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Partneri projektu 

Spoločnosť Centire realizovala projekt duálne vzdelávanie od júla 2019 v spolupráci so Štátnym 
inštitútom odborného vzdelávania. 
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Čo sa nám podarilo 

9000 oslovených zamestnávateľov letákovou formou 
Viac ako 9000 oslovených zamestnávateľov letákovou formou. Propagačné 

materiály zhŕňajúce výhody systému duálneho vzdelávania, odoslané poštovou 

formou na meno konateľa a adresu sídla spoločnosti. Takouto formou boli 

oslovené spoločnosti, ktoré ešte neboli zapojené do systému duálneho 

vzdelávania a mali do 50 zamestnancov. 

800 osobných stretnutí s novými zamestnávateľmi 
Viac ako 800 osobných stretnutí so zamestnávateľmi, ktorí ešte neboli 

zapojení do systému duálneho vzdelávania a mali viac ako 50 

zamestnancov. 

200 osobných stretnutí so zamestnávateľmi v SDV 
Viac ako 200 osobných stretnutí so zamestnávateľmi, ktorí už boli zapojení 

do systému duálneho vzdelávania, s cieľom poskytnutia dodatočného 

poradenstva a aktivít, týkajúcich sa ich sprevádzania v systéme. 
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64 fyzických exkurzií 
Zrealizovaných 64 fyzických exkurzií pre žiakov 8. a 9. 

ročníkov základných škôl u zamestnávateľa. Na týchto 

exkurziách sa zúčastnilo spolu 900 žiakov. 

50 online exkurzií 
Zrealizovaných 50 online exkurzií u zamestnávateľov 

v pandemickom období, pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných 

škôl. S využitím viacerých druhov online nástrojov (Zoom, Demio, 

MS Teams), sa na týchto exkurziách zúčastnilo vyše 4500 žiakov. 

Nevyčísliteľné množstvo konzultácií 
Nevyčísliteľné množstvo telefonických konzultácií 

a mailovej komunikácie, ktorou koordinátori 

poskytovali poradenstvo všetkým subjektom 

v systéme SDV a reagovali na ich požiadavky. 

Čo sa nám podarilo 
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Podpora duálneho vzdelávania 

Zamestnávatelia 

Informačné dni 

Vplyv koronavírusu 

na duálne vzdelávanie 

Inšpekčná správa 

u zamestnávateľa 

Duál v roku pandémie 

Online komunikačné 

nástroje v praxi 

Informačné newslettre 

Pomáhame podnikateľom 
na Slovensku už 25 rokov 
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Rok 2021 v číslach 

Počet zapojených firiem v 
šk. roku 2020/21 

1469 

Počet zapojených žiakov 
v šk. roku 2020/21 

2269 

TOP 10 učebných odborov 

Názov odboru 
Kód 
odboru 

Uzatvorené 
učebné zmluvy 
2020-2021 

Mechanik nastavovač 2411 K 263 

Mechanik – 
mechatronik 2679 K 202 

Kuchár 2697 K 166 

Mechanik 
elektrotechnik 6317 M 160 

Čašník, servírka 2487 H 01 152 

Obchodná akadémia 6445 H 111 

Autoopravár – 
mechanik 6442 K 96 

Obchodný pracovník 2426 K 89 

Programátor 
obrábacích a 
zváracích strojov a 
zariadení 2413 K 87 

Mechanik strojov a 
zariadení 6444 H 85 

TOP 10 zamestnávateľov 

Názov zamestnávateľa 
Uzatvorené učebné 
zmluvy 2020-2021 

U. S. Steel Košice, s.r.o. 101 

Volkswagen Slovakia, a.s. 68 

ZF Slovakia, a.s. 50 

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o. 47 

Tatry mountain resorts, a.s. 41 

Železiarne Podbrezová a.s.  31 

thyssenkrupp rothe erde 
Slovakia, a.s. 30 

Deutsche Telekom Systems 
Solutions Slovakia s.r.o. 30 

LEKOS, s.r.o. 24 

Continental Matador Rubber, 
s.r.o. 24 
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Čo sme urobili pre duál na základných školách? 

≈ prezentácia systému duálneho vzdelávania pre žiakov 8. a 9. 

ročníka 

≈ prezentácia systému duálneho vzdelávania pre zákonných 

zástupcov v rámci rodičovských združení 

≈ organizácia prezentácií vybraných zamestnávateľov na 

základných školách 

≈ organizácia fyzických exkurzií u zamestnávateľov 

zapojených v SDV 

≈ organizácia online exkurzií u zamestnávateľov zapojených v 

SDV 

≈ organizácia prezentácií stredných škôl v SDV priamo na 

základnej škole 

≈ poradenstvo v téme duálneho vzdelávania pre výchovných 

a kariérových poradcov 

≈ sprostredkovanie kontaktov na zamestnávateľov 

zapojených v SDV 

 

Navštívených 

854  
základných škôl  

Prezentácií sa 
zúčastnilo vyše  

28 000  
žiakov 

Zrealizovalo sa aj  

100            
online prezentácií 
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Prieskumy – vybrané zistenia zo spätných väzieb 
Rozhodovanie o SŠ 
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Rodičia Výchovný 

poradca / učiteľ

Kamaráti Internet Podujatie s 

prezentáciou 
stredných škôl

Sociálne siete a 

médiá

Zamestnávateľ Iné

Kto ti pomáhal s rozhodovaním o výbere strednej školy?
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Na základnej 

škole

Po podaní 

prihlášky na 
strednú školu

Po nástupe na 

strednú školu

Od 

zamestnávateľa, 
počas 

prezentácie na 
našej škole

Od rodičov Od kamarátov Cez internet, 

sociálne siete a 
médiá

Na výstave 

(infodays)

Od 

regionálneho 
koordinátora / v 

Dual pointe

Ako si sa dozvedel/a o možnosti štúdia v duálnom vzdelávaní? 

Pomoc s rozhodovaním 

o výbere strednej školy  

Informácie o duálnom 

vzdelávaní 

Žiaci 9. ročníkov ZŠ 

Žiaci SOŠ v duáli 
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Prieskumy – vybrané zistenia zo spätných väzieb 
Žiaci SOŠ 

Výber strednej školy 

a študijného odboru 

Žiaci SOŠ nepoznajú dobre 

fungovanie systému 

duálneho vzdelávania.  
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Na základe 
návštevy dňa 
otvorených 

dverí a 
informačných 

materiálov

Uplatnenie 
absolventov po 
ukončení školy

Pokyn od 
zamestnávateľa, 
u ktorého som 

úspešne 
absolvoval 
výberové 

konanie do DV

Odporúčanie 
základnej školy

Vybrali mi ju 
rodičia

Na základe čoho si si vybral/a strednú školu? 
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Cez rodičov, ktorí 
u zamestnávateľa 

pracujú

Cez kamarátov, 
ktorí u 

zamestnávateľa 

študujú v rámci 
SDV

Na internete, 
prostredníctvom 
sociálnych sietí a 

médií

Cez základnú školu Cez 
zamestnávateľa –

infodays, 

zamestnávateľ 
navštívil našu 

školu

Cez strednú školu 
– ponuka po 
nástupe na 

strednú školu

Cez regionálneho 
koordinátora / cez 

Dual point

Ako si našiel/la zamestnávateľa, u ktorého absolvuješ praktické vyučovanie?
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TVOJ TALENT – TVOJA BUDÚCNOSŤ 
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Talentcentrum 

Centrum pre kariérovú orientáciu 
a výber povolania 
 

Inovatívna ponuka podpory pri kariérovom 
smerovaní žiakov základných škôl, najmä 
ôsmakov a deviatakov. Na jednom mieste 
získajú komplexné informácie a priestor pre 
zodpovedanie otázok, aj konkretizáciu 
predstáv o štúdiu a práci. 
 
 

Pilotné miesto 
 

Dvorčianska 629, NITRA 
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Zameranie aktivít Talentcentra 

ČO JE TALENT 
POJMY SCHOPNOSŤ 
A ZRUČNOSŤ  
PROCES 
ROZHODOVANIA O 
BUDÚCEJ KARIÉRE 
  

ČO ĎALEJ S 
INFORMÁCIAMI 
PRI 
ROZHODOVANÍ O 
BUDÚCOM 
POVOLANÍ 

KDE HĽADAŤ 
INFORMÁCIE O 
ŠKOLÁCH A 
POVOLANIACH, A 
AKO 
INTERPRETOVAŤ 
DOTAZNÍKY.  

PROCES 
SEBAPOZNANIA  
CEZ DOTAZNÍKY 
ZÁUJMOV, 
VŠEOBECNÝCH A 
ŠPECIFICKÝCH 
SCHOPNOSTÍ 

TALENTCENTRUM 
Je tu pre žiakov – 
prostredníctvom exkurzií a 
pre rodičov formou 
individuálnych konzultácií 
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Pilotné Talentcentrum – 02-11/2020 

Fyzický priestor 
Talentcentra 
v Nitre na 
Dvorčianskej 
ulici 

Zrealizovaných 
28 exkurzií pre 
560 žiakov   

  

 

 

Aktivity na 
základných 
školách  

Uskutočnené 
aktivity na 93 
školách a práca 
s 1860 žiakmi 

 

Vytvorené 
online 
talentcentrum z 
dôvodu 
mimoriadnej 
situácie  

viac ako 1600 
žiakov  

 

Z vyjadrení žiakov vyberáme: 
     „Ďakujem za túto prednášku, dalo mi to veľa. Doteraz som veľmi nemal prehľad o tom, čo ďalej.“ 
     „Ďakujem za tento program, bolo to veľmi zaujímavé a aj zábavné...” 
     „Ďakujem za pomoc pri vyberaní strednej školy.” 
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Talentcentrum – Prečo v ňom pokračovať 

„Program Centra orientácie odporúčam ďalším školám. Pomáha 
žiakom presnejšie poznať samého seba – svojho talentu a 
rozhodnúť sa pri výbere svojho budúceho povolania“ 

„Organizácia exkurzie premyslená, prispôsobená veku žiakov. 
Sleduje súčasné trendy aj záujmy žiakov, uplatnenie na trhu práce a 
pozdvihnutie sebavedomia žiakov“ 

„Určite by som projekt odporučila s vysokou pravdepodobnosťou 
ďalším školám. Pre mnohých účastníkov projektu je veľkou 
motiváciou, spojenou so sebapoznávaním, pri výbere povolania.“ 

Jana Baťalíková, ZŠ Štúrovo 

Iveta Gašparová, ZŠ Beethovenova, Nitra  

Monika Zimovčáková, ZŠ Mierová, Želiezovce 
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www.DUALVKOCKE.sk 

Aktuality Nástroj na komunikáciu Interaktívny systém 

Na stránke sú zverejňované všetky 

aktuálne informácie o duálnom vzdelávaní 

a vytváraný užitočný a zaujímavý obsah. 

Stránka je užitočná pre všetkých 

záujemcov o duálne vzdelávanie, pre 

školy, žiakov a zamestnávateľov 

Na stránke je zverejnený interaktívny 

report, ktorý obsahuje zoznam 

zamestnávateľov a škôl zapojených do 

systému. Dá sa v ňom prehľadne filtrovať 

podľa mnohých parametrov, sektorov, 

adries, odborov a ponuky učebných miest. 

Stránka zastrešuje aj komunikáciu so 

zamestnávateľmi, napríklad formou 

newslettrov, aby sa kľúčová informácia 

dostala čo najrýchlejšie ku konkrétnemu 

užívateľovi. 
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Využitie online nástrojov 

Top online exkurzie: 

Online exkurzie – prechod na online platformy z dôvodu pandémie covid-19 

Od mája 2020 zrealizovaných vyše 50 online exkurzií, 
na ktorých sa zúčastnilo viac ako 4500 žiakov. 
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Skúsenosti z praxe 

Dušan Malindžák, U.S. Steel Košice 

Gabriela Špaková, SOŠ Šaca 

Ako duálne vzdelávanie v spoločnosti 
prešlo na online platformy 

Ako by mala vyzerať ideálna spolupráca 

strednej školy so zamestnávateľom 
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Skúsenosti z praxe 

Marcel Blaščák, dm drogerie markt, s.r.o. 

Duálne vzdelávanie a online exkurzie 

v spoločnosti dm drogerie markt, s.r.o. 

 
Tvorba pútavého obsahu 
pre komunikáciu so žiakmi 
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Ideme ďalej! 

Online dni otvorených dverí na SOŠ 

Online exkurzie u zamestnávateľa 

Talentcentrum 

Juraj Kučera 
juraj.kucera@centire.com 
+421 902 051 149 

Online nástroje, školenia 

Aktuálne HR témy - newsletter 

Neváhajte nás kontaktovať! 


