
  

                                                 

 

NEVIEŠ KAM 
ĎALEJ PO 

ZÁKLADNEJ 
ŠKOLE? 

 

Poď do duálu! 

 

 
Okrem teoretickej prípravy na strednej škole, ktorú si vyberieš 

získavaš aj prax priamo u zamestnávateľa, s ktorým podpíšeš učebnú 

zmluvu. 

+ 

Budeš člen pracovného tímu už ako žiak  

a začleníš sa do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa už 

počas strednej školy. 

+ 
Získaš pracovné návyky už  počas štúdia a tým obrovskú konkurenčnú 

výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce ihneď po skončení školy. 

+ 
Pri nástupe do pracovného pomeru rýchlejšie dosiahneš pracovný 

výkon s lepším mzdovým ohodnotením. 
+ 

Získaš prístup k firemným benefitom 
pre zamestnancov už počas strednej školy. 

 

 
 

 
študuj ...  

  

praxuj ... 
 

zarábaj ... 



 

Kto a ako sa môže stať žiakom/žiačkou v duálnom vzdelávaní? 

 
Žiak/žiačka po skončení základnej školy a to:  

 

 od prvého ročníka strednej školy a keďže vo vyšších ročníkoch už nie je možné do duálu vstúpiť 

(vo výnimočných prípadoch do konca prvého polroka prvého ročníka), je potrebné, aby si sa včas rozhodol 

a začal konať  
 

 pri rozhodovaní sa či je pre Teba duálne vzdelávanie vhodné a výhodné, ktorú strednú školu, 

ktorý odbor štúdia a najmä ktorého zamestnávateľa si vybrať Ti pomôžu: 

 informácie, ktoré získaš na tejto stránke a naše odkazy na ďalšie webové stránky o duálnom 

vzdelávaní Prehľad - stredné odborné školy, zamestnávatelia a žiaci v SDV v Žilinskom kraji 

 informácie a rady, ktoré Ti poskytne výchovný alebo kariérny poradca na Tvojej škole 

 skúsenosti žiakov dualistov - nezabudni a zaujímaj sa aj o negatívne zážitky  

 návšteva Strednej školy a exkurzia u zamestnávateľa  

                                                                  
a preto maj oči a uši otvorené 

a samozrejme to nezabudni prebrať so svojimi rodičmi a ľuďmi, 

ktorým dôveruješ a ktorým na Tebe záleží, 

lebo ide pravdepodobne o prvé z Tvojich dôležitých rozhodnutí v živote 
 

                ideš na to: 

 čo najrýchlejšie sa zorientuj vo vlastných záujmoch, schopnostiach, zručnostiach a ambíciách 

vo vzťahu k Tvojmu ďalšiemu vzdelávaniu a príprave na povolanie, jednoducho povedané 

v tom, čo by Ťa bavilo robiť, čím by si chcel byť 

 pritom sa nezabúdaj pýtať, najmä sám seba, či máš predpoklady úspešne zvládnuť štúdium 

a vykonávať vybrané povolanie 

 ak si nevieš rady, obráť sa na výchovného/kariérneho poradcu, zabezpečí Ti pomoc 

a poradenstvo u odborníka, ktorý to dokáže posúdiť 

 ak si našiel študijný odbor alebo odbory, ktoré Ťa pripravia na Tvoje budúce povolanie, dobre 

si zisti čo sa budeš učiť, na aké vyučovacie predmety sa kladie dôraz, ale aj ktoré odborné 

predmety a koľko praxe Ťa čaká  

 ak Ťa zistené skutočnosti neodradili, nájdi si strednú školu, na ktorej sa tieto odbory učia - 

pomôže Ti v tom táto stránka v časti stredné odborné školy v systéme duálneho vzdelávania, 

kde nájdeš aj zamestnávateľa, ktorý poskytuje duálne vzdelávanie v danom odbore 

 pokračuj ďalej v zisťovaní, ako prebieha duálne vzdelávanie u zamestnávateľa, ktorý Ťa zaujal, 

aké výhody poskytuje žiakom a aké nároky na nich kladie, pritom nepozeraj len na finančné 

odmeny, snaž sa zistiť ako sú spokojní ich žiaci - dualisti, ale aj zamestnanci, čo im prekáža 

a čo naopak oceňujú 

 predtým ako si podáš prihlášku na duálne vzdelávanie u vybraného zamestnávateľa, prípadne 

u viacerých zamestnávateľov (predstav si, že aj to môžeš) odporúčame navštíviť strednú školu 

a absolvovať exkurziu u zamestnávateľa, najlepšie spolu s rodičmi, lebo nakoniec oni budú 

podpisovať prihlášku  



 pošli prihlášku do duálneho vzdelávania zamestnávateľovi, alebo viacerým zamestnávateľom, 

ak nie si zatiaľ pre jedného z nich rozhodnutý/á určeným spôsobom, v určenom termíne a čakaj 

na pozvanie na výberové konanie 

 prihlasovanie sa do I. kola výberového konania na duálne vzdelávanie u zamestnávateľa 

a samotné výberové  konanie prebieha  ešte pred zaslaním prihlášky na strednú školu a taktiež 

výsledok výberového konania sa spravidla dozvieš predtým 

 zúčastni sa na výberovom konaní u zamestnávateľa, ktoré väčšinou prebieha formou pohovoru, 

prípadne testovania a overovania základných schopností a zručností  

 pravdepodobne pôjde o Tvoje prvé výberové konanie, ale nemusíš sa obávať zlyhania, naopak 

buď aktívna/y, pýtaj sa ako veci fungujú, vyjadri čo by si sa chcel naučiť počas štúdia                       

a zamestnávateľ to určite ocení 

 v prípade, že si Ťa zamestnávateľ vyberie do duálneho vzdelávania, vydá Ti o tom potvrdenie, 

ktoré priložíš k prihláške na strednú školu, to znamená, že na strednú školu budú doručené 

spoločne 

 absolvuj prijímacie konanie na strednej škole presne podľa stanovených pravidiel a pokynov 

strednej školy 

 ak „prijímačky spravíš“, si prijatý/á na zvolené štúdium, pričom v Tvojom prípade nie je 

dôležité poradie, na ktorom si sa umiestnil, nakoľko máš potvrdenie od zamestnávateľa, že si 

Ťa vybral do duálneho vzdelávania 

 zapíš sa na strednej škole, teda odovzdaj zápisný lístok, ktorý si dostal na základnej škole 

a čakaj na vyzvanie zamestnávateľa k uzatvoreniu učebnej zmluvy 

 ak sa nič zásadné nezmenilo v Tvojich študijných plánoch a s obsahom učebnej zmluvy si Ty 

a Tvoji rodičia oboznámení a spokojní podpíšte učebnú zmluvu 

... gratulujeme po prázdninách si žiakom Dualistom 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príklad finančnej motivácie žiaka v SDV zo strany zamestnávateľa 

 

Nie je to v duálnom vzdelávaní to najdôležitejšie, ale predsa poteší ... 

 

 
 

                        

praktické vyučovanie 50% 

teoretické vyučovanie 50% 

priemerne 10 dní praxe za mesiac po 7 hod./denne 

z toho 1 hodina odpočítaná na inštruktáž a obedňajšiu prestávku 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

praktické vyučovanie 60% 

teoretické vyučovanie 40% 

priemerne 12 dní praxe za mesiac po 7 hod./denne 

z toho 1 hodina odpočítaná na inštruktáž a obedňajšiu prestávku 

 

 

  

Odbor 
mechanik 

mechatronik 

I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník Spolu za celé 
štúdium 

Podnikové 
štipendium 

50 Eur 60 Eur 70 Eur 90 Eur 2 700 Eur 

Odmena za 
produktívnu 

prácu 

0 120 Eur 
2 Eur / hod. 

 

180 Eur 
3 Eur / hod. 

 

210 Eur 
3,50 Eur / hod. 

 

 
5 100 Eur 

Spolu 
mesačne 

50 Eur 180 Eur 250 Eur 300 Eur 7 800 Eur 

Odbor strojný 
mechanik 

I. ročník II. ročník III. ročník Spolu za celé 
štúdium 

Podnikové 
štipendium 

40 Eur 50 Eur 60 Eur 1 500 Eur 

Odmena za 
produktívnu 

prácu 

72 Eur 
1 Eur / hod. 

144 Eur 
2 Eur / hod. 

 

216 Eur 
3 Eur / hod. 

 

 
4 320 Eur 

Spolu 
mesačne 

112 Eur 194 Eur 276 Eur 5 820 Eur 


