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Silné stránky a príležitosti duálneho vzdelávania z pohľadu žiaka: 
 

 duálne vzdelávanie ako partnerstvo zamestnávateľa a školy, je zárukou 

kvality a aktuálnosti odborného vzdelávania žiaka a jeho prípravy na 

povolanie,  

 nadobudnutie kvalifikácie a praxe s osvojením si pracovných návykov priamo                        

u zamestnávateľa,  

 získanie finančného a hmotného zabezpečenia od zamestnávateľa – 

podnikové štipendium, príspevok na stravovanie, v prípade potreby ochranné 

pracovné prostriedky, ostatné pracovné pomôcky,  

 možnosť výučby na nových technológiách priamo u zamestnávateľa, 

 dosiahnutie zlepšenia úrovne odborných kompetencií a pracovnej morálky,  

 v reálnom pracovnom prostredí a v sociálnych situáciách osvojenie „firemnej 

kultúry“,  

 skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie 

dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením, 

 možnosť výberu povolania a zamestnávateľa, ktorý žiakovi zabezpečí 

praktické vyučovanie. 

 

V súčasnosti má škola podpísané zmluvy o duálnom vzdelávaní s ôsmimi 

zamestnávateľmi, ktorí zabezpečujú  odbornú prax - praktické vyučovanie na 

svojich pracoviskách aktuálne pre 8 žiakov druhého ročníka a 4 žiakov prvého 

ročníka. 
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Postup žiaka ZŠ a jeho zákonného zástupcu pri záujme o štúdium 

v systéme duálneho vzdelávania    
 

Postup č. 1 
 

a) Žiak ZŠ a jeho zákonný zástupca si vyberie zamestnávateľa, s ktorým má škola 

aktuálne uzavretú duálnu zmluvu a zároveň má vytvorené pracovné miesto pre žiaka 

prvého ročníka v šk. roku 2023/2024. 
 

Aktuálne ponúkané miesta: 

JAKON SK, s.r.o., Betliar, pracovisko Rožňava - 3 žiaci 

FERMAT - J & F STROJE, s.r.o., Prakovce - 2 žiaci 

V súčasnosti prebiehajú rokovania organizáciami, s ktorými má škola podpísanú 

zmluvu o duálnom vzdelávaní o možnom navýšení počtu ponúkaných miest pre prvý 

ročník. 
 

b) Žiak ZŠ a jeho zákonný zástupca kontaktuje strednú školu (Obchodnú akadémiu 

v Rožňave) do termínu podania prihlášky na štúdium na strednej škole na 

emailovej adrese: stanislava.lukacova.oarv@gmail.com, telefón 0904 648 764 

a požiada o sprostredkovanie kontaktu so zamestnávateľom. 
 

c) Zamestnávateľ pozve žiaka ZŠ a jeho zákonného zástupcu na výberové konanie - 

výber žiaka u zamestnávateľa pre uzatvorenie učebnej zmluvy. 
 

d) Ak žiak uspeje vo výberovom pohovore u zamestnávateľa, zamestnávateľ žiakovi 

vystaví tlačivo Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme 

duálneho vzdelávania. Tlačivo doručí zákonný zástupca žiaka do Obchodnej akadémie 

v Rožňave do termínu konania prijímacích skúšok pre študijný odbor 6317 M 

obchodná akadémia.  
 

e) Žiak sa zúčastní prijímacieho konania v strednej škole. Pri rozhodovaní o prijatí sa 

budú uchádzači, ktorí predložili Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka 

v systéme duálneho vzdelávania vyhodnocovať samostatne. 
 

f) Ak žiak neuspeje vo výberovom pohovore u zamestnávateľa, môže sa zúčastniť 

pohovoru u iného zamestnávateľa, prípadne sa zúčastní prijímacieho konania v škole 

bez Potvrdenia o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho 

vzdelávania a bude sa pri rozhodovaní o prijatí vyhodnocovať v skupine žiakov bez 

vzdelávania u zamestnávateľa. 
 

g) Zákonný zástupca  žiaka, ktorý uspel vo výberovom konaní u zamestnávateľa 

a prijímacom konaní v škole,  uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom a žiak 

nastúpi na štúdium v Obchodnej akadémii v Rožňave. 
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Postup č. 2 
 

a) Žiak ZŠ a jeho zákonný zástupca oslovia zamestnávateľa, s ktorým by chceli 

uzavrieť učebnú zmluvu, do termínu podania prihlášky na štúdium na strednej 

škole.  Po odsúhlasení záujmu zamestnávateľa o spoluprácu, zákonný zástupca 

kontaktuje Obchodnú akadémiu v Rožňave (stanislava.lukacova.oarv@gmail.com, 

telefón 0904 648 764) a informuje o záujme zamestnávateľa o spoluprácu, prípadne 

sprostredkuje priamy kontakt zamestnávateľa so školou. Škola začne rokovania so 

zamestnávateľom a uzavrie so zamestnávateľom zmluvu o duálnom vzdelávaní. 
 

b) Zamestnávateľ vystaví žiakovi po výberovom pohovore tlačivo Potvrdenie 

o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Tlačivo 

doručí zákonný zástupca žiaka do Obchodnej akadémie v Rožňave do termínu konania 

prijímacích skúšok pre študijný odbor 6317 M obchodná akadémia.  
 

c) Žiak sa zúčastní prijímacieho konania v strednej škole. Pri rozhodovaní o prijatí sa 

budú uchádzači, ktorí predložili Potvrdenie o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka 

v systéme duálneho vzdelávania vyhodnocovať samostatne. 
 

d) Zákonný zástupca žiaka, ktorý uspel vo výberovom konaní u zamestnávateľa 

a prijímacom konaní v škole,  uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom a žiak 

nastúpi na štúdium v Obchodnej akadémii v Rožňave. 

 

 

 

 

Postup č. 3 
 

a) Žiak ZŠ sa zúčastní prijímacieho konania v Obchodnej akadémii v Rožňave ako 

bežný žiak.  
 

b) V prípade, že bude žiak prijatý na štúdium v obchodnej akadémii, žiak a jeho 

zákonný zástupca si môžu vybrať po prijímacom konaní, prípadne v prvom polroku 

štúdia prvého ročníka zamestnávateľa, s ktorým má škola aktuálne uzavretú duálnu 

zmluvu a má ešte vytvorené voľné miesta pre duálne vzdelávanie alebo  oslovia 

zamestnávateľa, s ktorým by chceli uzavrieť učebnú zmluvu. V prípade, že 

zamestnávateľ prejaví záujem o vzdelávanie žiaka v systéme duálneho vzdelávania, 

škola zabezpečí proces uzavretia zmluvného vzťahu medzi zamestnávateľom, školou, 

žiakom a jeho zákonným zástupcom. 
 

Tento postup musí byť zrealizovaný a ukončený v prvom ročníku štúdia žiaka 

v príslušnom školskom roku. 
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