy stredných odborných škôl Mladý tvorca prebehla tlačová konferencia 

za účasti Martiny Lubyovej, ministerky školstva, vedy, výskumu a športu, Andreja Huttu, predsedu rady  

 

zamestnávateľov pre SDV a Michala Němca, riaditeľa ŠIOV. Hlavnou témou bol aktuálny stav NP Duál 

(5.11.2019) 

 

Tlačové správy, články/rozhovory boli uverejnené na web stránke www.dualnysystem.sk / www.siov.sk a 
zároveň prevzaté aj ďalšími médiami. 
http://www.teraz.sk/slovensko/na-strednych-odbornych-skolach-sku/399214-clanok.html 

https://www.24hod.sk/na-strednych-odbornych-skolach-skusaju-novy-model-zaverecnej-skusky-
cl681762.html 

https://domov.sme.sk/c/22136223/na-strednych-skolach-skusaju-novy-model-zaverecnej-skusky.html 

https://www.dobrenoviny.sk/c/164540/na-strednych-odbornych-skolach-skusaju-novy-model-zaverecnej-
skusky 
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https://www.dnes24.sk/studentov-strednych-odbornych-skol-cakaju-zmeny-testuju-novy-model-zaverecnej-
skusky-332251 

 

Aktuality 

 Výborný výsledok dualistu v zváračskej súťaži (07.05.2019) 
http://dualnysystem.sk/Aktualita.aspx?ArticleID=194 

 ŠIOV na medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre (24.05.2019) 
http://novy.dualnysystem.sk/siov-na-medzinarodnom-strojarskom-veltrhu-v-nitre/ 

 Do duálu patria aj malí zamestnávatelia (17.06.2019) 
http://dualnysystem.sk/do-dualu-patria-ja-mali-zamestnavatelia/  

 Prebehlo overovanie nového modelu záverečnej skúšky (03.07.2019) 
http://novy.dualnysystem.sk/novy-model-zaverecnej-skusky-pre-ziakov-strednych-odbornych-skol/ 

 Súčasťou duálneho vzdelávania je aj najlepší mestský hotel za rok 2018 (7.8.2019) 
http://dualnysystem.sk/sucastou-dualneho-vzdelavania-je-aj-najlepsi-mestsky-hotel-za-rok-2018/ 

 Duálne vzdelávanie už aj v obchodných akadémiách (22.8.2019) 
http://dualnysystem.sk/dualne-vzdelavanie-uz-aj-v-obchodnych-akademiach/  

 Memorandum o spolupráci so ŠIOV v odbornom a duálnom vzdelávaní má už aj Žilinský kraj 
(14.10.2019) 

http://dualnysystem.sk/memorandum-o-spolupraci-so-siov-v-odbornom-a-dualnom-vzdelavani-ma-uz-aj-
zilinsky-kraj/ 

 Mladý Tvorca, Cvičné Firmy, Skills Slovakia a ešte omnoho viac na Agrokomplexe v Nitre (6.11.2019) 
http://dualnysystem.sk/mlady-tvorca-cvicne-firmy-skills-slovakia-a-este-omnoho-viac-na-agrokomplexe-v-
nitre/ 
 

Spolupráca s médiami  

 V monitorovacom období bol uverejnený rozhovor pre Hospodárske Noviny o témach SDV s 
projektovým manažérom Milanom Kuzmom (4.1.2019) 

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1868086-dual-je-prostredie-realnych-firiem  
 

 Pravda – Kam na strednú školu (17.01.2019) https://skola.pravda.sk/tipy-pre-
studentov/clanok/498839-vyucovanie-praca-dualne-vzdelavanie/ 

 

 SME – Stredné školy (22.01.2019) 
 

 M. Kuzma: Najkľúčovejším odborom pre priemysel je mechanik-nastavovač (16.2.2019) 
http://www.teraz.sk/ekonomika/m-kuzma-najklucovejsim-odborom/378872-clanok.html?fbclid=IwAR12-
xGsjr9R60gws0Ccw--WxFent39TFfq9iWVsHH8H_oR8ypkYmFXZ2Jc 
 

 Do duálneho vzdelávania sa v prvom polroku zapojilo vyše 100 žiakov (20.02.2019) 
http://www.teraz.sk/slovensko/do-dualneho-vzdelavania-sa-v-prvom-pol/379546-
clanok.html?fbclid=IwAR0jjt8YRwcwT8tKTPFQCH9ftsVNlS_rosp7pMM0A51Wr654ujoudajCMnc 
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Dňa 12.03.2019 na základe spolupráce s médiami prostredníctvom raňajok a ponúknutých tém boli 
spracované výstupy: 

 Budúci rok je pre duálne vzdelávanie pripravených viac ako päťtisíc miest (12.03.2019) 
https://domov.sme.sk/c/22072885/buduci-rok-je-pre-dualne-vzdelavanie-pripravenych-viac-ako-pattisic-
miest.html  
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/505132-v-skolskom-roku-2019-2020-system-dualneho-
vzdelavania-ponukne-vyse-5-000-miest/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 
https://www.dobrenoviny.sk/c/157600/v-dualnom-vzdelavani-je-v-aktualnom-skolskom-roku-vyse-5000-
miest http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/v-skolskom-roku-20192020-system-dual/47908-clanok.html 
https://www.hlavnespravy.sk/buduci-skolsky-rok-systeme-dualneho-vzdelavania-pripravenych-pattisic-
ucebnych-miest/1695013  
https://www.24hod.sk/v-dualnom-vzdelavani-je-v-aktualnom-skolskom-roku-vyse-5000-miest-
cl660470.html 
 

 Duál posunuli na ďalší level. Na rade sú banky (12.3.2019) 
https://slovensko.hnonline.sk/1905685-dual-posunuli-na-dalsi-level-na-rade-su-banky 
Ponúknutá téma sa objavila aj v printových médiách (Denník Hospodárske noviny, str. 4) 
 

 Do duálneho vzdelávania sa budú môcť zapojiť aj obchodné akadémie (15.3.2019) 
https://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moc/47985-clanok.html 
https://www.dobrenoviny.sk/c/157956/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moct-zapojit-aj-obchodne-
akademie 
https://domov.sme.sk/c/22075561/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moct-zapojit-aj-obchodne-
akademie.html 
https://www.24hod.sk/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moct-zapojit-aj-obchodne-akademie-
cl661361.html 
http://www.teraz.sk/slovensko/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moc/383892-clanok.html 
https://hlavne.sk/domace/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moct-zapojit-aj-obchodne-akademie/ 
 
 
V spolupráci s portálom www.hotelovo.sk uverejnený článok na tému duálne vzdelávanie: 

 V duálnom vzdelávaní napreduje budúci kuchár každý deň (29.3.2019) 
http://www.hotelovo.sk/sk/Rubriky/Ludia-napady-myslienky-skusenosti/v-dualnom-vzdelavani-napreduje-

buduci-kuchar-kazdy-den-nauci-sa-samostatnosti-i-timovej-praci.html 

 

 Nechcete ostať rodičom na krku? Začnite študovať na duálnych školách (3.4.2019) 
https://hnonline.sk/expert/1917988-nechcete-ostat-na-krku-rodicom-zacnite-studovat-na-dualnych-skolach 
 
 
Uverejnenie článku o systéme duálneho vzdelávania v odbornom časopise Strechár: 

 

 Duál: výhody, novinky, jednoduchý vstup a istota práce (07/2019) 
http://www.cechstrecharov.sk/sub/cechstrecharov.sk/images/STRECH%C3%81R_spravodaj%20CSS_j%C3%B
Al%202019_2-2019.pdf 
 

https://domov.sme.sk/c/22072885/buduci-rok-je-pre-dualne-vzdelavanie-pripravenych-viac-ako-pattisic-miest.html
https://domov.sme.sk/c/22072885/buduci-rok-je-pre-dualne-vzdelavanie-pripravenych-viac-ako-pattisic-miest.html
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/505132-v-skolskom-roku-2019-2020-system-dualneho-vzdelavania-ponukne-vyse-5-000-miest/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/505132-v-skolskom-roku-2019-2020-system-dualneho-vzdelavania-ponukne-vyse-5-000-miest/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
https://www.dobrenoviny.sk/c/157600/v-dualnom-vzdelavani-je-v-aktualnom-skolskom-roku-vyse-5000-miest
https://www.dobrenoviny.sk/c/157600/v-dualnom-vzdelavani-je-v-aktualnom-skolskom-roku-vyse-5000-miest
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/v-skolskom-roku-20192020-system-dual/47908-clanok.html
https://www.hlavnespravy.sk/buduci-skolsky-rok-systeme-dualneho-vzdelavania-pripravenych-pattisic-ucebnych-miest/1695013
https://www.hlavnespravy.sk/buduci-skolsky-rok-systeme-dualneho-vzdelavania-pripravenych-pattisic-ucebnych-miest/1695013
https://www.24hod.sk/v-dualnom-vzdelavani-je-v-aktualnom-skolskom-roku-vyse-5000-miest-cl660470.html
https://www.24hod.sk/v-dualnom-vzdelavani-je-v-aktualnom-skolskom-roku-vyse-5000-miest-cl660470.html
https://slovensko.hnonline.sk/1905685-dual-posunuli-na-dalsi-level-na-rade-su-banky
https://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moc/47985-clanok.html
https://www.dobrenoviny.sk/c/157956/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moct-zapojit-aj-obchodne-akademie
https://www.dobrenoviny.sk/c/157956/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moct-zapojit-aj-obchodne-akademie
https://domov.sme.sk/c/22075561/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moct-zapojit-aj-obchodne-akademie.html
https://domov.sme.sk/c/22075561/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moct-zapojit-aj-obchodne-akademie.html
https://www.24hod.sk/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moct-zapojit-aj-obchodne-akademie-cl661361.html
https://www.24hod.sk/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moct-zapojit-aj-obchodne-akademie-cl661361.html
http://www.teraz.sk/slovensko/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moc/383892-clanok.html
https://hlavne.sk/domace/do-dualneho-vzdelavania-sa-budu-moct-zapojit-aj-obchodne-akademie/
http://www.hotelovo.sk/
http://www.hotelovo.sk/sk/Rubriky/Ludia-napady-myslienky-skusenosti/v-dualnom-vzdelavani-napreduje-buduci-kuchar-kazdy-den-nauci-sa-samostatnosti-i-timovej-praci.html
http://www.hotelovo.sk/sk/Rubriky/Ludia-napady-myslienky-skusenosti/v-dualnom-vzdelavani-napreduje-buduci-kuchar-kazdy-den-nauci-sa-samostatnosti-i-timovej-praci.html
https://hnonline.sk/expert/1917988-nechcete-ostat-na-krku-rodicom-zacnite-studovat-na-dualnych-skolach
http://www.cechstrecharov.sk/sub/cechstrecharov.sk/images/STRECH%C3%81R_spravodaj%20CSS_j%C3%BAl%202019_2-2019.pdf
http://www.cechstrecharov.sk/sub/cechstrecharov.sk/images/STRECH%C3%81R_spravodaj%20CSS_j%C3%BAl%202019_2-2019.pdf


 

 

 

 
Vypracovanie vyjadrenia k novinárskym otázkam ohľadom duálneho vzdelávania a jeho odborov. 

 Štátny inštitút odborného vzdelávania: Systém duálneho vzdelávania sa rozširuje o nové odvetvia 
a zamestnávateľov (10.9.2019) 

https://www.hlavnespravy.sk/statny-institut-odborneho-vzdelavania-system-dualneho-vzdelavania-sa-
rozsiruje-nove-odvetvia-
zamestnavatelov/1880909?fbclid=IwAR1ui_HJlONCpDMoQZWJ72i7uG6_c8EewbNOZaLgH8eNooucPJ5QF1w
_AVw  
 

 Kováčová: Duálne vzdelávanie má výhody pre žiakov a zamestnávateľov (7.10.2019) 
https://www.24hod.sk/kovacova-dualne-vzdelavanie-ma-vyhody-pre-ziakov-a-zamestnavatelov-
cl711210.html 
 

 Lubyová bojuje o čas s eurofondmi, v duáli chýbajú študenti (8.10.2019) 
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-39/lubyova-bojuje-o-cas-s-eurofondmi-v-duali-chybaju-
studenti.html  
 

 Lubyová: Reforma systému výrazne zvýšila záujem o duálne vzdelávanie (5.11.2019) 
https://www.24hod.sk/lubyova-reforma-systemu-vyrazne-zvysila-zaujem-o-dualne-vzdelavanie-
cl718149.html 
 

 Lubyová: Reforma systému výrazne zvýšila záujem o duálne vzdelávanie (5.11.2019) 
https://www.hlavnespravy.sk/lubyova-reforma-systemu-vyrazne-zvysila-zaujem-dualne-
vzdelavanie/1943904 
 

 Hrozilo, že budeme musieť vrátiť do Bruselu veľké finančné prostriedky, vyhlásila Lubyová (5.11.2019) 
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2036267-hrozilo-ze-budeme-musiet-vratit-do-bruselu-velke-
financne-prostriedky-reflektovala-lubyova-na-dualne-vzdelavanie 
 

 

 „Reforma systému výrazne zvýšila záujem o duálne vzdelávanie“, tvrdí Lubyová (5.11.2019) 
https://www.hlavnydennik.sk/2019/11/05/reforma-systemu-vyrazne-zvysila-zaujem-o-dualne-vzdelavanie-
tvrdi-lubyova/ 
 

 Dokázali sme to: nárast žiakov v duáli o 220 percent (6.11.2019) 
https://komentare.hnonline.sk/komentare/2036522-dokazali-sme-to-narast-ziakov-v-duali-o-220-percent 
 

 Lubyová si pochvaľuje súčasné nastavenie duálneho vzdelávania: Žiaci majú väčší záujem, môžu si 
zarobiť (6.11.2019) 

https://www.hlavnespravy.sk/lubyova-pochvaluje-sucasne-nastavenie-dualneho-vzdelavania-ziaci-maju-
vacsi-zaujem-mozu-zarobit/1944137 

 Záujem o duálne vzdelávanie rastie, národný projekt sa napĺňa (9.11.2019) 
https://www.ta3.com/clanok/1168781/zaujem-o-dualne-vzdelavanie-rastie-narodny-projekt-sa-naplna.html 
 

 CETV (5.11.2019) 
http://cetv.sk/spravy-05-11-2019/ 
 

https://www.hlavnespravy.sk/statny-institut-odborneho-vzdelavania-system-dualneho-vzdelavania-sa-rozsiruje-nove-odvetvia-zamestnavatelov/1880909?fbclid=IwAR1ui_HJlONCpDMoQZWJ72i7uG6_c8EewbNOZaLgH8eNooucPJ5QF1w_AVw
https://www.hlavnespravy.sk/statny-institut-odborneho-vzdelavania-system-dualneho-vzdelavania-sa-rozsiruje-nove-odvetvia-zamestnavatelov/1880909?fbclid=IwAR1ui_HJlONCpDMoQZWJ72i7uG6_c8EewbNOZaLgH8eNooucPJ5QF1w_AVw
https://www.hlavnespravy.sk/statny-institut-odborneho-vzdelavania-system-dualneho-vzdelavania-sa-rozsiruje-nove-odvetvia-zamestnavatelov/1880909?fbclid=IwAR1ui_HJlONCpDMoQZWJ72i7uG6_c8EewbNOZaLgH8eNooucPJ5QF1w_AVw
https://www.hlavnespravy.sk/statny-institut-odborneho-vzdelavania-system-dualneho-vzdelavania-sa-rozsiruje-nove-odvetvia-zamestnavatelov/1880909?fbclid=IwAR1ui_HJlONCpDMoQZWJ72i7uG6_c8EewbNOZaLgH8eNooucPJ5QF1w_AVw
https://www.24hod.sk/kovacova-dualne-vzdelavanie-ma-vyhody-pre-ziakov-a-zamestnavatelov-cl711210.html
https://www.24hod.sk/kovacova-dualne-vzdelavanie-ma-vyhody-pre-ziakov-a-zamestnavatelov-cl711210.html
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-39/lubyova-bojuje-o-cas-s-eurofondmi-v-duali-chybaju-studenti.html
https://www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-39/lubyova-bojuje-o-cas-s-eurofondmi-v-duali-chybaju-studenti.html
https://www.24hod.sk/lubyova-reforma-systemu-vyrazne-zvysila-zaujem-o-dualne-vzdelavanie-cl718149.html
https://www.24hod.sk/lubyova-reforma-systemu-vyrazne-zvysila-zaujem-o-dualne-vzdelavanie-cl718149.html
https://www.hlavnespravy.sk/lubyova-reforma-systemu-vyrazne-zvysila-zaujem-dualne-vzdelavanie/1943904
https://www.hlavnespravy.sk/lubyova-reforma-systemu-vyrazne-zvysila-zaujem-dualne-vzdelavanie/1943904
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2036267-hrozilo-ze-budeme-musiet-vratit-do-bruselu-velke-financne-prostriedky-reflektovala-lubyova-na-dualne-vzdelavanie
https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/2036267-hrozilo-ze-budeme-musiet-vratit-do-bruselu-velke-financne-prostriedky-reflektovala-lubyova-na-dualne-vzdelavanie
https://www.hlavnydennik.sk/2019/11/05/reforma-systemu-vyrazne-zvysila-zaujem-o-dualne-vzdelavanie-tvrdi-lubyova/
https://www.hlavnydennik.sk/2019/11/05/reforma-systemu-vyrazne-zvysila-zaujem-o-dualne-vzdelavanie-tvrdi-lubyova/
https://komentare.hnonline.sk/komentare/2036522-dokazali-sme-to-narast-ziakov-v-duali-o-220-percent
https://www.hlavnespravy.sk/lubyova-pochvaluje-sucasne-nastavenie-dualneho-vzdelavania-ziaci-maju-vacsi-zaujem-mozu-zarobit/1944137
https://www.hlavnespravy.sk/lubyova-pochvaluje-sucasne-nastavenie-dualneho-vzdelavania-ziaci-maju-vacsi-zaujem-mozu-zarobit/1944137
https://www.ta3.com/clanok/1168781/zaujem-o-dualne-vzdelavanie-rastie-narodny-projekt-sa-naplna.html
http://cetv.sk/spravy-05-11-2019/


 

 

 

 https://www.ta3.com/clanok/1171008/zaujem-o-dualne-vzdelavanie-rastie-zapojili-sa-uz-tisice-
ziakov.html (7.12.2019) 

 

 https://www.ta3.com/clanok/1171034/dualne-vzdelavanie-laka-coraz-viac-studentov-nejde-len-o-
remesla.html (8.12.2019) 

 

 ŠIOV: Najviac prvákov zapojených v duálnom systéme je v Košickom kraji (10.12.2019) 
https://www.24hod.sk/siov-najviac-prvakov-zapojenych-v-dualnom-systeme-je-v-kosickom-kraji-
cl726316.html 
 

 Füle: Najviac prvákov zapojených v duálnom systéme je v Košickom kraji (10.12.2019) 
https://www.teraz.sk/slovensko/siov-najviac-prvakov-zapojenych-v-du/434948-clanok.html 
 

 Füle: Očakávame, že do duálneho systému prestúpi okolo 340 študentov (16.12.2019) 
https://www.teraz.sk/slovensko/fule-ocakava-ze-do-dualneho-syst/436141-clanok.html 
 

 Štátny inštitút odborného vzdelávania očakáva, že do duálneho systému prestúpi okolo 340 študentov 
(16.12.2019) 

https://www.hlavnespravy.sk/statny-institut-odborneho-vzdelavania-ocakava-ze-do-dualneho-systemu-
prestupi-okolo-340-studentov/1989963 
 

 Füle: Očakávame, že do duálneho systému prestúpi okolo 340 študentov (16.12.2019) 
https://www.24hod.sk/f-le-ocakavame-ze-do-dualneho-systemu-prestupi-okolo-340-studentov-
cl727682.html 
 

 J. Füle: Duál pointy slúžia na informovanie o duálnom vzdelávaní (19.12.2019) 
https://www.24hod.sk/j-f-le-dual-pointy-sluzia-na-informovanie-o-dualnom-vzdelavani-cl728353.html 
 

 J. Füle: Duál pointy slúžia na informovanie o duálnom vzdelávaní (19.12.2019) 
https://www.teraz.sk/slovensko/odbornici-dual-pointy-sluzia-na-inf/436700-clanok.html 
 

 Do slovenského školstva vstupujú duál pointy: Čo všetko v nich nájdete? (19.12.2019) 
https://www.cas.sk/clanok/923617/skolstvo-siov-dual-pointy-sluzia-na-informovanie-o-dualnom-vzdelavani/ 
 
 
Inzercia 
 

 PettitPress – „Máte v škole kravu?“ uverejnenie inzercie v denníkoch SME. (13.3.2019) 
Inzercia systému duálneho vzdelávania v špeciálnej prílohe denníka SME, sietí týždenníka MY a uverejnené 
bannery v Banskobystrickom kraji v časovom období jeden týždeň: 
https://mybystrica.sme.sk/ 
https://myzvolen.sme.sk/ 
https://myziar.sme.sk/  
https://mynovohrad.sme.sk 
 

 

https://www.ta3.com/clanok/1171008/zaujem-o-dualne-vzdelavanie-rastie-zapojili-sa-uz-tisice-ziakov.html
https://www.ta3.com/clanok/1171008/zaujem-o-dualne-vzdelavanie-rastie-zapojili-sa-uz-tisice-ziakov.html
https://www.ta3.com/clanok/1171034/dualne-vzdelavanie-laka-coraz-viac-studentov-nejde-len-o-remesla.html
https://www.ta3.com/clanok/1171034/dualne-vzdelavanie-laka-coraz-viac-studentov-nejde-len-o-remesla.html
https://www.24hod.sk/siov-najviac-prvakov-zapojenych-v-dualnom-systeme-je-v-kosickom-kraji-cl726316.html
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https://www.teraz.sk/slovensko/fule-ocakava-ze-do-dualneho-syst/436141-clanok.html
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https://www.hlavnespravy.sk/statny-institut-odborneho-vzdelavania-ocakava-ze-do-dualneho-systemu-prestupi-okolo-340-studentov/1989963
https://www.24hod.sk/f-le-ocakavame-ze-do-dualneho-systemu-prestupi-okolo-340-studentov-cl727682.html
https://www.24hod.sk/f-le-ocakavame-ze-do-dualneho-systemu-prestupi-okolo-340-studentov-cl727682.html
https://www.24hod.sk/j-f-le-dual-pointy-sluzia-na-informovanie-o-dualnom-vzdelavani-cl728353.html
https://www.teraz.sk/slovensko/odbornici-dual-pointy-sluzia-na-inf/436700-clanok.html
https://www.cas.sk/clanok/923617/skolstvo-siov-dual-pointy-sluzia-na-informovanie-o-dualnom-vzdelavani/
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https://myzvolen.sme.sk/
https://myziar.sme.sk/
https://mynovohrad.sme.sk/


 

 

 

 Máj 2019 - dvojstranová inzercia vo veľtržnom časopise Jantár v náklade 60 000 ks. Časopis bol 
distribuovaný všetkým vystavovateľom a návštevníkov Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre – 
„Študuješ na sekeru?“ 

 

 August 2019 – jednostranová inzercia vo veľtržnom časopise Jantár – „Nedostávaš v škole tringelt?“ 
 

 V dňoch 18.11. – 20.11.2019 bola uverejnená inzercia cielená na rodičov žiakov 9-tych ročníkov 
v jednotlivých tituloch balíka Petit Gold. Inzercia bola uverejnená periodikách Korzár 2 tituly, Echo 36 
titulov, MY 22 titulov na celom území SR v náklade 1,2 milióna výtlačkov. 

 

 

TV / Rozhlas 

 

Dňa 1.4.2019 prebehol rozhovor v rádiu Regina s riaditeľom ŠIOV Michalom Němcom na tému duálne 

vzdelávanie a aktivity ŠIOV:  

 https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1104780 

 

V televízií TA3 v relácií Téma dňa 9.4.2019 vystúpil v diskusii projektový manažér Milan Kuzma na tému duálne 

vzdelávanie a aktuálna ponuka učebných miest: 

 https://www.ta3.com/clanok/1152478/najvyssi-sud-o-kotlebovcoch-rozhodnutie-pre-buducnost-

deti.html?fbclid=IwAR03zJL0Jo_tRbBWqoZZJMZK6XDM0a0NaUHkE50ls5K_2vxTUloAu79fmKM 

 

Iné 

Spustenie novej webovej stránky www.mojdual.sk , ktorá je prioritne určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ. 

Cieľom stánky je osloviť žiakov ZŠ a priblížiť im duálne vzdelávanie. Stránka komunikuje benefity duálu, spôsob 

ako sa do duálu dostať a tiež smeruje žiakov na aktuálnu ponuku učebných miest podľa krajov, ktorá je 

priebežne aktualizovaná. 

Webstránka www.dualnysystem.sk prešla redizajnom. 

 

V rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre v čase 21.-23.5.2019 sa uskutočnili nasledovné aktivity: 

 vystúpenie Milana Kuzmu v panelovej diskusii v rámci Slovenskej kooperačnej burzy Nitra 2019 na 

tému „Ľudia pre smart industry — Kvalifikácia a vzdelávanie pre high-tech priemysel“ 

 plošná inzercia SDV v katalógu účastníkov podujatia 

 účasť zástupcov duálu v obrandovanom stánku na veľtrhu 

 

Počas celého monitorovacieho obdobia prebiehala tlač dokumentov a materiálov pre potreby NP Duál pre 

jednotlivé aktivity. 

https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1603/1104780
https://www.ta3.com/clanok/1152478/najvyssi-sud-o-kotlebovcoch-rozhodnutie-pre-buducnost-deti.html?fbclid=IwAR03zJL0Jo_tRbBWqoZZJMZK6XDM0a0NaUHkE50ls5K_2vxTUloAu79fmKM
https://www.ta3.com/clanok/1152478/najvyssi-sud-o-kotlebovcoch-rozhodnutie-pre-buducnost-deti.html?fbclid=IwAR03zJL0Jo_tRbBWqoZZJMZK6XDM0a0NaUHkE50ls5K_2vxTUloAu79fmKM
http://www.mojdual.sk/
http://www.dualnysystem.sk/


 

 

 

 

V monitorovacom období 2019 bola zaslaná kompletná objednávka na tlač propagačných predmetov 

a materiálov. Propagačné materiály boli dodané do 31.12.2019. 

 

Prihlásenie vizuálu do kreatívnej súťaže hodnotenie stratégií. 

https://strategie.hnonline.sk/hodnotenia?fbclid=IwAR2l_0AwvNJADYC7IwrRcgksyzhyiVdIB2i3r1LnnEgTP19E

o22vkb2pRyI 

Dňa 27.9.2019 prebehla výstava Noc výskumníkov, kde malo duálne vzdelávanie svoje zastúpenie vo vlastnom 

stánku. Účastníkom podujatia boli poskytnuté informácie o NP Duál ako aj SDV. Cieľová skupina pozostávala 

zo žiakov ZŠ ako aj SOŠ, učiteľov, výchovných poradcov, rodičov. 

 

Dňa 5.11.2019 v rámci výstavy Mladý Tvorca 2019 v Nitre za spoluúčasti ŠIOVu na konferencii Inovácie 

v odbornom vzdelávaní prebehla prezentácia SDV pod názvom Duálne vzdelávanie – Best practices.  

Zároveň na výstave v dňoch 5. – 6.11.2019 bolo prezentované SDV vo vlastnom stánku. Účastníkom podujatia 

boli poskytnuté informácie o NP Duál ako aj SDV. Cieľová skupina pozostávala zo žiakov ZŠ ako aj SOŠ, učiteľov, 

výchovných poradcov, verejnosti. 

Počas výstavy sa komunikovali výsledky a čísla NP Duál na tlačovej konferencii za účasti riaditeľa ŠIOV, Michala 

Němca, Martiny Lubyovej, ministerky školstva, Andreja Huttu, predsedu Rady zamestnávateľov pre rozvoj SDV. 

Tlačovú správu prevzali a spracovali prítomné média. 

Sociálne siete 

 

Pravidelné príspevky na Facebook stránke a Instagrame Duálne vzdelávanie (v prílohe). 

 

Aktivity na facebook stránke Duálne vzdelávanie: 

Publikovaných 180 statusov.   

 

Aktivity na Instagram profile Duálne vzdelávanie: 

Publikované 34 postov 

 

 

 

 

 

 

 

https://strategie.hnonline.sk/hodnotenia?fbclid=IwAR2l_0AwvNJADYC7IwrRcgksyzhyiVdIB2i3r1LnnEgTP19Eo22vkb2pRyI
https://strategie.hnonline.sk/hodnotenia?fbclid=IwAR2l_0AwvNJADYC7IwrRcgksyzhyiVdIB2i3r1LnnEgTP19Eo22vkb2pRyI


 

 

 

 

 

Úloha A 1.3. Realizácia vzdelávacieho programu pre inštruktorov pre praktické vyučovanie v systéme 

duálneho vzdelávania 

Cieľom úlohy bola realizácia školení a zabezpečenia prípravy pre minimálne 700 inštruktorov, formou 

prezenčného vzdelávania skupinovou formou, pod názvom programu: Príprava inštruktorov praktického 

vyučovania.  V období od 8.1.2019 - 28.3.2019 prebehlo 6 kurzov, kde bolo vyškolených 79 inštruktorov, 

Príloha č. 2 – A1.3 Zoznam inštruktorov r. 2019.  

Kumulatívne za projekt bolo zúčastnených 930 inštruktorov pre praktické vyučovanie v systéme duálneho 

vzdelávania, z toho však 4 účastníci (školenie z roku 2018) mali mimoriadny výstup - neukončili školenie. Z 

celkového plánovaného počtu 700 vyškolených inštruktorov pre praktické vyučovanie v systéme duálneho 

vzdelávania bolo kumulatívne vyškolených 926 inštruktorov pre praktické vyučovanie v systéme duálneho 

vzdelávania, t.j. 132%.  Merateľný ukazovateľ bol splnený. Všetky aktivity v rámci tejto čiastkovej úlohy A.1.3. 

boli ukončené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


