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METODICKÝ POKYN K ZABEZPEČENIU PRÍPRAVY HLAVNÝCH INŠTURKTOROV A INŠTRUKTOROV 
PRE PRACOVISKO PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 
 
Verzia od 1. 6. 2022 

Republiková únia zamestnávateľov (ďalej len „RÚZ“) ako profesijná organizácia podľa § 32 ods. 2 písm. d) Zákona č. 
61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o OVP“), s vecnou pôsobnosťou k skupinám odborov vzdelávania podľa Prílohy č. 9 k 
Vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 287/2022 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre 
stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania (ďalej len „vyhláška o sústave odborov“), vydáva 
metodický pokyn k zabezpečeniu prípravy hlavných inštruktorov a inštruktorov pre praktické vyučovanie v systéme 
duálneho vzdelávania. 

 

ÚVOD 
Praktické vyučovanie, ktoré je hlavnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania  
v systéme duálneho vzdelávania, sa vykonáva u zamestnávateľa pod vedením hlavného inštruktora, inštruktora, 
majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe. Praktické vyučovanie u zamestnávateľov môže byť 
poskytované v systéme duálneho vzdelávania (SDV) alebo v systéme školského vzdelávania (SŠV).  

Miesto, kde žiak vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je označené ako „pracovisko 
praktického vyučovania“. 

Hlavný inštruktor a inštruktor ako vzdelávajúca osoba, je kľúčovým faktorom kvality a príťažlivosti odborného 
vzdelávania a prípravy. Významne prispieva k uplatniteľnosti absolventa odborného vzdelávania na trhu práce. Hlavný 
inštruktor a inštruktor svojou vzdelávacou činnosťou môžu pozitívne ovplyvniť konkurencieschopnosť podniku, ako 
aj profesionálnu a osobnú perspektívu jeho zamestnancov.  

Prípravu hlavného inštruktora a inštruktora, ktorá je základným predpokladom úspešnosti odborného vzdelávania a 
prípravy u zamestnávateľov, zabezpečuje RÚZ. 

 

LEGISLATÍVNE VÝCHODISKÁ 
Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov:  

 § 9 Pracovisko praktického vyučovania  

(1) Na pracovisku praktického vyučovania sa vykonáva odborný výcvik alebo odborná prax žiaka, ktorý sa pripravuje v 
systéme duálneho vzdelávania.  

(2) Na pracovisku praktického vyučovania žiak vykonáva  

a) odborný výcvik alebo odbornú prax podvedením hlavného inštruktora alebo inštruktora,  

b) odborný výcvik pod vedením majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe alebo,  

c) odbornú prax pod vedením učiteľa odbornej praxe alebo majstra odbornej výchovy.  

(3) Odborný výcvik alebo odbornú prax na pracovisku praktického vyučovania môžu pod vedením jedného inštruktora 
vykonávať najviac traja žiaci. Hlavný inštruktor alebo inštruktor poskytuje majstrovi odbornej výchovy alebo 
učiteľovi odbornej praxe, ktorého určí zamestnávateľ, informácie o činnosti, ktorú žiak počas praktického 
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vyučovania vykonával a o správaní žiaka; ak zamestnávateľ nezamestnáva majstra odbornej výchovy alebo učiteľa 
odbornej praxe, určí ho riaditeľ strednej odbornej školy. Najvyšší počet žiakov na jedného majstra odbornej výchovy 
alebo učiteľa odbornej praxe, ktorému hlavný inštruktor alebo inštruktor poskytuje informácie, je 40 žiakov. Najvyšší 
počet žiakov na jedného hlavného inštruktora, ktorému inštruktor poskytuje informácie, je 40 žiakov.  

§ 21 Zamestnávateľ v procese praktického vyučovania  

(3) Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby sa: 

a) praktické vyučovanie vykonávalo v súlade s ustanovenou organizáciou výchovy a vzdelávania v stredných 
školách,  

b) cvičnou prácou a produktívnou prácou, ktoré zodpovedajú povolaniu, skupine povolaní alebo odborným 
činnostiam, na ktoré sa žiak pripravuje a  

c) pod vedením majstra odbornej výchovy, učiteľa odbornej praxe, hlavného inštruktora alebo inštruktora.  

§ 21b Hlavný inštruktor  

(1) Hlavný inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku 
praktického vyučovania, ak  

a) je: 

1. v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom, 

2. v pracovnoprávnom vzťahu so strednou odbornou školou, ktorá má uzatvorenú zmluvu o duálnom 
vzdelávaní so zamestnávateľom, u ktorého vedie praktické vyučovanie, 

3. v inom zmluvnom vzťahu so zamestnávateľom alebo 

4. samostatne zárobkovo činnou osobou, 

b) dosiahla najmenej  

1. stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore, v ktorom 
sa žiak pripravuje,  

2. úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v 
ktorom sa žiak pripravuje, alebo  

3. vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa 
žiak pripravuje,  

c) vykonávala najmenej päť rokov povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre 
príslušný študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný učebný odbor, v ktorom sa 
žiak pripravuje,  

d) má preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na výkon príslušného povolania takáto 
odborná spôsobilosť vyžaduje,  

e) má potvrdenie o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo 
príslušnou profesijnou organizáciou zameranej na  

1. zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní,  

2. organizáciu praktického vyučovania,  
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3. opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,  

4. hmotné zabezpečenie žiaka,  

5. finančné zabezpečenie žiaka,  

6. vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor,  

7. základné znalosti z oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky,  

8. koordináciu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania,  

9. spôsob účasti hlavného inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka.  

(2) Stupeň dosiahnutého vzdelania podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak hlavný inštruktor vykonal skúšku na 
overenie odbornej spôsobilosti podľa § 18 Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších 
predpisov pre príslušné povolanie alebo pre príslušné odborné činnosti alebo ak vykonával najmenej osem rokov 
povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný 
učebný odbor.  

(3) Fyzická osoba, ktorá prvýkrát začne vykonávať činnosť hlavného inštruktora a nespĺňa podmienku podľa odseku 1 
písm. e), splní ju do jedného roka od začiatku výkonu činnosti hlavného inštruktora.  

(4) Potvrdenie o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora podľa odseku 1 písm. e) sa nevyžaduje, ak hlavný inštruktor 
poskytuje praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a 
vychovávateľstvo. 

§ 22 Inštruktor  

(1) Inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku zamestnávateľa 
alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak  

a) je  

1. v pracovnoprávnom vzťahu so zamestnávateľom, 

2. v pracovnoprávnom vzťahu so strednou odbornou školou, ktorá má uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní 
so zamestnávateľom, u ktorého vedie praktické vyučovanie, 

3. v inom zmluvnom vzťahu so zamestnávateľom alebo 

4. samostatne zárobkovo činnou osobou, 

b) dosiahla najmenej  

1. stredné odborné vzdelanie v príslušnom učebnom odbore alebo v príbuznom učebnom odbore, v ktorom sa 
žiak pripravuje,  

2. úplné stredné odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v 
ktorom sa žiak pripravuje, alebo  

3. vyššie odborné vzdelanie v príslušnom študijnom odbore alebo v príbuznom študijnom odbore, v ktorom sa 
žiak pripravuje,  

c) vykonávala najmenej tri roky povolanie alebo odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný 
študijný odbor alebo v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný učebný odbor, v ktorom sa žiak pripravuje,  



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 
tel.: +421-2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

d) má preukaz alebo iný doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť, ak sa na výkon príslušného povolania takáto 
odborná spôsobilosť vyžaduje a  

e) má potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora vydané príslušnou stavovskou organizáciou alebo príslušnou 
profesijnou organizáciou zameranej na  

1. zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní,  

2. organizáciu praktického vyučovania,  

3. opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní,  

4. hmotné zabezpečenie žiaka,  

5. finančné zabezpečenie žiaka,  

6. vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor,  

7. spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka.  

(2) Stupeň dosiahnutého vzdelania podľa odseku 1 písm. b) sa nevyžaduje, ak inštruktor vykonal skúšku na overenie 
odbornej spôsobilosti podľa § 18 Zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní v znení neskorších predpisov 
pre príslušné povolanie alebo pre príslušné odborné činnosti, alebo ak vykonával najmenej päť rokov povolanie alebo 
odborné činnosti v rozsahu vzdelávacích štandardov pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný odbor. 

(3)  Fyzická osoba, ktorá prvý krát začne vykonávať činnosť inštruktora a nespĺňa podmienku podľa odseku 1 písm. e), 
splní ju najneskôr do jedného roka od začiatku výkonu činnosti inštruktora.  

(4) Potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora podľa odseku 1 písm. e) sa nevyžaduje, ak inštruktor poskytuje 
praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a 
vychovávateľstvo. 

§ 32 Stavovská organizácia a profesijná organizácia  

(2) Stavovská organizácia a profesijná organizácia v oblasti odborného vzdelávania a prípravy  

d) zabezpečuje prípravu hlavných inštruktorov a inštruktorov a vydáva potvrdenia o absolvovaní prípravy hlavného 
inštruktora a potvrdenie o absolvovaní prípravy inštruktora, 

 

ČINNOSŤ HLAVNÉHO INŠTRUKTORA A INŠTRUKTORA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 
Zamestnávateľ v systéme duálneho vzdelávania výlučne zodpovedá za organizáciu, obsah a kvalitu praktického 
vyučovania žiaka a na ten účel uhrádza všetky náklady spojené s financovaním praktického vyučovania. 

Hlavný inštruktor a inštruktor v SDV vykonáva činnosti spojené s výkonom praktického vyučovania žiaka, pri ktorom 
žiak získava zručnosti, vedomosti a spôsobilosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Inštruktor vedie žiakov v 
rámci individuálnej formy praktického vyučovania v rozsahu pracovnej činnosti, ktorá zodpovedá jeho pracovnému 
zaradeniu. Hlavný inštruktor vedie žiakov v rámci skupinovej formy praktického vyučovania v rozsahu pracovnej 
činnosti, ktorá zodpovedá obsahu vzdelávania. 

Činnosť hlavného inštruktora môže byť zameraná aj na plánovanie a prípravu poskytovania praktického vyučovania, 
tvorbu obsahu praktického vyučovania, prípravu postupov overovania získaných zručností, koordináciu praktického 
vyučovania žiaka za účasti viacerých inštruktorov na rôznych miestach praktického vyučovania u zamestnávateľa, 
na spoluprácu so strednou odbornou školou a pod.  
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Hlavný inštruktor a inštruktor nemôže klasifikovať žiaka z predmetu praktického vyučovania, teda známkovať žiaka. 
Hlavný inštruktor a inštruktor sa podieľa na hodnotení a klasifikácii žiaka spôsobom dohodnutým so školou v zmluve 
o duálnom vzdelávaní. Najčastejšie inštruktor spracováva záznamový list žiaka, ktorého vzor je prílohou k zmluve o 
duálnom vzdelávaní.  

Hlavný inštruktor   

Hlavný inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej skupina žiakov vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku 
praktického vyučovania. Hlavný inštruktor komplexne zabezpečuje odborné vzdelávanie a prípravu na pracovisku 
praktického vyučovania. Je úlohou zamestnávateľa vyhodnotiť odborné, psychologické a ďalšie predpoklady pre 
výkon činnosti hlavného inštruktora.  

Predpoklady na výkon činnosti hlavného inštruktora:  
- základné pedagogické vedomosti a zručnosti,  
- komunikačné a prezentačné zručnosti,   
- ochota a schopnosť odovzdávať vedomosti a zručnosti,   
- schopnosť prebrať zodpovednosť za vzdelávanie,  
- empatia, trpezlivosť, sebaovládanie,   
- schopnosť riešiť konfliktné situácie a zvládať stres,  
- rešpektovanie firemnej kultúry, byť morálnym vzorom,  
- schopnosť individuálneho prístupu k osobnosti žiaka,   
- organizačné zručnosti,   
- znalosť legislatívnych predpisov upravujúcich praktické vyučovanie, znalosť práce so učebnými plánmi a 

učebnými osnovami príslušného školského vzdelávacieho programu školy, s ktorou má zamestnávateľ 
uzatvorenú zmluvu o duálnom vzdelávaní a pod.  
 

Odporúčania RÚZ pre zamestnávateľov:  
- Zamestnávateľ určí na každé pracovisko praktického vyučovania minimálne jedného hlavného inštruktora.  

- Zamestnávateľ s väčším počtom žiakov a inštruktorov určí na pracovisku praktického vyučovania primeraný 
počet hlavných inštruktorov vo vzťahu k počtu inštruktorov. Zamestnávateľ určí počet hlavných inštruktorov 
podľa celkového počtu žiakov a inštruktorov, podľa náročnosti organizácie praktického vyučovania a podľa 
náročnosti cvičných a produktívnych prác, ktoré žiaci vykonávajú v rámci praktického vyučovania.  

- Ak zamestnávateľ poskytuje praktické vyučovanie na viacerých pracoviskách praktického vyučovania, ktoré 
majú rovnaký charakter svojim vybavením a vykonávanými činnosťami (napr. obchodné reťazce), môže určiť 
najmenej jedného hlavného inštruktora pre viacero pracovísk praktického vyučovania v rámci daného 
mesta, obce alebo okresu. Pri určení väčšieho počtu hlavných inštruktorov na viacero pracovísk praktického 
vyučovania rovnakého charakteru zamestnávateľ zohľadní počet žiakov a inštruktorov, vzdialenosť 
pracovísk praktického vyučovania od miesta výkonu práce hlavného inštruktora a iné skutočnosti, ktoré 
majú vplyv na výkon praktického vyučovania.  

 
Rozsah činností vykonávaných hlavným inštruktorom:  

- plánovanie a príprava poskytovania praktického vyučovania,  
- tvorba obsahu praktického vyučovania,  
- príprava postupov overovania získaných zručností,  
- zadeľovania žiakov na výkon praktického vyučovania pod vedením inštruktorov,  
- preraďovanie žiakov medzi inštruktormi,  
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- koordinácia praktického vyučovania najviac 40 žiakov za účasti viacerých inštruktorov na rôznych miestach 
praktického vyučovania v jeden vyučovací deň u zamestnávateľa,  

- zabezpečovanie školenia žiakov z oblasti BOZP a PO,  
- spolupráca so strednou odbornou školou,  
- organizácia a spolupráca pri ukončovaní štúdia,  
- vedenie žiakov pri výkone praktického vyučovania,  
- prideľovanie cvičnej alebo produktívnej práce,  
- sledovanie pracovnej činnosti žiakov, dodržiavania bezpečnosti, dodržiavania pracovných postupov a pod.,  
- usmerňovanie žiakov pri vykonávaných činnostiach v rámci praktického vyučovania,  
- oboznamovanie žiakov s náplňou vyučovacieho dňa,  
- hodnotenie pracovnej činnosti žiakov,  
- príprava podkladov a podieľanie sa na hodnotení a klasifikácii žiakov,  
- príprava podkladov pre hmotné a finančné zabezpečenie žiakov,  
- spolupráca s inými zamestnávateľmi alebo nadpodnikovým vzdelávacím centrom v oblasti poskytovania 

praktického vyučovania v SDV, 
- spolupráca s rodičmi, atď.  

Pod vedením jedného hlavného inštruktora môže vykonávať v jeden vyučovací deň 1. ročníka a v jeden vyučovací deň 
vyšších ročníkov praktické vyučovanie počet žiakov určený pre príslušný odborov vzdelávania vo vyhláške o sústave 
odborov vzdelávania. Odporúčaný počet žiakov na jedného hlavného inštruktora v „M“ odboroch je maximálne 12 
žiakov na jedného hlavného inštruktora. 

V kontexte novely zákona o OVP z roku 2022 môže zamestnávateľ zabezpečiť výkon funkcie hlavného inštruktora aj 
prostredníctvom tzv. „prepožičaného hlavného inštruktora“, ktorý je zamestnancom strednej odbornej školy podľa § 
21b ods. 1 pís. a) bod 2. Pedagogický zamestnanec musí absolvovať prípravu hlavných inštruktorov pre systém 
duálneho vzdelávania podľa tohto metodického pokynu.  

Činnosti vykonávané hlavným inštruktorom sa môžu podľa rozhodnutia zamestnávateľa a v závislosti od rozsahu 
a účelu pracovných činností spojených s poskytovaním praktického vyučovania v SDV a v závislosti od odbornosti 
vzdelania hlavného inštruktora vo vzťahu k odboru vzdelávania žiakov, ktorým je poskytované praktické vyučovanie,  
členiť na:  

• koordináciu praktického vyučovania – odbornosť vzdelania hlavného inštruktora nemusí zodpovedať 
odboru vzdelávania žiaka, ktorému je poskytované praktické vyučovanie. Hlavný inštruktor vykonáva 
činnosti zodpovedajúce koordinácii praktického vyučovania, tzn. činnosti zamerané na zabezpečenie 
organizačných a procesných aspektov týkajúcich sa výkonu praktického vyučovania (napr. poskytovanie 
informácií o činnosti, ktorú žiak počas praktického vyučovania vykonával alebo o správaní žiaka a pod.), 
spoluprácu so školou a RÚZ, spracovanie dokumentácie pre SDV, prideľovanie žiakov inštruktorom, 
spracovanie podkladov pre hmotné a finančné zabezpečenia žiakov, spracovanie podkladov pre získanie 
príspevku na poskytovanie praktického vyučovanie a podkladov pre nárok na zníženie základu dane 
z príjmov za žiakov v SDV a pod..  

• sprevádzanie žiaka na praktickom vyučovaní - vzdelanie hlavného inštruktora alebo jeho prax alebo skúška 
odbornej spôsobilosti musia zodpovedať odboru vzdelávania žiaka, ktorému je poskytované praktické 
vyučovanie. Hlavný inštruktor priamo vedie praktické vyučovanie a prideľuje žiakovi cvičnú alebo 
produktívnu prácu, ktorá zodpovedá povolaniu, skupine povolaní alebo odborným činnostiam, na ktoré sa 
žiak pripravuje a ktoré sú potrebné  pre úspešné absolvovanie odboru vzdelávania. 

Inštruktor  
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Inštruktor je fyzická osoba, pod vedením ktorej žiak vykonáva praktické vyučovanie na pracovisku praktického 
vyučovania. Je úlohou zamestnávateľa vyhodnotiť odborné, psychologické a ďalšie predpoklady pre výkon činnosti 
inštruktora.  

Predpoklady na výkon činnosti inštruktora:  
- základné pedagogické vedomosti a zručnosti,  
- komunikačné zručnosti,   
- ochota a schopnosť odovzdávať vedomosti a zručnosti,   
- schopnosť prebrať zodpovednosť za vzdelávanie,  
- empatia, trpezlivosť, sebaovládanie,   
- schopnosť riešiť konfliktné situácie a zvládať stres,  
- rešpektovanie firemnej kultúry, byť morálnym vzorom,  
- schopnosť individuálneho prístupu k osobnosti žiaka,   
- základná znalosť legislatívnych predpisov upravujúcich praktické vyučovanie,   
- znalosť práce s tematickým plánom a preraďovacím plánom vzdelávania a pod.  

Inštruktor v SDV vykonáva činnosti priamo spojené s výkonom praktického vyučovania žiaka, ktoré sú zamerané na 
prípravu žiaka na výkon povolania, pre ktoré sa žiak pripravuje. Inštruktor vedie žiakov v rámci praktického vyučovania 
v rozsahu pracovnej činnosti, ktorá zodpovedá jeho pracovnému zaradeniu.  

Inštruktor vedie základnú dokumentáciu spojenú s praktickým vyučovaním ako napr. dochádzku žiaka, záznamový 
list žiaka, podklady pre hmotné a finančné zabezpečenie žiaka a pod.  

Inštruktor sa v oblasti praktického vyučovania riadi pokynmi hlavného inštruktora alebo zamestnanca zodpovedného 
za vzdelávanie u zamestnávateľa (personálny rozvoj, oddelenie ľudských zdrojov a pod.), ak je u zamestnávateľa 
určený.  

Rozsah činností vykonávaných inštruktorom:  
- vedenie žiakov pri výkone praktického vyučovania,  
- prideľovanie cvičnej alebo produktívnej práce,  
- sledovanie pracovnej činnosti žiakov, dodržiavania bezpečnosti, dodržiavania pracovných postupov a pod.,   
- usmerňovanie žiakov pri vykonávaných činnostiach v rámci praktického vyučovania,  
- oboznamovanie žiakov s náplňou vyučovacieho dňa,   
- vyhodnocovanie pracovnej činnosti žiakov,   
- príprava podkladov a podieľanie sa na hodnotení a klasifikácii žiakov,   
- príprava podkladov pre hmotné a finančné zabezpečenie žiakov.  
- atď.  

 
Pod vedením jedného inštruktora môžu vykonávať v jeden vyučovací deň praktické vyučovanie najviac traja žiaci.  
 
V kontexte novely zákona o OVP z roku 2022 môže zamestnávateľ zabezpečiť výkon funkcie inštruktora aj 
prostredníctvom tzv. „prepožičaného inštruktora“, ktorý je zamestnancom strednej odbornej školy § 22 ods. 1 pís. a) 
bod 2. Pedagogický zamestnanec, ktorý sa stáva dočasne prideleným zamestnancom zamestnávateľa absolvuje 
prípravu inštruktora podľa tohto metodického usmernenia, ktorú zabezpečí zamestnávateľ.  

 

PRÍPRAVA HLAVNÝCH INŠTRUKTOROV A INŠTRUKTOROV PRE SYSTÉM DUÁLNEHO 
VZDELÁVANIA  
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Zabezpečenie prípravy hlavných inštruktorov a inštruktorov pre SDV zabezpečované RÚZ sa delí na: 
- výber a prípravu lektorov prípravy hlavných inštruktorov,  
- prípravu hlavných inštruktorov a prípravu inštruktorov.  

Príprava hlavných inštruktorov pre systém duálneho vzdelávania sa delí na: 
- 1. stupeň - zákonná príprava hlavných inštruktorov,  
- 2. stupeň – profesijná opakovaná príprava hlavných inštruktorov,  
- 3. stupeň – špecializačná príprava hlavných inštruktorov. 

Príprava inštruktorov pre systém duálneho vzdelávania sa delí na:  
- zákonná príprava inštruktorov,  
- opakovaná príprava inštruktorov. 

Lektor prípravy hlavných inštruktorov   

Lektor prípravy hlavných inštruktorov pre SDV je fyzická osoba vykonávajúca prípravu hlavných inštruktorov pre SDV, 
ktorá má:  

- prax v niektorej z týchto činností:  
- lektorská činnosť s dospelými,  
- pedagogická činnosť s dospelými,  
- riadiaca činnosť,  
- iná príbuzná činnosť.  
- odbornosť zodpovedajúcu obsahu prípravy hlavných inštruktorov,   
- schopnosť naučiť, zaujať a interaktívne pracovať s jednotlivcom alebo skupinou (skúsenosť s prácou so 

žiakmi a rodičmi je výhodou).  

Lektora prípravy hlavných inštruktorov pre SDV môže navrhnúť:  
- združenie zamestnávateľov,  
- cech,  
- zamestnávateľ poskytujúci praktické vyučovanie v SDV, ktorý má viac ako 20 inštruktorov.  

Výber lektora prípravy hlavných inštruktorov určuje RÚZ. 

 

1. STUPEŇ - ZÁKONNÁ PRÍPRAVA HLAVNÝCH INŠTRUKTOROV A INŠTRUKTOROV (ĎALEJ LEN 
„ZÁKONNÁ PRÍPRAVA“) 
Prípravu hlavných inštruktorov zabezpečuje RÚZ v rozsahu odborov vzdelávania, ku ktorým má vecnú pôsobnosť 
v zmysle Prílohy č. 9 vyhlášky o sústave odborov vzdelávania, pre všetkých zamestnávateľov, ktorí o to požiadajú 
formou prihlášky na prípravu hlavných inštruktorov. 

Stavovská alebo profesijná organizácia (ďalej len „SaPO“), u ktorej sa prihlási na prípravu hlavný inštruktor, ktorý 
zabezpečuje praktické vyučovanie v odbore vzdelávania s vecnou pôsobnosťou RÚZ, oznámi RÚZ prihlásenie na 
prípravu hlavných inštruktorov za účelom evidencie zabezpečenia prípravy hlavného inštruktora inou SaPO. 

Prípravu hlavného inštruktora u zamestnávateľa s viacerými odbormi vzdelávania, ktoré spadajú do vecnej 
pôsobnosti viacerých SaPO, realizuje SaPO, v ktorej vecnej pôsobnosti má viac príbuzných odborov vzdelávania 
(princíp vecnej pôsobnosti k odboru vzdelávania žiaka) ak sa medzi SaPO a RÚZ nedohodne inak.  

Zákonná príprava hlavných inštruktorov  
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Obsah zákonnej prípravy hlavných inštruktorov: 

1. Praktické vyučovanie u zamestnávateľa  
- praktické vyučovanie u zamestnávateľa,  
- požiadavky na výkon praktického vyučovania,  
- hlavný inštruktor a inštruktor praktického vyučovania,  
- zákon o odbornom vzdelávaní a príprave,  
- vyhláška o odboroch vzdelávania a vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania,  
- vyhláška o stredných školách,  
- spôsobilosť zamestnávateľa pre poskytovanie praktického vyučovania,  
- cvičná a produktívna práca žiakov,  
- opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní.  

2. Plánovanie a organizácia praktického vyučovania  
- organizácia, rozsah a výkon praktického vyučovania,  
- vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný 

odbor,  
- štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program,  
- rámcový učebný plán, učebný plán, učebné osnovy,  
- tematický a preraďovací vzdelávací plán,  
- dokumentácia praktického vyučovania,  
- koordinácia praktického vyučovania a teoretického vyučovania,  
- spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,  
- hmotné a finančné zabezpečenie žiaka, 
- zmluva o duálnom vzdelávaní,  
- učebná zmluva.  

3. Realizácia práce so žiakom na praktickom vyučovaní  
- sprevádzanie žiaka  hlavným inštruktorom a inštruktorom na praktickom vyučovaní tak, aby žiak bol na 

konci svojho štúdia pripravený a motivovaný vykonávať vybrané povolanie a bol pripravený zaradiť sa 
do pracovného procesu a života,  

- vzájomné porozumenie žiaka a hlavného inštruktora a inštruktora ako predpoklad úspešnosti 
odovzdávania a prijímania informácií, rešpektovanie a poznanie osobnosti žiaka,  

- komunikácia so žiakom, s jeho zákonným zástupcom, so školou v rôznych situáciách a miestach,  
- motivácia k spoločnému cieľu, prebudenie, udržanie motivácie žiaka o vybrané povolanie, rozvoj 

osobnosti žiaka,  
- základné znalosti z oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky,  
- zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní.  

4. Ukončenie zákonnej prípravy hlavného inštruktora  
- písomný test,  
- skupinové vyhodnotenie,  
- skupinový rozhovor.  

 

Písomný test, ktorý je dôkazom o úspešnom absolvovaní prípravy hlavných inštruktorov pre SDV. Písomný test je 
zostavený z otázok zodpovedajúcich zameraniu prípravy hlavného inštruktora. Písomný test má spravidla 50 otázok, 
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z toho minimálne 20 otázok je z modulov 1. a 2. a minimálne 30 otázok z modulu 3. prípravy inštruktora. Písomný 
test trvá spravidla 120 minút. 

 

Rozsah zákonnej prípravy hlavných inštruktorov:  

Zameranie zákonnej prípravy hlavných 
inštruktorov pre SDV 

Prezenčná forma 
prípravy hlavných 

inštruktorov pre SDV 

Dištančná forma 
prípravy 
hlavných 

inštruktorov pre 
SDV 

Celkový rozsah 
prípravy hlavných 
inštruktorov pre 

SDV 
1 deň 2 deň 3 deň 

1. Praktické vyučovanie u 
zamestnávateľa  

2 h      

16 h  40 h  

2. Plánovanie a organizácia praktického 
vyučovania  

6 h      

3. Realizácia práce so žiakom na 
praktickom vyučovaní  

  8 h  6 h  

4. Ukončenie prípravy inštruktora - 
písomný test, vyhodnotenie, rozhovor   2 h 

SPOLU  8 h  8 h  8 h  

Pozn.: Príprava hlavného inštruktora je organizovaná v dvoch fázach. Prvú fázu obvykle tvorí jednodňová príprava 
zameraná na modul 1., modul 2.. Druhú fázu tvorí dvojdňová príprava zameraná na modul 3. a súčasťou je aj modul 
4. ukončenie prípravy inštruktora - písomný test, vyhodnotenie a rozhovor. Medzi prvou fázou a druhou fázou prípravy 
hlavného inštruktora absolvuje hlavný inštruktor dvojtýždňovú dištančnú formu prípravy inštruktora (samoštúdium) 
zo študijného materiálu, počas ktorej môže hlavný inštruktor konzultovať obsah prípravy s lektorom. Lektor prípravy 
hlavných inštruktorov môže prizvať k príprave hlavných inštruktorov skúseného hlavného inštruktora alebo odborníka 
z praxe - zamestnávateľa a tak rozšíriť prípravu o skúsenosti z praxe. Lektor môže rozhodnúť o zmene poradia 
jednotlivých zameraní prípravy hlavných inštruktorov alebo o spojení fáz prípravy. O tejto skutočnosti je povinný 
informovať zamestnanca zodpovedného za prípravu hlavných inštruktorov v RÚZ. 

 

Prihláška na zákonnú prípravu hlavných inštruktorov 

Zamestnávateľ prihlasuje uchádzača na zákonnú prípravu hlavných inštruktorov písomnou prihláškou, podľa vzoru 
uvedeného v prílohe tohto metodického pokynu. Prihláška sa doručuje elektronicky. Predpokladom pre absolvovanie 
zákonnej prípravy hlavných inštruktorov je:  

- splnenie predpokladov podľa tohto metodického pokynu, 
- čestné vyhlásenie o bezúhonnosti uchádzača.  

 
Zákonná príprava inštruktorov pre systém duálneho vzdelávania  

Zákonnú prípravu inštruktorov pre SDV vykonáva zamestnávateľ poskytujúci praktické vyučovanie v SDV:  
- prostredníctvom hlavného inštruktora, ktorý je jeho zamestnancom, alebo 
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- prostredníctvom majstra odbornej výchovy/učiteľa odbornej praxe, ktorý je jeho zamestnancom, 
vykonávajúceho činnosť hlavného inštruktora alebo majstra odbornej výchovy/učiteľa odbornej praxe 
zmluvnej školy, ktorý má potvrdenie o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora, alebo 

- na základe dohody s RÚZ môže zabezpečiť prípravu inštruktorov prostredníctvom lektora prípravy 
hlavných inštruktorov. 

Prípravu inštruktorov u zamestnávateľa realizuje hlavný inštruktor podľa pokynu zamestnávateľa na základe 
certifikátu hlavného inštruktora od SaPO, ktorý obsahuje oprávnenie hlavného inštruktora vykonávať prípravu 
inštruktorov. 

Obsah zákonnej prípravy inštruktorov  

1. Praktické vyučovanie u zamestnávateľa       
- praktické vyučovanie u zamestnávateľa,   
- požiadavky na výkon praktického vyučovania,  
- inštruktor praktického vyučovania,  
- cvičná a produktívna práca žiakov,   
- opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní.  

2. Plánovanie a organizácia praktického vyučovania  
- organizácia, rozsah a výkon praktického vyučovania,  
- vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre príslušný učebný 

odbor,  
- tematický a preraďovací vzdelávací plán,  
- dokumentácia praktického vyučovania,  
- koordinácia praktického a teoretického vyučovania,  
- spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka,  
- hmotné a finančné zabezpečenie žiaka,  
- učebná zmluva.  

3. Realizácia práce so žiakom na praktickom vyučovaní  
- sprevádzanie žiaka inštruktorom na praktickom vyučovaní tak, aby žiak bol na konci svojho štúdia 

pripravený a motivovaný vykonávať vybrané povolanie a bol pripravený zaradiť sa do pracovného 
procesu a života,  

- vzájomné porozumenie žiaka a inštruktora ako predpoklad úspešnosti odovzdávania a prijímania 
informácií, rešpektovanie a poznanie osobnosti žiaka,  

- komunikácia so žiakom, s jeho zákonným zástupcom, so školou v rôznych situáciách a miestach,  
• motivácia k spoločnému cieľu, prebudenie, udržanie motivácie žiaka o vybrané povolanie, rozvoj 

osobnosti žiaka,  
• metodika a didaktika,  
• zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní.  

4. Ukončovanie zákonnej prípravy inštruktorov  

Formu ukončenia prípravy inštruktorov pre SDV určuje zamestnávateľ vykonávajúci prípravu.  

Rozsah zákonnej prípravy inštruktorov: 

Zameranie prípravy inštruktorov pre SDV  Rozsah prípravy inštruktorov pre SDV  
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1. Praktické vyučovanie u zamestnávateľa  1 h  

2. Plánovanie a organizácia praktického vyučovania  1 h  

3. Realizácia práce so žiakom na praktickom vyučovaní  6 h  

SPOLU  8 h  

 Pozn.: Príprava inštruktorov sa môže podľa potreby zamestnávateľa uskutočniť aj v inom časovom rozložení a to napr. 
ako dve štvorhodinové prípravy inštruktora, ako štyri dvojhodinové prípravy inštruktora a pod.. Celkový rozsah prípravy 
inštruktora musí ostať zachovaný. 

 

CERTIFIKÁT HLAVNÉHO INŠTRUKTORA A CERTIFIKÁT INŠTRUKTORA 
Certifikát hlavného inštruktora 

Certifikát hlavného inštruktora a certifikát inštruktora je potvrdením o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora alebo 
prípravy inštruktora v zmysle § 32 ods. 2 písm. d) zákona o odbornom vzdelávaní a príprave.  

 V certifikáte hlavného inštruktora a v certifikáte inštruktora sa uvádza aj obsah prípravy a oprávnenie hlavného 
inštruktora alebo inštruktora vykonávať praktické vyučovanie na pracovisku praktického vyučovania v systéme 
duálneho vzdelávania a súčasne aj v systéme školského vzdelávania.  

Záväzné vzory certifikátu hlavného inštruktora a certifikátu inštruktora sú prílohou tohto metodického pokynu.  

Certifikát hlavného inštruktora spracuje a vydá RÚZ na základe prihlášky účastníka, prezenčnej listiny z prípravy 
hlavných inštruktorov a ďalších podkladov z prípravy hlavných inštruktorov.  

Ak prípravu hlavného inštruktora, ktorý bude viesť žiaka pri praktickom vyučovaní v odbore vzdelávania vo vecnej 
pôsobnosti RÚZ, uskutočnila iná SaPO, certifikát hlavného inštruktora vydáva RÚZ na základe podkladov od SaPO, 
ktorá uskutočnila prípravu hlavného inštruktora. 

Certifikát nadobúda účinnosť dňom vydania certifikátu.   

Certifikát hlavného inštruktora sa vydáva s platnosťou na dobu 7 rokov.  

Certifikát inštruktora 

Certifikát inštruktora sa vydáva s platnosťou na dobu 7 rokov.  

Zamestnávateľ spracúva prezenčnú listinu z prípravy inštruktorov, ktorá je podkladom pre vydanie certifikátu.  

Certifikát inštruktora vydáva RÚZ, pre odbory vzdelávania, v ktorých vedie inštruktor žiakov, ktorí sa vzdelávajú 
v odboroch vzdelávania vo vecnej pôsobnosti RÚZ, na základe podkladov doručených od zamestnávateľa 
o uskutočnení prípravy inštruktorov a to:  

• prezenčnej listiny z prípravy inštruktorov,  
• kópie certifikátu hlavného inštruktora, ktorý realizoval prípravu inštruktorov,  
• ďalších podkladov z prípravy inštruktorov podľa uváženia zamestnávateľa.  

 

Zamestnávateľ doručuje podklady elektronicky na instruktor@ruzsr.sk.  

Evidencia vydaných certifikátov  
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Evidenciu vydaných certifikátov o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora alebo inštruktora vedie RÚZ na tlačive 
podľa tohto metodického pokynu.  

RÚZ eviduje vydané certifikáty nasledovne:  

Zákonná príprava hlavný inštruktor: poradové číslo/SDV HI/RÚZ/rok vydania. 

Zákonná príprava inštruktor: poradové číslo/SDV I/RÚZ/rok vydania. 

Odobratie certifikátu hlavného inštruktora alebo inštruktora  

Certifikát stráca platnosť aj pred uplynutím doby, na ktorú bol vydaný v prípade, ak hlavný inštruktor alebo inštruktor 
prestane spĺňať predpoklady pre výkon tejto funkcie definované v tomto vnútornom predpise. Splnenie predpokladov 
kontroluje najmä zamestnávateľ. V prípade, ak zamestnávateľ zistí nedostatky na strane hlavného inštruktora alebo 
inštruktora, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať RÚZ, ktorá po preverení veci ukončí platnosť 
certifikátu hlavnému inštruktorovi alebo inštruktorovi. 

 

2. STUPEŇ – PROFESIJNÁ OPAKOVANÁ PRÍPRAVA HLAVNÝCH INŠTRUKTOROV 
A INŠTRUKTOROV (ĎALEJ LEN „OPAKOVANÁ PRÍRPAVA“) 
V záujme zvyšovania kvality odborného vzdelávania a prípravy v SDV zabezpečuje RÚZ pre hlavných inštruktorov 
a inštruktorov opakovanú prípravu hlavných inštruktorov a inštruktorov v SDV.  

Hlavný inštruktor a inštruktor pre SDV je povinný absolvovať opakovanú prípravu najneskôr do ukončenia platnosti 
certifikátu hlavného inštruktora alebo certifikátu inštruktora. Absolvovaním opakovanej prípravy získa hlavný 
inštruktor a inštruktor nový certifikát s platnosťou 7 rokov. 

Opakovaná príprava hlavných inštruktorov a inštruktorov sa uskutočňuje podľa nasledovných pravidiel: 
 
Pre opakovanú prípravu hlavného inštruktora alebo inštruktora sa vytvorí spravidla homogénna skupina, tzn. z 
účastníkov zabezpečujúcich poskytovanie praktického vyučovania v rovnakých alebo v príbuzných odboroch 
vzdelávania resp. odvetviach alebo sektoroch. 
 
Opakovanú prípravy hlavných inštruktorov zabezpečuje RÚZ prostredníctvom lektora prípravy hlavných inštruktorov. 
Prípravy sa môže zúčastniť odborník z praxe alebo zamestnávateľ s cieľom zdieľať príklady dobrej praxe a skúsenosti 
v rámci SDV. 

Opakovanú prípravu inštruktorov pre SDV zabezpečuje zamestnávateľ prostredníctvom hlavného inštruktora 
obdobným postupom, ako je zabezpečovaná zákonná príprava inštruktorov pre SDV. 

Rozsah opakovanej prípravy hlavných inštruktorov 

Zameranie prípravy hlavného inštruktora pre SDV 
Časový rozsah prípravy hlavného inštruktora 
pre SDV 

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa 1 h 

Plánovanie a organizácia praktického vyučovania 1 h 

Realizácia práce so žiakom na praktickom vyučovaní     6 h 

SPOLU 8 h 
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Obsah opakovanej prípravy hlavných inštruktorov  

1. Praktické vyučovanie u zamestnávateľa   
• novelizácia legislatívy v OVP (tento obsah sa bude modifikovať a dopĺňať v závislosti od novelizácie 

legislatívy pre OVP), 
• opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

2. Plánovanie a organizácia praktického vyučovania     
• vybrané témy organizácie praktického vyučovania, 
• štátny vzdelávací program, školský vzdelávací program, 
• vybrané aspekty dokumentácie praktického vyučovania. 

3. Realizácia práce so žiakom na praktickom vyučovaní      
• špecifiká sprevádzania žiakov inštruktorom  –  generácie „Z“ a novej generácie „Alfa“, 
• praktické vyučovanie žiaka so zameraním na konkrétne skupiny odborov, odvetvie alebo sektor za 

účasti určeného odborníka z praxe, zamestnávateľa určeného RÚZ, 
• vedenie motivačného rozhovoru so žiakom, ktorého výstupom je záznamový list žiaka na PV v SDV, 
• získanie a naplnenie potrieb hlavných inštruktorov – aktuálne témy týkajúce sa sprevádzania žiakov na 

praktickom vyučovaní v konkrétnych skupinách odborov, 
• zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní, 
• iné podľa návrhu hlavných inštruktorov. 

4. Ukončenie opakovanej prípravy hlavných inštruktorov  

Opakovaná príprava hlavných inštruktorov sa realizuje riešením modelovej situácie z poskytovania praktického 
vyučovania v SDV určenej lektorom prípravy a odborným garantom opakovanej prípravy hlavných inštruktorov 
v skupine hlavných inštruktorov a skupinovou diskusiou k riešeniu modelovej situácii. 

Rozsah opakovanej prípravy inštruktorov pre SDV 

Zameranie prípravy hlavného inštruktora pre SDV 
Časový rozsah prípravy hlavného inštruktora 
pre SDV 

Praktické vyučovanie u zamestnávateľa 1/2 h 

Plánovanie a organizácia praktického vyučovania 1/2 h 

Realizácia práce so žiakom na praktickom vyučovaní     3 h 

SPOLU 4 h 

 

Obsah opakovanej prípravy inštruktorov pre SDV 

1. Praktické vyučovanie u zamestnávateľa   
- opatrenia na zistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

2. Plánovanie a organizácia praktického vyučovania     
- vybrané témy organizácie praktického vyučovania, 
- vybrané témy dokumentácie praktického vyučovania. 

3. Realizácia práce so žiakom na praktickom vyučovaní      
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- špecifiká sprevádzania žiakov inštruktorom  –  generácie „Z“ a novej generácie „Alfa“, 
- zaúčanie žiaka so zameraním sa na konkrétne situácie v praxi, 
- vedenie motivačného rozhovoru so žiakom, ktorého výstupom je záznamový list žiaka na PV v SDV, 
- zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní. 

4. Ukončenie opakovanej prípravy inštruktorov pre SDV 
- Opakovaná príprava inštruktorov pre SDV sa uskutočňuje obdobným postupom, ako sa uskutočňuje 

zákonná príprava inštruktorov pre SDV. 

 

3. STUPEŇ – ŠPECIALIZAČNÁ PRÍPRAVA HLAVNÝCH INŠTRUKTOROV  
V záujme ďalšieho odborného rastu hlavných inštruktorov v SDV zabezpečuje RÚZ 3. stupeň – špecializačnej 
prípravy.  

Absolvovanie špecializačnej prípravy sa vzťahuje len na hlavného inštruktora v SDV. Absolvovanie tejto prípravy je 
založené na báze dobrovoľnosti.   

Špecializačná príprava hlavných inštruktorov sa uskutočňuje podľa nasledovných pravidiel: 
- uskutočňuje sa v trvaní jedného dňa,  
- môže sa realizovať formou workshopov, diskusií, seminárov, prednášok a pod.,  
- môže mať prezenčnú alebo dištančnú podobu, 
- realizuje sa v termínoch stanovených RÚZ, 
- je zameraná na špecifické odborné témy, ktoré sú určené RÚZ,  
- konkrétne podmienky realizácie špecializačnej prípravy určí RÚZ. 

 
Špecializačná príprava sa realizuje pod vedením facilitátora. Prípravy sa môže zúčastniť odborník z praxe alebo 
zamestnávateľ s cieľom zdieľať príklady a skúsenosti dobrej praxe. 

Ukončenie špecializačnej prípravy hlavného inštruktora určuje RÚZ.  

Konkrétne podrobnosti a postup realizácie špecializačne prípravy určí RÚZ na základe dopytu od záujemcov.  

 

 

Absolvovanie prípravy „hlavných“ inštruktorov a „poverených“ inštruktorov do 31.8.2018  

Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu na základe oboznámenia sa s aplikačnou praxou prípravy 
„hlavných“ inštruktorov a prípravy „poverených“ inštruktorov v súlade s metodickým pokynom upravujúcim túto 
prípravu v predchádzajúcom období konštatuje, že príprava „hlavných“ inštruktorov a príprava „poverených“ 
inštruktorov, ktorá sa uskutočňovala do 31.8.2018 sa obsahom a rozsahom zhoduje s prípravou hlavných 
inštruktorov a s prípravou inštruktorov podľa tohto metodického pokynu.   

Stavovské a profesijné organizácie prostredníctvom Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu, 
vzhľadom na zmeny legislatívneho textu upravujúceho prípravu hlavného inštruktora a prípravu inštruktora s 
účinnosťou od 1.9.2018 a vzhľadom na zhodnosť obsahu a rozsahu uvedenej prípravy s prípravou zabezpečovanou 
do 31.8.2018, uznávajú absolvovanie prípravy v období do 31.8.2018 ako prípravu podľa tohto metodického pokynu. 

 

ZÁVER 
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Odborné vzdelávanie a príprava je investíciou do budúcnosti zamestnávateľa a dôležitou súčasťou firemnej kultúry. 
Príprava hlavných inštruktorov a inštruktorov, ktorí sú realizátormi vzdelávania u zamestnávateľa, si kladie za cieľ 
ukázať hlavným inštruktorom a inštruktorom cestu prípravy žiakov na výkon povolania. 

 

PRÍLOHY 
Zákonná príprava: 

Vzor prihlášky na prípravu hlavného inštruktora  

Vzor certifikátu hlavného inštruktora pre SDV  

Vzor certifikátu inštruktora pre SDV  

Vzor prezenčnej listiny z prípravy inštruktorov  

 

Opakovaná príprava: 

Vzor prihlášky na opakovanú prípravu hlavného inštruktora  

Vzor certifikátu hlavného inštruktora pre SDV  

Vzor certifikátu inštruktora pre SDV  

Vzor prezenčnej listiny z opakovanej prípravy inštruktorov 
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PRIHLÁŠKA 

NA ZÁKONNÚ PRÍPRAVU HLAVNÉHO INŠTRUKTORA  
 

Názov vzdelávacieho programu: Príprava hlavných inštruktorov pre praktické vyučovanie (pracovisko 
praktického vyučovania) v systéme duálneho vzdelávania 

 
 
Informácie o zamestnávateľovi: 
Názov zamestnávateľa: ....................................................................................................................................................................... 
Adresa (aj PSČ): .................................................................................................................................................................................... 
IČO: .......................................................................................................................................................................................................... 
Adresa pracoviska praktického vyučovania: .................................................................................................................................... 
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, tel., email): ............................................................................................................................. 
Dosiahnuté vzdelanie v sektore:......................................................................................................................................................... 
 

Informácie o účastníkovi:  
Titul, meno a priezvisko: ...................................................................................................................................................................... 
Dátum narodenia: ................................................................................................................................................................................. 
Tel. číslo, email: ..................................................................................................................................................................................... 
 

Vyhlásenie účastníka/čky: 
Čestne vyhlasujem, že som bezúhonný/á, a že som nebol/a právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin. Túto 
skutočnosť viem kedykoľvek preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace.  

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia prípravy hlavných inštruktorov, s 
evidenciou mojich údajov v databáze hlavných inštruktorov, ako aj ďalších skutočností s tým spojených v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Bližšie informácie a pravidlá spracúvania osobných údajov sú dostupné na www.ruzsr.sk. 

 
 
V .................................................. dňa .................................................. 
 
Podpis účastníka: ............................................................................... 
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MV SR, reg. č.: VVS/1-2200/90-669, v súlade s § 32 ods. (2) písm. d) Zákona č. 61/2015 Z. z. o 
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“), týmto ako príslušná profesijná organizácia vydáva 

CERTIFIKÁT 
o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora praktického vyučovania pre pracovisko 

praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania podľa § 21b ods. (1) písm. e) zákona 
v rozsahu 40 h ukončenej dňa __. __. 2022 pre 

Meno Priezvisko 
dátum narodenia: __. __. ____ 

 
 

Zameranie prípravy hlavného inštruktora: 
1. zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní, 
2. organizáciu praktického vyučovania, 
3. opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní, 
4. hmotné zabezpečenie žiaka, 
5. finančné zabezpečenie žiaka, 
6. vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre 

príslušný učebný odbor, 
7. základné znalosti z oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky, 
8. koordináciu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, 
9. spôsob účasti hlavného inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka. 

 
 
 
 

Číslo certifikátu: 0001/SDV_I/RÚZ/2022 
Vydaný dňa: __. __. 2022 Ing. Mário Lelovský 
Platnosť certifikátu do: __. __. 2029 predseda Výboru RÚZ pre vzdelávanie 
  



 

POUČENIE 
 
Certifikovaná osoba je povinná pri výkone činnosti hlavného inštruktora praktického vyučovania 
postupovať podľa zákona upravujúceho výkon praktického vyučovania žiakov stredných 
odborných škôl u zamestnávateľa. Ak sa pri výkone kontroly praktického vyučovania zistí 
porušenie postupov praktického vyučovania a kritérií pre vydanie certifikátu, môže Republiková 
únia zamestnávateľov platnosť certifikátu ukončiť. 
 
Hlavný inštruktor je oprávnený vykonávať prípravu inštruktorov pre systém duálneho 
vzdelávania podľa vnútorného predpisu a podľa pokynov zamestnávateľa, ktorý poskytuje 
praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. 
 
Hlavný inštruktor, vo vzťahu k žiakom, ktorých odbor vzdelávania je iný ako odbor jeho 
vzdelania, môže vykonávať iba činnosti zodpovedajúce koordinácii praktického vyučovania, tzn. 
činnosti zamerané na zabezpečenie organizačných a procesných aspektov týkajúcich sa 
výkonu praktického vyučovania (napr. poskytovanie informácií o činnosti, ktorú žiak počas 
praktického vyučovania vykonával alebo o správaní žiaka a pod.), spoluprácu so školou 
a Republikovou úniou zamestnávateľov, spracovanie dokumentácie, prideľovanie žiakov 
inštruktorom, spracovanie podkladov pre hmotné a finančné zabezpečenia žiakov, spracovanie 
podkladov pre získanie príspevku na poskytovanie praktického vyučovanie a podkladov pre 
nárok na zníženie základu dane z príjmov za žiakov v systéme duálneho vzdelávania a pod.. 
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MV SR, reg. č.: VVS/1-2200/90-669, v súlade s § 32 ods. (2) písm. d) Zákona č. 61/2015 Z. z. o 
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“), týmto ako príslušná profesijná organizácia vydáva 

CERTIFIKÁT 
o absolvovaní prípravy inštruktora praktického vyučovania pre pracovisko praktického 

vyučovania v systéme duálneho vzdelávania podľa § 22 ods. (1) písm. e) zákona v rozsahu 8 
h ukončenej dňa __. __.2022 pre 

Meno Priezvisko 
dátum narodenia: __. __. ____ 

 
 

Zameranie prípravy inštruktora: 
1. zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní, 
2. organizáciu praktického vyučovania, 
3. opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní, 
4. hmotné zabezpečenie žiaka, 
5. finančné zabezpečenie žiaka, 
6. vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre 

príslušný učebný odbor, 
7. spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka. 

 
 
 
 

Číslo certifikátu: 0001/SDV_I/RÚZ/2022 
Vydaný dňa: __. __.2022 Ing. Mário Lelovský 
Platnosť certifikátu do: __. __.2029 predseda Výboru RÚZ pre vzdelávanie 
  



 

POUČENIE 
 
Certifikovaná osoba je povinná pri výkone činnosti inštruktora praktického vyučovania 
postupovať podľa zákona upravujúceho výkon praktického vyučovania žiakov stredných 
odborných škôl u zamestnávateľa. Ak sa pri výkone kontroly praktického vyučovania zistí 
porušenie postupov praktického vyučovania a kritérií pre vydanie certifikátu, môže Republiková 
únia zamestnávateľov platnosť certifikátu ukončiť. 
 
 



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 
tel.: +421-2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

PREZENČNÁ LISTINA 

zo zákonnej prípravy inštruktorov pre pracovisko praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania  

Miesto konania prípravy inštruktorov:      

Dátum konania prípravy inštruktorov:     

Hlavný inštruktor (lektor):     

Trvanie prípravy inštruktorov:  od:  do:  

 
Súhlasím, aby Republiková únia zamestnávateľov so sídlom Digital Park III, Einsteinova 381719, 851 01 Bratislava,  
IČO: 30854105 spracúvala moje osobné údaje za účelom zabezpečenia prípravy inštruktorov podľa § 21b ods. 1 pís. 
e) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov za účelom vydania 
certifikátu inštruktora pre systém duálneho vzdelávania a úkonov s tým súvisiacich, a to najmä v rozsahu meno, 
priezvisko, dátum narodenia, aktuálny zamestnávateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady  
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie a pravidlá 
spracúvania osobných údajov nájdete na www.ruzsr.sk. 

Zoznam účastníkov prípravy inštruktorov:   

Meno a priezvisko účastníka 
Dátum 

narodenia 
Zamestnávateľ 

Odbor 
vzdelávania 

Podpis 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 
tel.: +421-2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

        

        

        

        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 
tel.: +421-2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

PRIHLÁŠKA 

NA OPAKOVANÚ PRÍPRAVU HLAVNÉHO INŠTRUKTORA  
 

Názov vzdelávacieho programu: Opakovaná príprava hlavných inštruktorov pre praktické vyučovanie 
(pracovisko praktického vyučovania) v systéme duálneho vzdelávania 

 
 
Informácie o zamestnávateľovi: 
Názov zamestnávateľa: ....................................................................................................................................................................... 
Adresa (aj PSČ): .................................................................................................................................................................................... 
IČO: .......................................................................................................................................................................................................... 
Adresa pracoviska praktického vyučovania: .................................................................................................................................... 
Kontaktná osoba (meno, priezvisko, tel., email): ............................................................................................................................. 
Dosiahnuté vzdelanie v sektore:......................................................................................................................................................... 
 
Informácie o účastníkovi:  
Titul, meno a priezvisko: ...................................................................................................................................................................... 
Dátum narodenia: ................................................................................................................................................................................. 
Tel. číslo, email: ..................................................................................................................................................................................... 
 
 
Vyhlásenie účastníka/čky: 
Čestne vyhlasujem, že som bezúhonný/á, a že som nebol/a právoplatne odsúdený/á za úmyselný trestný čin. Túto 
skutočnosť viem kedykoľvek preukázať výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace.  

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov za účelom zabezpečenia prípravy hlavných inštruktorov, s 
evidenciou mojich údajov v databáze hlavných inštruktorov, ako aj ďalších skutočností s tým spojených v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady  2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Bližšie informácie a pravidlá spracúvania osobných údajov sú dostupné na www.ruzsr.sk. 

 
V .................................................. dňa .................................................. 
 
Podpis účastníka: ............................................................................... 



 

Republiková únia zamestnávateľov so sídlom Digital Park III, Einsteinova 3817/19, 851 01 
Bratislava, IČO: 30854105, zapísaná v Registri odborových a zamestnávateľských organizácií 

MV SR, reg. č.: VVS/1-2200/90-669, v súlade s § 32 ods. (2) písm. d) Zákona č. 61/2015 Z. z. o 
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“), týmto ako príslušná profesijná organizácia vydáva 

CERTIFIKÁT 
o absolvovaní prípravy hlavného inštruktora praktického vyučovania pre pracovisko 

praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania podľa § 21b ods. (1) písm. e) zákona 
v rozsahu 40 h ukončenej dňa __. __. ____ a profesijnej opakovanej prípravy hlavného 

inštruktora v rozsahu 8 h dňa __. __. 2022 pre 

Meno Priezvisko 
dátum narodenia: __. __. ____ 

 
 

Zameranie prípravy hlavného inštruktora: 
1. zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní, 
2. organizáciu praktického vyučovania, 
3. opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní, 
4. hmotné zabezpečenie žiaka, 
5. finančné zabezpečenie žiaka, 
6. vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre 

príslušný učebný odbor, 
7. základné znalosti z oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky, 
8. koordináciu praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, 
9. spôsob účasti hlavného inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka. 

 
 
 
 

Číslo certifikátu: 0001/SDV_HI_O/RÚZ/2022 
Vydaný dňa: __. __. 2022 Ing. Mário Lelovský 
Platnosť certifikátu do: __. __. 2029 predseda Výboru RÚZ pre vzdelávanie 
  



 

POUČENIE 
 
Certifikovaná osoba je povinná pri výkone činnosti hlavného inštruktora praktického vyučovania 
postupovať podľa zákona upravujúceho výkon praktického vyučovania žiakov stredných 
odborných škôl u zamestnávateľa. Ak sa pri výkone kontroly praktického vyučovania zistí 
porušenie postupov praktického vyučovania a kritérií pre vydanie certifikátu, môže Republiková 
únia zamestnávateľov platnosť certifikátu ukončiť. 
 
Hlavný inštruktor je oprávnený vykonávať prípravu inštruktorov pre systém duálneho 
vzdelávania podľa vnútorného predpisu a podľa pokynov zamestnávateľa, ktorý poskytuje 
praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania. 
 
Hlavný inštruktor, vo vzťahu k žiakom, ktorých odbor vzdelávania je iný ako odbor jeho 
vzdelania, môže vykonávať iba činnosti zodpovedajúce koordinácii praktického vyučovania, tzn. 
činnosti zamerané na zabezpečenie organizačných a procesných aspektov týkajúcich sa 
výkonu praktického vyučovania (napr. poskytovanie informácií o činnosti, ktorú žiak počas 
praktického vyučovania vykonával alebo o správaní žiaka a pod.), spoluprácu so školou 
a Republikovou úniou zamestnávateľov, spracovanie dokumentácie, prideľovanie žiakov 
inštruktorom, spracovanie podkladov pre hmotné a finančné zabezpečenia žiakov, spracovanie 
podkladov pre získanie príspevku na poskytovanie praktického vyučovanie a podkladov pre 
nárok na zníženie základu dane z príjmov za žiakov v systéme duálneho vzdelávania a pod.. 



 

Republiková únia zamestnávateľov so sídlom Digital Park III, Einsteinova 3817/19, 851 01 
Bratislava, IČO: 30854105, zapísaná v Registri odborových a zamestnávateľských organizácií 

MV SR, reg. č.: VVS/1-2200/90-669, v súlade s § 32 ods. (2) písm. d) Zákona č. 61/2015 Z. z. o 
odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon“), týmto ako príslušná profesijná organizácia vydáva 

CERTIFIKÁT 
o absolvovaní prípravy inštruktora praktického vyučovania pre pracovisko praktického 

vyučovania v systéme duálneho vzdelávania podľa § 22 ods. (1) písm. e) zákona v rozsahu 8 
h ukončenej dňa __. __. ____ a profesijnej opakovanej prípravy inštruktora v rozsahu 4 h dňa 

__.__.2022 pre 

Meno Priezvisko 
dátum narodenia: __. __. ____ 

 
 

Zameranie prípravy inštruktora: 
1. zabezpečenie práv a povinností žiaka pri praktickom vyučovaní, 
2. organizáciu praktického vyučovania, 
3. opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri praktickom vyučovaní, 
4. hmotné zabezpečenie žiaka, 
5. finančné zabezpečenie žiaka, 
6. vzdelávacie štandardy pre praktické vyučovanie pre príslušný študijný odbor alebo pre 

príslušný učebný odbor, 
7. spôsob účasti inštruktora na hodnotení a klasifikácii žiaka. 

 
 
 
 

Číslo certifikátu: 0001/SDV_I_O/RÚZ/2022 
Vydaný dňa: __. __.2022 Ing. Mário Lelovský 
Platnosť certifikátu do: __. __.2029 predseda Výboru RÚZ pre vzdelávanie 
  



 

POUČENIE 
 
Certifikovaná osoba je povinná pri výkone činnosti inštruktora praktického vyučovania 
postupovať podľa zákona upravujúceho výkon praktického vyučovania žiakov stredných 
odborných škôl u zamestnávateľa. Ak sa pri výkone kontroly praktického vyučovania zistí 
porušenie postupov praktického vyučovania a kritérií pre vydanie certifikátu, môže Republiková 
únia zamestnávateľov platnosť certifikátu ukončiť. 



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 
tel.: +421-2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

PREZENČNÁ LISTINA 

z opakovanej prípravy inštruktorov pre pracovisko praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania 

Miesto konania prípravy inštruktorov:      

Dátum konania prípravy inštruktorov:     

Hlavný inštruktor (lektor):     

Trvanie prípravy inštruktorov:  od:  do:  

  

Súhlasím, aby Republiková únia zamestnávateľov so sídlom Digital Park III, Einsteinova 381719, 851 01 Bratislava,  
IČO: 30854105 spracúvala moje osobné údaje za účelom zabezpečenia opakovanej prípravy inštruktorov podľa § 
21b ods. 1 pís. e) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov za účelom 
vydania certifikátu inštruktora pre systém duálneho vzdelávania a úkonov s tým súvisiacich, a to najmä v rozsahu 
meno, priezvisko, dátum narodenia, aktuálny zamestnávateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady  
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom 
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie a pravidlá 
spracúvania osobných údajov nájdete na www.ruzsr.sk. 

Zoznam účastníkov prípravy inštruktorov:   

Meno a priezvisko účastníka 
Dátum 

narodenia 
Zamestnávateľ 

Odbor 
vzdelávania 

Podpis 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Republiková únia zamestnávateľov, Digital Park III, Einsteinova 19, 851 01 Bratislava 5 
tel.: +421-2-3301 4280, ruz@ruzsr.sk, www.zamestnavatelia.sk 

Republiková únia zamestnávateľov je členom:   

        

        

        

        

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


