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„Duál e vzdeláva ie 8+“.

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania

SKRÁTENÉ 2-ROČNÉ ŠTÚDIUM V UČEBNOM ODBORE
Systém duálneho vzdeláva ia ož o využiť aj pri adväzujú i h for á h vzdeláva ia, ktoré upravuje §
záko a č.
/
Z. z. o výchove a vzdeláva í školský záko ). Na rozdiel od systému duálneho vzdelávania,
do ktorého vstupujú a solve ti základ ej školy vo veku
až
rokov, do adväzujú eho štúdia vstupujú
a solve ti pred hádzajú eho štúdia vo veku
rokov a via . Preto sa zjed oduše e toto štúdiu v systéme
duál eho vzdeláva ia oz ačuje aj ako „Duál e vzdeláva ie +“.
Duálne vzdelávania 18+ je vhodné aj pre za est ávateľov poskytujú i h prakti ké vyučova ie v rámci
odborného vzdelávania a prípravy a povola ia so zvýše ý riziko poškode ia zdravia, ktoré ie sú vhod é
pre epl oletý h žiakov.
Duálne vzdelávanie 18+ formou 2-roč ého skráte ého štúdia poskytuje za est ávateľovi zrý hle ú estu
k získa iu kvalifikova ej pra ov ej sily, ktorá sa dá skrátiť a roky v porovnaní s väčši ou -roč ý i
uče ý i od or i urče ý i pre a solve tov základ ej školy.
Duálne vzdelávanie 18+ v skrátenom 2-roč o štúdiu sa uskutočňuje podľa vzdeláva í h progra ov, ktoré
o sahujú i a od or é vyučova ie pred ety teoreti kého vyučova ia a prakti ké vyučova ie for ou
odborného výcviku.
Skrátené 2-roč é štúdiu , ktorý
-

ož o získať výuč ý list je urče é pre:

absolventov stredoškolského vzdeláva ia, ktorí získali minimálne stredné odborné vzdelanie výuč ý
list),
ako aj pre a solve tov vysokoškolského štúdia.

Skrátené 2-roč é štúdiu
Skrátené 2-roč é štúdiu sa orga izuje v uče ý h od oro h s ieľo rozšíre ia a prehĺ e ia kvalifiká ie a
výkon povolania alebo skupiny povolaní.
Skráte ý štúdio žia i získavajú od or ú kvalifiká iu v i o od ore vzdela ia, ež v ktoro vyko ali
závereč ú skúšku ale o a solvovali i é štúdiu
apr. gy áziu , akadé ia, prie ysel á škola, vysoká
škola).
Skrátené 2-roč é štúdiu sa uko čuje závereč ou skúškou.
Dokladom o vzdelaní je vysvedče ie o závereč ej skúške a doklado o získa ej kvalifiká ii je výuč ý list.
Príklady odborov vzdelávania pre 2-roč é kvalifikač é štúdiu :
2487 H 01 autoopravár - mechanik
2433 H o rá ač kovov
3661 H murár
3355 H stolár
6445 H kuchár
H želez ičiar
2954 H mäsiar
H poľ ohospodár - mechanizácia
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Plá výko ov školy – počet tried . roč íka -roč ého skráte ého štúdia
O počte žiakov v trieda h 2-roč ého skráte ého štúdia rozhod e riaditeľ školy so súhlaso
každoroč e do . apríla.

zriaďovateľa školy

Riaditeľ školy predkladá ávrh a počet tried a počet žiakov pre -roč é skráte é štúdiu rade školy a
vyjadrenie a následne predkladá zriaďovateľovi školy žiadosť na schválenie počtu tried a žiakov pre -roč é
skráte é štúdiu .
O počte tried a počte žiakov pre -roč é skráte é štúdiu rozhoduje v prípade štát y h stred ý h od or ý h
škôl predseda úradu sa ospráv eho kraja.
O počte tried a počte žiakov pre -roč é skráte é štúdiu rozhoduje v prípade súkromných stredných
od or ý h škôl štatutár zriaďovateľa školy.
Prijí a ie žiakov na 2-roč é skráte é štúdiu
Do prvého roč íka vzdeláva ieho progra u skráteného štúdia ôže yť prijatý u hádzač, ktorý získal najmenej
stredné odborné vzdelanie (najmenej absolvent 3-roč ého uče ého od oru a splnil podmienky prijímacieho
konania.
Prihlášku a štúdiu podáva u hádzač riaditeľovi stred ej školy do . ája.
U hádzači, ktorí e oli prijatí a štúdiu
a vysokej škole, ôžu podať prihlášku do
Prijí a ie žiakov a 2-roč é skráte é štúdiu

ie je li itova é veko

. júla.

u hádzača o štúdiu .

U hádzač podáva prihlášku a 2-roč é skráte é štúdiu v uče o od ore, v ktoro sa odborné vzdelávanie
a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, spolu s potvrdení za est ávateľa o odbornom
vzdeláva í a príprave žiaka v systé e duál eho vzdeláva ia.
Prijí a ia skúška, ak o ej rozhod e riaditeľ školy v spoluprá i so za est ávateľo , s ktorý
á škola
uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní, sa koná v dvoch termínoch. Prvým termínom je posledný úplný
jú ový týždeň a druhý ter í o posled é dva úpl é augustové týžd e. Deň ko a ia skúšky určí riaditeľ
stred ej školy.
Riaditeľ stred ej školy for u prijí a ej skúšky, o sah a rozsah prijí a ej skúšky, kritériá a úspeš é vyko a ie
skúšky a ostat é pod ie ky prijatia a štúdiu určí spolu so za est ávateľo , u ktorého sa žiak bude
pripravovať, po prerokova í v pedagogi kej rade školy. Tieto pod ie ky zverej í aj eskôr esia pred prvý
ter í o prijí a í h skúšok.
Riaditeľ stred ej školy po prerokova í v pedagogi kej rade školy určí kritériá a prijatie u hádzačov ez
prijímacej skúšky spolu so za est ávateľo , u ktorého sa žiak ude pripravovať.
Riaditeľ stred ej školy rozhod e o prijatí u hádzača a štúdiu
a základe výsledkov prijí a ieho ko a ia do
troch dní odo dňa ko a ia prijí a ej skúšky. Pri to to rozhodova í erie do úvahy aj zdravot ú spôso ilosť
a štúdiu vo zvole o od ore vzdelávania a na výkon povolania.
Riaditeľ stred ej od or ej školy prijí a sa ostat e:
a u hádzačov, ktorí oli prijatí a štúdiu v uče
poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a
ostat ý h u hádzačov.

o

od ore, v ktoro

sa od or é vzdeláva ie a príprava
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Vyučova í deň prakti kého vyučova ia v 2-roč o

skráte o

štúdiu

Prakti ké vyučova ie v rozsahu jed ého kale dár eho dňa sa oz ačuje ako vyučova í deň prakti kého
vyučova ia. Dĺžku vyučova ieho dňa prakti kého vyučova ia upravuje vyhláška č. /
Z. z. o stredných
školá h. Začiatok a ko ie vyučova ieho dňa prakti kého vyučova ia upravuje v útor ý poriadok pra oviska
prakti kého vyučova ia.
Vyučova ie od or ého vý viku pl oletý h žiakov v 2-roč o skráte o štúdiu sa začí a ajskôr o . hodi e
a ko čí aj eskôr o . hodi e. U epl oletý h žiakov sa začí a najskôr o . hodi e a ko čí aj eskôr o
20.00 hodine.
Vyučova ie od or ého vý viku žiaka 2-roč ého skráte ého štúdia trvá v . roč íku vyučova í h hodí a v 2.
roč íku vyučova í h hodí .
Vyučova ia hodi a prakti kého vyučova ia á
i út.
Do dĺžky jed ého vyučova ieho dňa prakti kého vyučova ia sa započítava aj dĺžka prestávok.
Vyučova í deň sa ôže uskutočňovať ako doo edňajší vyučova í deň prakti kého vyučova ia a tiež aj ako
poo edňajší vyučova í deň prakti kého vyučova ia apr. doo eda od : h do : h a poobede od 14:00
h do 21:00 h).
Vzorový uče

ý plá a vzorové uče

é osnovy pre 2-roč é skráte é štúdiu .

Vzorový uče ý plá a vzorové uče é os ovy pre 2-roč é skráte é štúdiu
v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami.

vypra úva

i isterstvo školstva

Vzorový uče ý plá o sahuje le od or é pred ety teoreti kého vyučova ia a odborné predmety
prakti kého vyučova ia. Vzorový uče ý plá v 2-roč o skráte o štúdiu obsahuje najmenej 60 %
vyučova í h hodí prakti kého vyučova ia z celkového počtu vyučova í h hodí .
Vzorová uče á os ova vy edzuje ciele, obsah a rozsah odborného vzdelávania a prípravy pre jednotlivé
od or é vyučova ie pred ety podľa vzorového uče ého plá u prísluš ého uče ého odboru.
Vstup za est ávateľa, školy a žiaka do systé u duál eho vzdeláva ia 8 +
Pro esy vstupu za est ávateľa, školy a žiaka do systé u duál eho vzdeláva ia + sa uskutočňujú v rovnakej
postupnosti a v rov ako rozsahu ako pri duál o vzdeláva í, do ktorého vstupujú žia i základ ej školy.
Vzhľado
a eskoršie ter í y podáva ia prihlášky a 2-roč é skráte é štúdiu
a eskoršie ter í y
prijímacieho konania na 2-roč é skráte é štúdiu
ôže za est ávateľ využiť väčší časový priestor a á or
žiakov do systé u duál eho vzdeláva ia +.
Žiadosť o overe ie spôso ilosti za est ávateľa poskytovať prakti ké vyučova ie v uče o od ore roč ého skráte ého štúdia predkladá za est ávateľ do . septe ra aktuál eho roka pre začiatok SDV od
septembra nasledujúceho kalendárneho roka.
V to to časovo horizo te astaví za est ávateľ so školou spoluprácu v systéme duálneho vzdelávania,
aktualizuje školský vzdeláva í progra , dohod e orga izá iu teoreti kého a prakti kého vyučova ia,
za ezpečí pod ie ky pre poskytova ie prakti kého vyučova ia a pra ovisku prakti kého vyučova ia a pod..
Ďalej sa predpokladá á or žiakov spočívajú i v propagácii odborného vzdelávania a prípravy v uče o
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
www.siov.sk

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

odbore, v ktoro
za est ávateľ plá uje za ezpečovať žiako
prakti ké vyučova ie. Pre
ajvhod ejšie o do ie jeseň aktuál eho roka až fe ruár asledujú eho roka.

á or je

Osvedče ie za est ávateľa o spôso ilosti poskytovať prakti ké vyučova ie v systéme duálneho vzdelávania,
ktoré za est ávateľ získal v i ulosti pre prísluš ý uče ý od or, je plat é aj pre poskytova ie prakti kého
vyučova ia for ou 2-roč ého skráte ého štúdia.
Ak za est ávateľ poskytuje prakti ké vyučova ia v prísluš o uče o od ore a pra ovisku prakti kého
vyučova ia pre žiakov -roč ého uče ého od oru a súčas e aj pre žiakov 2-roč ého skráte ého štúdia,
ajvyšší počet žiakov, ktorý
ôže poskytovať prakti ké vyučova ie v jede vyučova í deň prakti kého
vyučova ia sa posudzuje spolu za -roč ý uče ý od or a 2-roč é skráte é štúdiu v da o uče o
odbore.
Z luv é vzťahy v systéme duálneho vzdelávania 18+
V systéme duálneho vzdelávania 18+ sa uzatvárajú edzi su jekta i vzdeláva ia rov aké z luv é vzťahy ako
pri systé e duál eho vzdeláva ia urče ého pre a solve tov základ ej školy:
-

zmluva o duál o vzdeláva í uzatvore á edzi za est ávateľo a školou,
uče á z luva uzatvore á edzi za est ávateľom a žiako ,
zmluva o udú ej pra ov ej z luve edzi za est ávateľo a žiako
do rovoľ é uzatvore ie
zmluvy).

Hmotné a fi a č é za ezpeče ia žiaka v systéme duálneho vzdelávania 18+
Pre žiaka v systéme duálneho vzdelávania 18+ platia rovnaké pravidlá hmotného a fi a č ého za ezpeče ia
žiaka ako pre žiaka, ktorý vstúpil do systé u duál eho vzdeláva ia po a solvova í základ ej školy.
Postave ie žiaka 2-roč ého skráte ého štúdia
Žiak stred ej od or ej školy s uče ou z luvou v 2-roč o skráte o štúdiu á rov aké postave ie ako žiak
školy, ktorý ol prijatý a stred ú školu po a solvova í základ ej školy.
Do 2-roč ého skráte ého štúdia
-

ôže vstúpiť:

a solve t stred ej školy ih eď po uko če í štúdia v uče o ale o študij o od ore,
absolvent vysokej školy I. ale o II. stupňa,
o ča , ktorý uko čil pra ov ý po er u za est ávateľa,
o ča , ktorý ol vyrade ý z evide ie záuje ov o zamestnanie,
o ča , ktorý ie je za est a o , sa ostat e záro kovou oso ou SZČO) a nie je evidovaný ako
záujemca o zamestnanie.

Pozn.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodi y vyradí u hádzača o za est a ie z evide ie u hádzačov o
za est a ie dňo nástupu na sústavnú prípravu na povolanie de ou for ou štúdia, ktorou je aj systém
duál eho vzdeláva ia 18+. Deň ástupu na sústavnú prípravu na povolanie o ča oz a uje úradu prá e
predlože í potvrde ia o ávšteve stred ej školy.
Pre účely zdravot ého poiste ia o ča vo veku do rokov, ktorý astúpil a sústav ú prípravu a povola ie
vstupom do systému duálneho vzdelávania +, a ktorý ol pred ástupo do stred ej školy za est a o ,
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SZČO, do rovoľ ý platiteľo zdravot ého poist ého, sa dňo
ástupu do stred ej školy považuje pre účely
zdravot ého poiste ia za ezaopatre é dieťa a tý sa stáva poiste o štátu, za ktorého platí zdravotné
poiste ie štát. To eplatí pre a solve ta vysokej školy vo veku do rokov, ak už získal vysokoškolské vzdela ie
druhého stupňa a ol u priz a ý akade i ký titul.
Pre účely zdravot ého poiste ia o ča vo veku vyššo ako
rokov, ktorý nastúpil na sústavnú prípravu na
povola ie vstupo do systé u duál eho vzdeláva ia +, a ktorý ol pred ástupo do stred ej školy
za est a o , SZČO, do rovoľ ý platiteľo zdravot ého poist ého, sa dňo
ástupu do stred ej školy
epovažuje pre účely zdravot ého poiste ia za ezaopatre é dieťa a tý sa estáva poiste o štátu, za
ktorého platí zdravot é poiste ie štát.
Takýto o ča sa považuje a účely zdravot ého poiste ia za oso u do rovoľ e eza est a ú a zdravotné
poiste ie o ča hradí ako sa oplatiteľ.
Výber z legislatívy:
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení
§ 11 Platitelia poistného
(7) Štát je platiteľom poistného, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, za
a) nezaopatrené dieťa;29) za nezaopatrené dieťa sa na účely tohto zákona považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 roku veku, ktorá
študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formyštúdia, 30) poistencom štátu
je aj v období prázdnin až do vykonania štátnych záverečných skúšok alebo do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo
tretieho stupňa v dennej forme štúdia, ak zápis na vysokoškolské štúdium druhého stupňa alebo tretieho stupňa bol vykonaný do konca
kalendárneho roka, v ktorom bolo získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo druhého stupňa v dennej forme štúdia,
) § 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

29

§ 9 Nezaopatrené dieťa
(1) Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa
a) do skončenia povinnej školskej dochádzky,29)
b) po skončení povinnej školskej dochádzky,29) najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak
1. sa sústavne pripravuje na povolanie,
2. pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2, sa nemôže sústavne pripravovať na
povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo
3. pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné
vykonávať zárobkovú činnosť.
(2) Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nezaopatreného dieťaťa je choroba a stav uvedené v prílohe č. 2, ktoré podľa poznatkov lekárskej
vedy majú trvať alebo trvajú dlhšie ako jeden rok a ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa tejto prílohy.
(3) Nezaopatrené dieťa nie je dieťa,
a) ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, ak už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a bol mu priznaný akademický
titul podľa osobitného predpisu,30) alebo
b) ktoré je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %.

Žiak 2-roč ého skráte ého štúdia v systéme duálneho vzdelávania 18+ má nárok na úrazové dávky v rozsahu
urče o záko o č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ak utrpel pracovný úraz alebo mu vznikla choroba z
povola ia pri prakti ko vyučova í podľa záko a č. /
Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave.
Výber z legislatívy:
Zákon č. 461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení
§ 16
Osobný rozsah úrazového poistenia
Povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť v
pracovnoprávnom vzťahu,38) v štátnozamestnaneckom pomere,39) v členskom pomere, ktorého súčasťou je aj pracovný vzťah k
družstvu,39a) v služobnom pomere39b) okrem fyzickej osoby, ktorá je sudca alebo prokurátor alebo ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú
osobu vykonávajúcu zárobkovú činnosť, ktorou je výkon verejnej funkcie podľa osobitných predpisov. 39c) Povinne úrazovo poistený je aj
ústav na výkon väzby a ústav na výkon trestu odňatia slobody, ktoré plnia povinnosti zamestnávateľa podľa osobitného predpisu39d) pre
fyzickú osobu vo výkone väzby a pre fyzickú osobu vo výkone trestu odňatia slobody, ak sú zaradené do práce.
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
www.siov.sk

www.esf.gov.sk

www.minedu.sk

§ 17
(1) Nárok na úrazové dávky z úrazového poistenia zamestnávateľa má zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16 po splnení podmienok
ustanovených týmto zákonom.
(2) Nárok na úrazové dávky v rozsahu ustanovenom týmto zákonom má aj
a) žiak strednej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickom vyučovaní podľa osobitného
predpisu7aa) a študent vysokej školy, ktorý utrpel pracovný úraz alebo ktorému vznikla choroba z povolania pri praktickej výučbe alebo
odbornej praxi podľa osobitného predpisu, 7aaa)
) Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“
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