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Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania

DUÁLNE VZDELÁVANIE 18+
Systém duálneho vzdelávania možno využiť aj pri nadväzujúcich formách vzdelávania, ktoré upravuje § 45
zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Na rozdiel od systému duálneho vzdelávania,
do ktorého vstupujú absolventi základnej školy vo veku 15 až 16 rokov, do nadväzujúceho štúdia vstupujú
absolventi predchádzajúceho štúdia vo veku 18 rokov a viac. Preto sa zjednodušene toto štúdium v systéme
duálneho vzdelávania označuje aj ako „Duálne vzdelávanie 18+“.
Duálne vzdelávania 18+ je vhodné aj pre zamestnávateľov poskytujúcich praktické vyučovanie v rámci
odborného vzdelávania a prípravy na povolania so zvýšeným rizikom poškodenia zdravia, ktoré nie sú vhodné
pre neplnoletých žiakov.
Duálne vzdelávanie 18+ poskytuje zamestnávateľovi zrýchlenú cestu k získaniu kvalifikovanej pracovnej sily,
ktorá sa dá skrátiť na 1, 2 alebo 3 roky v závislosti od výberu formy nadväzujúceho odborného vzdelávania
a prípravy v porovnaní s 3-ročným učebným odborom alebo 4-ročným študijným odborom určeným pre
absolventov základnej školy.
Duálne vzdelávanie 18+ sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov, ktoré obsahujú iba odborné vyučovacie
predmety teoretického vyučovania a praktické vyučovanie vo forme odborného výcviku alebo odbornej praxe.

Prehľad nadväzujúcich foriem OVP vhodných pre duálne vzdelávanie 18+
Nadväzujúca
forma OVP

Dĺžka
štúdia

Skrátené
štúdium

1-ročné

Skrátené
štúdium

2-ročné

Pomaturitné
kvalifikačné
štúdium
s odborným
výcvikom
Pomaturitné
kvalifikačné
štúdium
s odbornou
praxou
Pomaturitné
vyššie odborné
štúdium
s odbornou
praxou

Určené pre
absolventov
Najmenej so
stredným odborným
vzdelaním (výučný
list)
Najmenej so
stredným odborným
vzdelaním (výučný
list)

2-ročné

Najmenej s úplným
stredným odborným
alebo všeobecným
vzdelaním (maturita)

2-ročné

Najmenej s úplným
stredným odborným
alebo všeobecným
vzdelaním (maturita)

3-ročné

Najmenej s úplným
stredným odborným
alebo všeobecným
vzdelaním (maturita)

Odbory vzdelávania

Všetky 3-ročné učebné
odbory

Všetky 3-ročné učebné
odbory
Študijné odbory s kódom
odboru xxxx K, ak je to
uvedené v poznámke
v zozname odborov
vzdelávania**
Študijné odbory s kódom
odboru xxxx M, ak je to
uvedené v poznámke
v zozname odborov
vzdelávania**
Študijné odbory s kódom
odboru xxxx Q,

Podiel praktického
vyučovania (PV)*
Najmenej
60 % vyučovacích
hodín PV
za štúdium
Najmenej
60 % vyučovacích
hodín PV
za štúdium
Najmenej
50 % vyučovacích
hodín PV
za štúdium
Najmenej
50 % vyučovacích
hodín PV
za štúdium
Najmenej
50 % vyučovacích
hodín PV
za štúdium

Doklad
o ukončení
vzdelávania

Doklad o
kvalifikácii

Vysvedčenie
o záverečnej
skúške

Nie

Vysvedčenie
o záverečnej
skúške

Výučný list

Vysvedčenie
o maturitnej
skúške (iba
odborná zložka
maturity)
Vysvedčenie
o maturitnej
skúške (iba
odborná zložka
maturity)
Vysvedčenie
o absolventskej
skúške

Výučný list

Nie

Absolventský
diplom, titul
„DiS“

*Pozn.: Podiel praktického vyučovania pre daný odbor vzdelávania sa určí vo vzorovom učebnom pláne, pričom musí byť
dodržaný minimálny podiel PV uvedený v tabuľke.
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**Pozn.: Pomaturitné 2-ročné kvalifikačné štúdium sa môže uskutočňovať v študijnom odbore vzdelávania s kódom
odboru vzdelávania xxxx K alebo xxxx M, ak je to uvedené v poznámke k odboru vzdelávania v zozname odborov
vzdelávania vyhlášky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.
Ak sa vyučovanie v študijnom odbore organizuje formou kvalifikačného štúdia s odborným výcvikom v kóde študijného
odboru sa písmeno „K“ nahrádza písmenom „N“.
Ak sa vyučovanie v študijnom odbore organizuje formou kvalifikačného štúdia s odbornou praxou v kóde študijného
odboru sa písmeno „M“ nahrádza písmenom „N“.

Bližšie informácie k jednotlivých formám duálneho vzdelávania 18+ sú spracované samostatne pre každú
nadväzujúcu formu OVP uvedenú v tabuľke vyššie v členení:










charakteristika príslušnej formy OVP v duálnom vzdelávaní 18+,
plán výkonov školy – počet tried 1. ročníka pre duálne vzdelávanie 18+,
prijímanie žiakov na duálne vzdelávanie 18+,
vyučovací deň praktického vyučovania duálneho vzdelávania 18+,
vzorový učebný plán a vzorové učebné osnovy pre duálne vzdelávanie 18+,
vstup zamestnávateľa, školy a žiaka do duálneho vzdelávania 18+,
zmluvné vzťahy v duálnom vzdelávaní 18+,
hmotné a finančné zabezpečenie žiaka duálneho vzdelávania 18+,
postavenia žiaka duálneho vzdelávania 18+.

Všetko čo potrebuje zamestnávateľ vedieť o duálnom vzdelávaní 18+
nájde na www.dualnysystem.sk.
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