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DUÁLNE VZDELÁVANIE
M REGIÓNE

V ŽILINSKO

Národný projekt, vďaka ktorému získate lojálnych, skúsených
a overených zamestnancov

„Vďaka vstupu do duálneho vzdelávania sme si vychovali svojich budúcich zamestnancov.
Po ukončení praxe už boli plnohodnotní zamestnanci.“
Andrea Tuchyňová, Schaeffler, Kysuce

„Duálne vzdelávanie poskytujeme už tri roky. Najviac sa nám na ňom páči, že väčšina žiakov
po ukončení praxe ostala u nás pracovať.“
Martin Hollý, KIA Motors, Žilina

„Do duálneho vzdelávania sme vstúpili pred 4 rokmi. O duálne vzdelávanie je zo strany žiakov
veľký záujem, preto si vyberáme tých najšikovnejších. Ostávame v projekte aj naďalej.“
Yveta Brcková, ECCO Slovakia, Martin

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.sk, www.minedu.sk

www.dualvkocke.sk

POTENCIÁL PRE ŽILINSKÝ KRAJ

AKO PROJEKT FUNGUJE
1. Vyhľadáte si strednú školu, s ktorou sa dohodnete na výučbe odborov, ktoré vaša firma
potrebuje
2. Podáte si žiadosť o overenie spôsobilosti
poskytovať praktické vyučovanie a po splnení
požiadaviek získate osvedčenie
3. So školou uzavriete zmluvu o duálnom
vzdelávaní a dohodnete sa na propagácii
odborov a spôsobe získavania žiakov
4. Urobíte si výberové konanie z prihlásených
deviatakov
5. S vybranými študentmi podpíšete učebnú
zmluvu
6. Žiaci k vám začnú chodiť na prax a po zaučení
aj prinášať hodnotu

Koordinátor z Dual Pointu
vám pomôže s administratívou a bude pre vás poskytovať podporu a poradenstvo.
Dual Pointy sú založené
v každom krajskom meste.
V prípade potreby vás môže
koordinátor navštíviť priamo vo firme a detailne vám
vysvetlí praktické skúsenosti,
ako to funguje u už zapojených zamestnávateľov.

„V Žilinskom kraji je do duálneho vzdelávania aktuálne zapojených 130

spoločností, 15 stredných škôl. Počas doterajšieho fungovania projektu sa do duálneho vzdelávania zapojilo 873 žiakov. Žilinský kraj si drží prvenstvo v úspešnosti,
nakoľko vyše 53% žiakov ostáva vo firmách pracovať. Výhody duálneho vzdelávania
sú nesporné. Každoročne pomáham spoločnostiam pri všetkých procesných veciach
v súvislosti s ich zapojením sa do systému duálneho vzdelávania (od pomoci pri
podaní žiadostí o overenie spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v duálnom
vzdelávaní, cez samotný proces certifikácie – overovania spôsobilosti, pomoc pri výbere školy, vysvetlení praktických skúseností u iných už zapojených zamestnávateľov,
až po pomoc pri nábore samotných žiakov).
Preto budem veľmi rád, ak sa na mňa obrátite aj vy.“
Ing. Dušan Haluška, MBA
Koordinátor pre Žilinský kraj

7. Po ukončení školy a vzájomnej dohode ostanú
žiaci pracovať vo firme

PREČO SA DO PROJEKTU ZAPOJIŤ
● Budete formovať, zaúčať a vychovávať svojich
budúcich zamestnancov
● Žiaci sa budú učiť priamo v prostredí vašej
firmy spolu so zariadeniami a postupmi, ktoré
používate
● Je len na vás, koľkých žiakov prijmete. Nakoľko
je zo strany žiakov veľký záujem, môžete si urobiť výberové konanie a vybrať najšikovnejších
● Väčšina žiakov po ukončení štúdia rada
vo firme ostane pracovať
● Prechod žiakov do kolektívu zamestnancov
výrazne šetrí zamestnávateľovi náklady
na nábor
● Zamestnanci, ktorí prešli prípravou na povolanie priamo u zamestnávateľa, majú nižšiu
tendenciu meniť zamestnanie, čo znižuje
fluktuáciu
● Skracuje sa čas potrebný na dosiahnutie požadovaného pracovného výkonu
● Projekt je vhodný pre malé, stredné aj veľké
firmy

FAKTY HOVORIA ZA VŠETKO
Projekt prináša len výhody
a to pre všetky zainteresované subjekty – žiakov, školy
a zamestnávateľov. Zamestnávateľ dostane od štátu
na každého žiaka v systéme duálneho vzdelávania
finančný príspevok za každý
školský rok. Všetky náklady vynaložené na každého
jedného žiaka v duálnom
vzdelávaní si môže zamestnávateľ odpísať od základu dane
do výšky 3 200 Euro za každý
kalendárny rok.
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ZAUJAL VÁS PROJEKT?
NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ
Kontaktná osoba pre firmy v žilinskom kraji:
Ing. Dušan Haluška, MBA
Štátny inštitút odborného vzdelávania
dusan.haluska@siov.sk
0905 970 469
Kontaktná osoba pre registráciu na podujatia:
Ing. Juraj Kučera
Centire s.r.o.
juraj.kucera@centire.sk
0903 413 523

Navštívte jedno z verejných podujatí, kde budete mať možnosť
dozvedieť sa viac!
INFO DAYS

!

už čoskoro

Registráciu na bezplatné podujatia a viac informácií o projekte nájdete na stránke:

www.dualvkocke.sk

