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Informácia o pripravovanej medzinárodnej konferencii  

o duálnom vzdelávaní 

Bratislava, 25.04.2013 

___________________________________________________________________________ 

Východisková situácia a podnet pre organizovanie konferencie: 

Príprava pracovníkov pre výkon odborných povolaní je v  globalizovanom svete zabezpečená 

v širokej škále rôznych vzdelávacích systémov. Súčasný krízový vývoj ekonomiky 

a hospodárstva je charakterizovaný  mnohými aspektmi, akými sú  príčiny jeho vzniku, 

priebeh, ale aj možné riešenia a použitie nástrojov na jeho preklenutie  v jednotlivých 

krajinách. V rámci Európskeho spoločenstva aktuálne relevantné štatistiky poukazujú na 

skutočnosť, že krízovým procesom relatívne najlepšie prechádzajú krajiny, ktoré majú v  

príprave svojej pracovnej sily  zavedený systém  nazývaný „duálny systém“.  

Spolková republika Nemecko (SRN) - ekonomický líder EÚ - deklaruje svoj úspešný vývoj 

(odolávajúci pomerne úspešne krízovým problémom) najmä prípravou kvalifikovaných 

kádrov zvládajúcich výrazne sťažené podmienky v súčasnom hospodárskom a ekonomickom 

vývoji. To všetko cestou svojho osvedčeného vzdelávacieho systému. Záujem tejto krajiny 

a to aj v celoeurópskom kontexte, je pomôcť iným krajinám cestou „exportu“ svojho 

vzdelávacieho systému najmä do štátov, s ktorými rozvíja ekonomickú a hospodársku 

spoluprácu. Slovenská republika a jej štruktúra hospodárstva je prioritne naviazaná na 

Spolkovú republiku.  

SRN a Nemecké spolkové ministerstvo školstva ponúka prezentáciu svojho vzdelávacieho 

systému, ktorý pôsobí v úzkej previazanosti so  zamestnávateľmi. 

Cestou zastupiteľských úradov obidvoch krajín Slovenská republika pozitívne tlmočí na túto 

výzvu a pripravuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky konferenciu o duálnom systéme vzdelávania za účasti zástupcov širokého spektra 

účastníkov pôsobiacich v odbornom vzdelávaní.  

Zámer konferencie je 

• poskytnúť posúdenie možnosti na transfer veľmi pozitívne fungujúcich nástrojov 

v nemeckom duálnom školskom systému podporujúcich najmä zapojenie zamestnávateľov 

do procesu vzdelávania, 
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• prediskutovať so všetkými subjektmi koordinácie odborného vzdelávania a prípravy pre trh 

práce možnosti zapracovania prvkov duálneho školstva do systému odborného vzdelávania 

a prípravy v Slovenskej republike. 

Obsahová náplň konferencie: 

V priebehu konferencie budú prezentované skúseností z  fungovania duálneho systému 

v Spolkovej republike Nemecko, zapojenie a úloha zamestnávateľov v tomto systéme a dobré  

skúseností a príklady spolupráce zamestnávateľov a štátnej správy pri komplexnom 

zabezpečení odborného vzdelávania a prípravy. V diskusii predpokladáme tiež zastúpenie 

zástupcov slovenských zamestnávateľov, ktorí takisto budú prezentovať dobré príklady z 

praxe.  

Súčasťou konferencie budú štyri paralelné workshopy na témy: 

• Partnerstvo štátu a zamestnávateľov pri zavádzaní prvkov duálneho vzdelávania;  

• Oblasti (sektory) odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách Slovenskej 

republiky, v ktorých sa vykoná transformácia učňovského vzdelávania; 

• Zdroje financovania duálneho vzdelávania; 

• Postavenie žiaka a zamestnávateľa (zmluva, pracovnoprávny vzťah) v duálnom systéme 

vzdelávania; 

Účastníci workshopov budú spoločne hľadať cestu k zavedeniu duálneho vzdelávania 

v slovenskom systéme odborného vzdelávania a príprav. 

Návrh programu: 

Registrácia účastníkov 

1 Otvorenie konferencie  

1.1 Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 

(Téma: Deklarácia potreby transformácie učňovského vzdelávania) 

1.2 Príhovor ministerky školstva a vedy SRN 

(Téma: Ponuka pomoci pri transformácii učňovského vzdelávania) 

Prestávka 

1.3 Panelová diskusia 

(ministri školstva Nemecka, Rakúska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska) 

Tlačová konferencia   

 



K bodu 4 rokovania 

3 
 

2 Hlavné referáty 

2.1 Ťažiskové vystúpenie zástupcu Spolkového ministerstva školstva a vedy (SRN) 

(Téma bude doplnená po prerokovaní s nemeckými partnermi) 

2.2 Ťažiskové vystúpenie zástupcu nemeckej Priemyselnej a obchodnej komory (IHK) 

(Téma: Prečo nemeckí zamestnávatelia majú záujem o participáciu na duálnom 
systéme) 

2.3 Vystúpenie zástupcov slovenských zamestnávateľov (cca. 2)  

(Téma: Deklarácia pripravenosti slovenských zamestnávateľov participovať na 
duálnom systéme vzdelávania) 

2.4 Príklady úspešnej praxe 
(Téma: Príklady úspešnej praxe v SRN, Rakúsku, Českej republike a Maďarsku - 1 + 1 
+ 1 + 1) 

Diskusia 

Prestávka na obed 

3 Workshopy 

3.1 Partnerstvo štátu a zamestnávateľov pri zavádzaní prvkov duálneho vzdelávania  
(moderátora zabezpečia nemeckí partneri konferencie) 

3.2 Oblasti (sektory) odborného vzdelávania a prípravy v stredných školách Slovenskej 
republiky, v ktorých sa vykoná transformácia učňovského vzdelávania  

3.3 Zdroje financovania duálneho vzdelávania  
(moderátora zabezpečia nemeckí partneri konferencie) 

3.4 Postavenie žiaka a zamestnávateľa (zmluva, pracovnoprávny vzťah) v duálnom systéme 
vzdelávania 

4 Sumarizácia výsledkov rokovaní na jednotlivých workshopoch a záverečná deklarácia 
účastníkov konferencie. 

5 Ukončenie konferencie 

Očakávané závery konferencie sú v inicializácii: 

- systémových zmien v  slovenskom odbornom vzdelávaní na základe transferu 

vybraných prvkov nemeckého duálneho vzdelávacieho systému, 

- legislatívnych zmien pri inovácii zákonov pôsobiacich v oblasti odborného vzdelávania, 

- pilotných návrhov riešení a ich odskúšaní v systéme slovenského odborného 

vzdelávania v súčinnosti so Spolkovou republikou Nemecko, zamestnávateľmi 

pôsobiacimi najmä v oblasti nemecko-slovenskej hospodárskej a obchodnej kooperácie 

a vybranými slovenskými strednými odbornými školami.     
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Organizačné zabezpečenie 

Prípravná pracovná skupina  konferencie: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:  

pp. Krajčír, Gallus, Galan, Jakubík, Komjaty, Baranayová, Malacká 

Štátny inštitút odborného vzdelávania:  

pp. Jakubová, Šatka 

Zväz automobilového priemyslu SR:  

p. Holeček 

Organizačný garant konferencie:  

Štátny inštitút odborného vzdelávania. 

Miesto konania: vládny hotel: Hotel Bôrik. 

Termín konania: štvrtok 25. apríl 2013. 

Cieľová skupina: cca. 120 účastníkov zastupujúcich všetky subjekty koordinácie odborného 

vzdelávania a prípravy pre trh práce: zástupcovia zamestnávateľských zväzov a združení, 

profesionálnych a stavovských komôr, rezortných ministerstiev, zriaďovateľov stredných 

odborných škôl a odborných učilíšť , stredných odborných škôl, odborných učilíšť, 

zástupcovia zamestnancov, predstavitelia spoločných nemecko-slovenských podnikateľských 

subjektov pôsobiacich v Slovenskej republike.  

Rokovací jazyk konferencie slovenský jazyk a nemecký jazyk.  

 


