
                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa     
        

   
Trenčín, 1. júla 2016 
V Piešťanoch bilancovali prvý školský rok duálneho vzdelávania 
 
Premiéroví absolventi duálneho vzdelávania na Slovensku majú za sebou prvý školský rok. V 
priestoroch piešťanskej Elektrárne sa vo štvrtok 21. júna 2016 konalo zasadnutie Výboru 
Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (SNOPK) pre odborné vzdelávanie.  
 
Náplňou stretnutia bolo zdieľať získané skúsenosti s firmami, ktoré uvažujú o vstupe do systému 
duálneho vzdelávania pomocou krátkych referátov a workshopov. Pripravený bol aj zaujímavý 
interaktívny rámcový program a množstvo súťaží a hier pre 160 žiakov základných škôl. Cieľom 
programu bolo hravým spôsobom priblížiť duálne odborné vzdelanie mladým ľuďom a ponúknuť im 
alternatívu v oblasti vzdelávania. 
 
Predchodcom duálneho vzdelávania na Slovensku bolo učňovské školstvo, ktoré trvalo do roku 
1989. Po tomto roku nastal jeho postupný útlm, čo malo neskôr za následok nedostatok 
kvalifikovaných ľudí v oblasti priemyselnej výroby. Vyriešiť tento problém má duálne vzdelávanie. 
Jeho cieľom je umožniť plynulý prechod žiakov zo  stredoškolských lavíc na trh práce a zvýšiť 
celkové uplatnenie absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. 
 
Témami praktických workshopov po prvom roku duálneho vzdelávania boli na zasadnutí Výboru 
SNOPK faktory úspechu vstupu firmy do duálneho vzdelávania, spolupráca školy s firmami a úloha 
inštruktora. Poskytnúť nováčikom a firmám nadobudnuté skúsenosti z celého školského roku prišli 
Iveta Mroceková, učiteľka zo SPŠ Nové Mesto nad Váhom, Ján Chlapík, inštruktor a Marián 
Hudeček, HR manažér z Askoll Slovakia.  
 
Stredná priemyselná škola v Novom Meste nad Váhom, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky 
samosprávny kraj (TSK), spolupracuje v rámci duálneho vzdelávania s piatimi firmami v kraji. 
Presnejšie s Hella Slovakia Front-Lighting v Kočovciach, Manz Slovakia a Emerson Novom Meste 
nad Váhom, Askoll Slovakia v Potvoriciach a Vacuumschmelze v Hornej Strede. TSK patrí medzi 
inštitúcie, ktoré priamo podporujú tento pilotný projekt DUALpro v Novom Meste nad Váhom. 
 
Duálne vzdelávanie prináša pre žiakov okrem výučného listu aj maturitu a nemecký certifikát. 
Výhodou je aj zloženie predmetov v pomere 50% teoretické vyučovanie a 50% odborného výcviku 
vo firme. Špecifikom projektu DUALpro sú jednotné záverečné skúšky, ktoré zaručujú, že známka 
mechatronika v Nemecku je porovnateľná so známkou mechatronika na Slovensku. V rámci 
projektu DUALpro sú k dispozícií na výber odbory mechanik nastavovač, mechanik mechatronik, 
obchodný pracovník, obuvník a technik obuvníckej výroby. 
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