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                 Trenčiansky samosprávny kraj 

                        Tlačová správa      

        

   

 

Trenčín, 13. december 2017 

Zástupcovia stredných odborných škôl z celej republiky sa zišli na Úrade TSK; 

predmetom stretnutia bol duálny systém vzdelávania 

Pracovné stretnutie riaditeľov stredných odborných škôl z celej Slovenskej republiky inicioval Štátny inštitút 

odborného vzdelávania, ktorý je aj realizátorom projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality 

odborného vzdelávania a prípravy.  

Na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo  prvý decembrový týždeň v kongresovej sále Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, bolo pozvaných 76 zástupcov stredných odborných škôl z celého Slovenska 

a zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Nosnou témou rozsiahlej 

diskusie bol systém duálneho vzdelávania, jeho atraktivita a prínos, ktorý má pre trh práce. „Jedna z tém, 

o ktorej sme sa rozprávali, je tiež novela Zákona o odbornom vzdelávaní, ktorou reagujeme na aplikačnú 

prax. Prvé tri roky duálneho vzdelávania nám priniesli zmeny, ktoré by mali byť do novely zákona pretavené,“ 

objasnil Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Zároveň dodal, že cieľom novely 

zákona je zatraktívniť systém duálneho vzdelávania a výrazne navýšiť počty žiakov v ňom zapojených.  

Dlhodobým lídrom v systéme duálneho vzdelávania je spomedzi ostatných vyšších územných celkov 

Trenčiansky samosprávny kraj, čo potvrdila aj vedúca Odboru školstva a kultúry Daniela Hilčíková. „V 

systéme duálneho vzdelávania je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. K septembru 2017 mala každá z nich podpísané zmluvy 

o systéme duálneho vzdelávania. Aj progres počtu žiakov zapojených do duálneho vzdelávania je evidentný. 

Podľa štatistík Eduzber nastúpilo v prvom roku zavedenia tohto systému do duálu 100 žiakov, v druhom roku 

207 žiakov a v treťom roku 302 žiakov,“ povedala Daniela Hilčíková.  

Systém duálneho vzdelávania vytvára partnerský vzťah medzi zamestnávateľom a žiakom a tiež medzi 

zamestnávateľom a školou. Cieľom je dôkladne pripraviť študentov pre potreby trhu práce. „Stredná odborná 

škola strojnícka v Považskej Bystrici víta duálny systém vzdelávania. Svedčí o tom aj fakt, že do dnešného 

dňa máme podpísané zmluvy s dvanástimi zamestnávateľmi. V systéme duálneho vzdelávania máme 
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zapojených 140 žiakov, čo je najviac zo všetkých stredných odborných škôl v rámci Trenčianskeho 

samosprávneho kraja,“ uviedol Štefan Capák, riaditeľ SOŠ strojnícka v Považskej Bystrici.  


