
DUÁLNE VZDELÁVANIE 18 +

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania



Nadväzujúce formy odborného vzdelávania, ktoré možno využiť v systéme duálneho
vzdelávania, umožňujú získať:

 druhý výučný list absolventom stredoškolského štúdia v učebných odboroch,

 druhú maturitu absolventom študijných odborov stredoškolského štúdia,

 absolventský diplom absolventom študijných odborov stredoškolského štúdia.



Duálne vzdelávanie 18+ poskytuje zamestnávateľovi zrýchlenú cestu k získaniu
kvalifikovanej pracovnej sily v porovnaní s klasickým systémom duálneho vzdelávania, do
ktorého vstupujú absolventi 9. ročníka základných škôl vo veku 15+.

Táto cesta sa dá skrátiť až na 2 roky v porovnaní s väčšinou 3-ročnými učebnými odbormi
a väčšinou 4-ročnými študijnými odbormi.

Duálne vzdelávania 18+ sa uskutočňuje vo vzdelávacích programoch, ktoré obsahujú iba
odborné vyučovacie predmety teoretického vyučovania a praktické vyučovanie
u zamestnávateľa.



Nadväzujúce formy vzdelávania využiteľné v systéme duálneho vzdelávania, ktorými sa
získava kvalifikácia, sú:

Skrátené štúdium v učebných odboroch, dĺžka 2 roky, záverečná skúška, výučný list.

Pomaturitné kvalifikačné štúdium s odborným výcvikom, dĺžka 2 roky, odborná zložka
maturitnej skúšky, výučný list, maturita.

Pomaturitné kvalifikačné štúdium s odbornou praxou, dĺžka 2 roky, odborná zložka
maturitnej skúšky, maturita.

Vyššie odborné štúdium, dĺžka 3 roky, absolventská skúška, absolventský diplom.



Skrátené štúdium je určené pre absolventov, ktorí získali najmenej stredné odborné
vzdelanie s výučným listom.

Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov, ktorí získali maturitu.

Na rozdiel od systému duálneho vzdelávania, do ktorého vstupujú absolventi základnej
školy vo veku 15 až 16 rokov, do nadväzujúceho štúdia vstupujú absolventi stredoškolského
štúdia vo veku 18 rokov a viac.

Preto sa často zjednodušene toto štúdium označuje aj ako „Duálne vzdelávanie 18+“.





Skrátené štúdium

Skrátené štúdium sa organizuje v učebných odboroch s cieľom rozšírenia a prehĺbenia
kvalifikácie na výkon povolania alebo skupiny povolaní.

Skrátené štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali
najmenej stredné odborné vzdelanie, teda absolvovali najmenej učebný odbor.
Žiak v skrátenom štúdiu študuje len odborné vyučovacie predmety v rámci teoretického
a praktického vyučovania.

Skráteným štúdiom žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v
ktorom vykonali záverečnú skúšku.

Skrátené štúdium, ktoré sa ukončuje záverečnou skúškou, sa organizuje v 2-ročnom
vzdelávacom programe.

Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a
dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.



Pomaturitné kvalifikačné štúdium

Pomaturitné kvalifikačné štúdium sa organizuje v študijných odboroch v záujme zvyšovania a
prehlbovania kvalifikácie na výkon povolaní a pracovných činností.

Pomaturitné štúdium je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom vzdelávaní získali úplné
stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie.
Žiak v pomaturitnom štúdiu študuje len odborné vyučovacie predmety v rámci teoretického
a praktického vyučovania.

Pomaturitné kvalifikačné štúdium sa organizuje v 2-ročných vzdelávacích programoch.

Kvalifikačným štúdiom žiaci získavajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom
vykonali maturitnú skúšku; štúdium sa ukončuje odbornou zložkou maturitnej skúšky.

Dokladom o získanom stupni vzdelania v pomaturitnom 2-ročnom vzdelávacom programe, v ktorom sa
praktické vyučovanie uskutočňuje formou odborného výcviku, je vysvedčenie o maturitnej skúške s
doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.

Dokladom o získanom stupni vzdelania v pomaturitnom 2-ročnom vzdelávacom programe vzdelávania,
v ktorom sa praktické vyučovanie uskutočňuje formou odbornej praxe je vysvedčenie o maturitnej
skúške.



Pomaturitné vyššie odborné štúdium 

Pomaturitné vyššie odborné štúdium sa organizuje ako 3-ročné štúdium, v ktorom žiaci
získavajú všeobecné vzdelanie a špeciálne vedomosti a zručnosti vrátane nových vedecko-
technických poznatkov na výkon konkrétnych pracovných činností a pracovných funkcií.

Je určené pre uchádzačov, ktorí v predchádzajúcom štúdiu získali úplné stredné odborné
vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie; štúdium sa ukončuje absolventskou
skúškou; úspešným ukončením vyššieho odborného štúdia absolvent získa vyššie odborné
vzdelanie.



Prijímanie žiakov na nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu skráteného štúdia môže byť prijatý uchádzač,
ktorý získal najmenej stredné odborné vzdelanie (najmenej absolvent učebného odboru) a
splnil podmienky prijímacieho konania.

Do prvého ročníka vzdelávacieho programu pomaturitného kvalifikačného štúdia
a vyššieho odborného štúdia môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal úplné stredné
všeobecné vzdelanie (absolvent gymnázia) a splnil podmienky prijímacieho konania alebo
úplné stredné odborné vzdelanie (absolvent strednej odbornej školy a splnil podmienky
prijímacieho konania.



Prihlášku na štúdium podáva uchádzač riaditeľovi strednej školy do 31. mája. 

Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31. 
júla. 

Uchádzač podáva prihlášku na štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, 
v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, 
spolu s potvrdením zamestnávateľa o odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme 
duálneho vzdelávania.

Prijímacia skúška sa koná v dvoch termínoch. 

Prvým termínom je posledný úplný júnový týždeň a druhým termínom posledné dva úplné 
augustové týždne. Deň konania skúšky určí riaditeľ strednej školy.



Vyučovací deň praktického vyučovania v nadväzujúcom štúdiu

Praktické vyučovanie v jeden kalendárny deň sa označuje ako vyučovací deň praktického vyučovania.

Vyučovací deň sa môže uskutočňovať ako doobedňajší vyučovací deň praktického vyučovania a tiež aj
ako poobedňajší vyučovací deň praktického vyučovania (napr. doobeda od 7:00 h do 14:00 h a poobede
od 14:00 h do 21:00 h).

Dĺžku vyučovacieho dňa praktického vyučovania v nadväzujúcej forme vzdelávania upravuje vyhláška
č. 65/2015 Z. z. o stredných školách.

Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej praxe žiaka 1. ročníka nadväzujúcej
formy odborného vzdelávania a prípravy najviac 7 vyučovacích hodín.

Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej praxe žiaka 2. ročníka a 3. ročníka
nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho
vzdelávania, najviac 8 vyučovacích hodín.



Vyučovací deň praktického vyučovania v nadväzujúcom štúdiu

Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odborného výcviku sa započítava aj dĺžka prestávok. 
Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odbornej praxe alebo umeleckej praxe na pracovisku 
zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania sa započítava aj dĺžka prestávok.

Vyučovanie neplnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 8 hodín.
Vyučovanie plnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 12 hodín.

Začiatok a koniec vyučovacieho dňa praktického vyučovanie v upravuje vnútorný poriadok pracoviska

praktického vyučovania a priebeh teoretického vyučovania upravuje rozvrh vyučovacích hodín školy,

pričom sa vychádza z vyhlášky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách.

Vyučovanie neplnoletého žiaka sa začína najskôr o 7.00 hodine. Vyučovanie odborného výcviku, 
odbornej praxe alebo umeleckej praxe plnoletých žiakov sa začína najskôr o 6.00 hodine. Vyučovanie 
sa skončí najneskôr o 20.00 hodine.

Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej praxe plnoletých žiakov sa začína

najskôr o 6.00 hodine a končí najneskôr o 22.00 hodine.





www.potrebyovp.sk

Webové sídlo stavovskej a profesijnej organizácie 

s vecnou pôsobnosťou v oblasti OVP.

Ďalšie informácie k systému duálneho vzdelávania v 

„Systém duálneho vzdelávania - manuál pre zamestnávateľa,

strednú odbornú školu a zriaďovateľa školy.“

www.rsov.sk



ĎAKUJEME, ŽE VZDELÁVATE PRE BUDÚCNOSŤ


