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Koncepcia rozvoja Odboru školstva, vedy a výskumu a regionálneho rozvoja

Duálny systém vzdelávania a Integrovaný systém vzdelávania pre Plán 
Výkonov



Hlavné procesné úlohy a ciele

1. Zmena organizačnej štruktúry odboru,

2. Systém duálneho vzdelávania,

3. Integrovaný systém vzdelávania,

4. Procesné nastavenia škôl.



Organizačná štruktúra odboru

• od 1.6 sa pôvodný názov mení na Odbor školstva, Vedy a Výskumu a Regionálneho rozvoja,

• zmena pracovných naplní a názvov pracovných pozícií,

• spracovanie Akčných plánov na každý mesiac / KPI pracovníka,

• teamová práca _ pravidelné operatívne porady a procesné porady,

• priama zodpovednosť za výsledky,



Procesné riadenie:

Oddelenie vedy a 
výskumu

Oddelenie regionálneho 
rozvoja pre podporu 

vzdelania

Oddelenie duálneho 
vzdelávania a 

Integrovaného systému 
vzdelávania

Oddelenie metodiky a 
riadenia škôl

Odbor školstva, vedy 
výskumu a regionálneho 

rozvoja

Riaditeľ úradu

Župan

Poradca župana pre 
vzdelanostný región



Systém Duálneho vzdelávania

• Projektový manažér pre koordináciu aktivít zo SIOV, školami a zamestnávateľmi,

• Nastavanie Procesu , cieľov a úloh,

• Projektové riadenia – Projektová úloha,

• Procesný manuál,

• Koordinácia spolupráce so ŠIOV a Zamestnávateľskými zväzmi,

• Spolupráca so SARIO a ŠPU Bratislava,

• Certifikácia škôl a školských dielní,

• Pravidelné školenie riaditeľov škôl a zadanie Akčných plánov,

• Pravidelné školenia a porady so zamestnávateľmi a Sme,

• Regionálne nastavenie učebných a študijných odborov.



Systém Duálneho vzdelávania
• Procesné nastavenie škôl a zamestnávatelov – ROAD SHOW

• Dátova sieť EDUPOINT a INOVUJ.SK

• Nastavenie normatívu na 100% - novela zákona

• Refundácia nákladov pre zamestnávatelov

• Vlastný učebný plán na základe požiadavky zamestnávateľa

• Certifikácia  školských dielní pre Duálny system pre Sme

• Zavedenie pozície Hlavný inštruktor a Inštruktor

• Prestupový model do Duálneho vzdelávania od septembra do Januára  - 5 mesiacov

• Štipendium a odmena za produktívny výkon

• Benefitný system – Dual Buss, ubytovanie, stravovanie, OOP , vzdelávanie

• Teoretici do praxe – stáže pre učitelov



DUAL TEAM



Nástup absolventa do 
zamestnania v ukončenom 
odbore – uzatvorenie PZ
nie je podmienkou

Ukončenie štúdia –
záverečné a maturitné 
skúšky – výučný list

Štúdium – teoretické 
a praktické vyučovanie –
priebežné a ročníkové 
hodnotenia 

Prijímací konanie – 1. a 2. 
kolo, vyhodnotenie, zoznam 
prijatých žiakov, zaslanie 
zoznamu  – zverejnenie -
web stránka

Vydanie potvrdenia 
o vzdelávaní v SDV ( §17 
61/2015) uchádzačovi, 
ktoré bude tvoriť prílohu 
k prihláške na strednú školu.

Popularizačné aktivity pre 
žiakov a rodičov 
v spolupráci s TTSK
Edupoint, do 10.04.2019

Nábor žiakov
ZŠ - SŠ + zamestnávateľ  + 

VÚC – analýza záujmu o 
štúdium

Uzatvorenie zmluvy o SDV
zverejnenie na web stránke, 
Podmienka 90% naplnenosť 
triedy v SDV.

Popularizácia systému 
duálneho vzdelávania –
Sario
Roadshow
Deň otvorených dverí
Nastavenie harmonogramu 
aktivít.

Zamestnávateľ
- nadviazanie kontaktov     
s potenciálnymi 
zamestnávateľmi
do 31. 12. 2018

Trnavský samosprávny kraj 
– spracovanie projektového 
zámeru vstupu do SDV

Stredná škola

Vedenie školy /riaditeľ/

Porada riaditeľov
Analýza škôl – recertifikácia
dielní pre SDV

Pedagogická rada školy 
- ŠkVP
- Prerokovanie zámeru 
vstúpiť do SDV

Škola nedostala súhlas
Odstránenie nedostatkov Podpis učebnej zmluvy 

najneskôr do 15. 09. 2019

Študijné odbory – 4-, 5-
ročné
Učebné odbory – 3-, 4-ročné 

Procesný diagram k zavádzaniu 
systému duálneho vzdelávania

ÁNO



Integrovaný systém vzdelávania

• Kariérny rast mladého človeka,

• Integrovaný model riadenia od Materskej školy po Univerzitu,

• Integrovaná dátová sieť školských zariadení,

• WEB portál EDUPOINT,

• Regionálne projekty pre vzdelanostný región a popularizáciu vzdelania,

• Vyhlasovania osobností vzdelania,

• Cezhraničná spolupráca,

• Zahraniční študenti,

• Coworkingové centra a huby,

• Fan zóny pre podporu vzdelania.



Procesné nastavenia škôl

• Certifikácia škôl,

• Plán výkonov škôl,

• Spolupráca so ZMOS /mestá a obce/,

• Optimalizácia infraštruktúry škôl a školských zariadení,

• Nastavenie kariérneho rastu pedagógov,

• Popularizácia práce v školách,

• Zahraničný kapitál do rozvoja škôl,

• Podnikové školy.



Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na spoluprácu 

Ing.Peter Beck – poradca župana pre Vzdelanostný región – beck.peter@trnava-vuc.sk


