
V kategórii Písanie na PC obhájil 
prvé miesto minuloročný víťaz – 
Richard Koronczi z Obchodnej 
akadémie Watsonova 61, Košice, 
ktorý zaznamenal 419,5 čistých 
úderov za minútu, a to % chýb na 
úrovni 0,04 bodov. Druhé miesto 
obsadila Monika Hedviga Anino-
vá, žiačka Obchodnej akadémie 
Milana Hodžu z Trenčína. Jej po-
čet čistých úderov za minútu bol 
382,0 a % chýb na úrovni 0,05. 
Víťazstvo v podobe umiestnenia 
na treťom mieste do Strednej od-
bornej školy obchodu a služieb, 
SDH 3 v Prešove doniesla Andrea 
Balážová. Jej výsledok znamenal 
381,8 čistých úderov za minútu 
a % chýb na úrovni 0,12. 

Dobré meno Obchodnej aka-
démie v Košiciach šíri aj Miriama 
Šoltésová, ktorá je víťazkou v ka-
tegórii Úprava textu na PC, a to 
dosiahnutím 12 700 bodov. Druhé 
miesto v tejto kategórii obsadila 
Soňa Zorská, žiačka Strednej od-
bornej školy obchodu a služieb, 
SDH 3 v Prešove s počtom bodov 
12 150  a tretie patrí Marekovi 

Východniari valcovali  
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Vážení čitatelia, 
aj štvrté vydanie elektronic-

kého mesačníka je informačne 
výdatným zdrojom, v ktorom sa 
dozviete o výhodách v rámci Zá-
kona o verejnom obstarávaní pre 
stredné odborné školy. 

Neúprosne rýchla doba so 
sebou prináša zmeny a niekedy 
aj nostalgiu. V poradí 51. ročník 
súťaže v Spracovaní informácií 
na počítači dokazuje, že v čase 
keď si mnohí už ani nespomenú 
na to, kedy naposledy pracovali 
na písacom stroji, táto súťaž sa 
naďalej teší záujmu stredoško-
lákov, ktorých rýchle prsty a roz-
vaha súťažili v Rožňave. 

Zamestnávatelia stále 
hlasnejšie zdôrazňujú potrebu 
odborne zdatných a zároveň 
zručných zamestnancov. V Tr-
nave sa uskutočnil ďalší ročník 
súťaže Mladý mechatronik, kto-
rý dokazuje, že mladí ľudia majú 
blízko k technickým smerom 
a už teraz sú pripravení na za-
mestnanie. 

Verím, že aj v tomto vydaní 
mesačníka si každý čitateľ nájde 
niečo zaujímavé, lebo DUÁL je tu 
pre vás. 

JUDr. Ing. Michal Bartók 
riaditeľ ŠIOV 

Súťaž v spracovaní informácií na počítači POZNÁ VÍŤAZOV. Pri pohľade na výsledky 
zápolenia stredoškolákov treba konštatovať, že Košičania valcovali. Z celkového počtu 
36 súťažiacich obsadili 3x prvé miesto. 

Mladí mechatronici v Trnave dokázali 
pripravenosť na povolanie

Návod na použitie  
platformy

čítajte na strane č. 2 čítajte na strane č. 5➜ ➜



AJ HOSŤUJÚCA 
OBCHODNÁ 
AKADÉMIA  
V ROŽŇAVE MÁ 
SVOJE PRVENSTVO

DUÁL newsletter
Číslo: 4/2017 apríl
2. strana

Tóthovi z košickej Obchodnej 
akadémie, Watsonova 61 s po-
čtom bodov 11 450. 

Aj hosťujúca Obchodná aka-
démia v Rožňave má svoje pr-
venstvo a to v kategórii Word-
processing, v ktorom prvenstvo 
vybojoval jej žiak Patrik Žori, kto-
rý opakovane získal umiestnenie 
na celoštátnej súťaži. Úspeš-
ný bol aj v celosvetovej súťaži  
INTRESTENO 2015 v Budapešti. 
Druhé miesto patrí Monike Sze-
gényovej z Obchodnej akadémie, 
Dlhá 256, Senica a tretie žiačke 
tej istej školy, a to Monike Var-
cholovej. 

„Som veľmi rád, že aj 51. roč-
ník súťaže bol pre stredoškolákov 
atraktívny. Hoci poznáme víťazov 

na prvej, druhej aj tretej prieč-
ke v každej z kategórií, myslím, 
že morálnym víťazom bol každý 
stredoškolák, ktorého odvaha 
a  odhodlanie sprevádzali v kaž-
dom z kôl tradičnej súťaže,“ kon-

štatuje riaditeľ Štátneho inštitútu 
odborného vzdelávania Michal 
Bartók. 

V poradí 51. ročník súťaže 
v  spracovaní informácií na počí-
tači sa uskutočnil 22. a 23. mar-

ca 2017 na Obchodnej akadémii, 
Akademika Hronca 8 v Rožňave. 
Finálového celoštátneho kola sa 
zúčastnilo 36 stredoškolákov zo 
stredných odborných škôl a ob-
chodných akadémií.
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Mladí mechatronici v Trnave dokázali 
pripravenosť na povolanie

Stredoškoláci sa koncom marca stretli v Trnave.  
V poradí PIATY ROČNÍK SÚŤAŽE Mladý mechatronik  
bol priestorom na ukážky vedomostí, zručností  
a, samozrejme, pripravenosti na povolanie. 

Do finálového celoštátneho kola 
postúpilo 22 najlepších stredo-
školákov z tretích a štvrtých roč-
níkov. Tí v dvojčlenných tímoch 
počas dvojhodinového časového 
limitu súťažili v správnej montá-
ži komponentov a príslušenstva. 
Súťažné dvojice riešia úlohy z ob-
lasti elektrotechniky, automatizá-
cie a mechaniky. „Z množstva či-
astkových úloh sú tie náročnejšie 
tematicky zamerané na základné 
vlastnosti pohonov, pneumatic-
kých a elektropneumatických 

ventilov,“ hovorí riaditeľ Štátneho 
inštitútu odborného vzdelávania 
Michal Bartók. Podľa jeho slov je 
dobré, že táto súťaž otvorila svoje 
brány širšej skupine, ako sú len 
súťažiaci, a to tým, že „v  pozícii 
pozorovateľov sa zúčastnili aj 
stredné odborné školy so svo-
jimi žiakmi a tiež žiaci základ-
ných škôl, ktorých práve názorné 
ukážky a šikovnosť stredoškolá-
kov môžu motivovať pri výbere 
strednej školy,“ dodáva Michal 
Bartók. ➜
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Hlavným garantom sú-
ťaže, ktorá mala v tomto roku už 
svoj piaty ročník, bola Materiá-
lovotechnologická fakulta Slo-
venskej technickej univerzity. Na 
celoštátnom kole súťaže Mladý 
mechatronik si zmerali svoje sily 
dvojice úspešných stredoškolákov 

zo SPŠ elektrotechnickej Košice, 
SPŠ Myjava, SOS elektrotechnickej 
Žilina, SPŠ Levice, ďalej z Technic-
kej akadémie v Spišskej Novej Vsi, 
SPŠ strojníckej a elektrotechnickej 
v   Nitre, SSOŠ hutníckej v   Pod-
brezovej, ale aj Spojenej školy 
z  Kysuckého Nového Mesta, SPŠ 

Martin a Súkromnej SOŠ automo-
bilovej Duálnej akadémie Bratisla-
va a Spojenej školy  Tvrdošín. 

Štátny inštitút odborného  
vzdelávania vníma túto súťaž ako 
možnosť stredoškolákov preuká-
zať svoju priprave nosť na svoje 
budúce povolanie, keďže mecha-

tronika je mimoriadne perspek-
tívny odbor. Práve mechatronika 
je jeden z odborov, na ktorých 
propagáciu sa sústreďujú aktivity 
ŠIOV v rámci Národného projek-
tu Duálne vzde lávanie a zvýšenie 
atraktivity a  kvality odborného 
vzdelávania a prípravy. 

➜

ŠIOV distribuuje manuál  
pre zvýhodnenie stredných odborných škôl   
Štátny inštitút odborného vzdelávania začiatkom marca 
v Košiciach predstavil výhody stredných odborných 
škôl V RÁMCI ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ. 
V súvislosti s tým spustil prevádzku špeciálnej webovej 
platformy a teraz distribuuje brožúru so všetkými 
výhodami pre školy, samosprávy, štátne úrady aj ich 
organizácie. 

„Cieľom tejto informačnej brožú-
ry je priblížiť všetky možnosti na 
zvýhodnenie stredných odbor-
ných škôl v rámci zákaziek, na 
ktoré sa zákon o verejnom obsta-
rávaní nevzťahuje. Ide o proces, 
v ktorom môžu byť v rámci ob-
chodnej spolupráce zvýhodnené 
stredné odborné školy,“ hovorí 
riaditeľ Štátneho inštitútu odbor-
ného vzdelávania Michal Bartók 
a ďalej konštatuje: „Pripravili 

sme jedinečnú platformu, kde 
sú na webovej stránke k dispozí-
cii všetky relevantné informácie 
o  školách, ktoré ako prvé oslo-
vené vyjadrili záujem podieľať sa 
na tejto forme prezentácie svo-
jich produktov pre potenciálnych 
odberateľov z prostredia miest, 
obcí, vyšších územných celkov 
a štátu. Verím, že tieto kroky 
pomôžu stredným odborným 
školám a rovnaká spokojnosť so 

spoluprácou bude sprevádzať aj 
samosprávy, štátne úrady a ich 
organizácie, ktoré sa takto roz-
hodnú spolupracovať so stredo-
školákmi.“ 

Štátny inštitút odborného 
vzde lávania distribuuje brožúru 
mestám, obciam, úradom samo-
správnych krajov a tiež minister-
stvám. Očakáva, že priestor, ktorý 
sa zvýhodnením v rámci Zákona 
o verejnom obstarávaní otvára pre 
stredné odborné školy, bude vypl-
nený záujmom o tovary a služby, 
na ktoré sa vzťahuje legislatívna 
výhoda. Podľa nej sa zákon o ve-
rejnom obstarávaní nevzťahuje 
na podlimitnú zákazku a zákazku 
s nízkou hodnotou, ktorej pred-
metom je dodanie tovaru, usku-

točnenie stavebných prác alebo 
poskytnutie služby, ktorých od-
berateľom je verejný obstarávateľ 
a dodávateľom stredná odborná 
škola, ak ide o tovar, stavebné 
práce alebo služby zabezpečova-
né žiakmi strednej odbornej školy 
v rámci praktického vyučovania. 

Brožúra obsahuje komentár 
k tejto časti Zákona o verejnom 
obstarávaní, príklady vhodné na 
inšpiráciu pri spolupráci škôl 
s  verejným sektorom a tiež aj 
návod na použitie webovej plat-
formy. Táto aktivita je realizova-
ná vďaka podpore projektu Od-
borné vzdelávanie a príprava pre 
trh práce financovaného v  rám-
ci Švajčiarskeho finančného me-
chanizmu.
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Stredné odborné školy majú bližšie k sociálnemu podnikaniu. Stačí v rámci ponuky ich 
tovarov, služieb a stavebných prác využiť ZVÝHODNENIE z verejného obstarávania a dať 
tak žiakom priestor ponúknuť skutočný biznis. 

Tieto školy v sebe spájajú prax 
s  teóriou, vďaka čomu ich tovary 
a služby sú konkurencieschop-
né v porovnaní s klasickými ko-
merčnými poskytovateľmi. Štátny 
inštitút odborného vzdelávania 
zriadil portál, ktorý ponúka cenné 
informácie o školách, s ktorými je 
na základe výnimky zo Zákona 
o verejnom obstarávaní mož-
ná veľmi atraktívna spolupráca, 
a  to formou ich zvýhodnenia pri 
zákazkách s nízkou hodnotou 
a podlimitných zákazkách. 

VYBERÁME ZO ZÁKONA 
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Na stredné odborné školy sa 
v rámci výnimky zo Zákona o ve-
rejnom obstarávaní uplatňuje 
nasledovná výnimka z procesu 
verejného obstarávania:

V zmysle § 1 ods. 12 
písm. d  zákona č. 343/2015 o ve-
rejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len Zákon o verejnom ob-
starávaní) sa Zákon o verejnom 
obstarávaní nevzťahuje na podli-

mitnú zákazku a zákazku s níz-
kou hodnotou, ktorej predmetom 
je dodanie tovaru, uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnu-
tie služby, ktorých odberateľom 
je verejný obstarávateľ a dodáva-
teľom stredná odborná škola, ak 
ide o tovar, stavebné práce alebo 
služby zabezpečované žiakmi 
strednej odbornej školy v rámci 
praktického vyučovania.

Výnimku je možné uplatniť  
nielen mestským či obecným 
úradom, prípadne úradom sa-
mosprávneho kraja alebo štá-
tom, ale aj ich organizáciami. 
Napríklad rozpočtovými organi-
záciami a obchodnými spoloč-
nosťami s  majetkovou účasťou 
štátu, prípadne samosprávy. 

ČO TO ZNAMENÁ V PRAXI?
Ak stredná odborná škola dodá 
tovar, uskutoční stavebné práce, 
alebo poskytne služby zabezpe-
čované žiakmi strednej odbornej 
školy v rámci praktického vyučo-
vania, tak na takéto verejné ob-
starávanie sa nevzťahuje Zákon 

o verejnom obstarávaní. Štát (mi-
nisterstvá a ústredné orgány štát-
nej správy), obce a vyššie územné 
celky môžu teda obstarávať tieto 
tovary a služby priamo, bez nut-
nosti postupovať podľa Zákona 
o verejnom obstarávaní. 

Žiaci tak počas svojej praxe 
môžu zabezpečovať alebo vyrá-
bať predmet zamerania školy, 
o   ktorý je zo strany potenciál-
nych odberateľov (samospráva, 
alebo štát) záujem. 

EXISTUJÚ OBMEDZENIA?
V prípade verejného obstaráva-
nia musí ísť výlučne o  podlimit-
nú zákazku alebo zákazku s níz-
kou hodnotou. 

Musí ísť o dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác 
alebo poskytnutie služby, ktoré 
realizuje stredná odborná škola 
a tieto sú zabezpečované žiakmi 
strednej odbornej školy v rámci 
praktického vyučovania. 

Netreba zabúdať, že tieto dve 
podmienky musia byť splnené 
súčasne.

PRÍKLADY ÚSPEŠNEJ 
SPOLUPRÁCE
Mesto sa pripravuje na tradič-
né folklórne slávnosti. Program 
je atraktívny, no zatiaľ o ňom vie 
málo ľudí. Jedna z možností je 
jeho propagácia formou letákov 
a plagátov. Na tento účel je mož-
ná výnimka zo zákona a spolu-
práca so strednou odbornou ško-
lou, ktorá sa venuje polygrafii.  

Mestské kultúrne stredisko 
sa pripravuje na letnú turistic-
kú sezónu. Turistom pri svojej 
návšteve chce ponúknuť mapu 
s pamätihodnosťami. Aj tu je 
priestor na spoluprácu so stred-
nou odbornou školou, ktorá sa 
venuje polygrafii. 

Podpora rastu a prosperity 
stredných odborných škôl pria-
mym dodaním tovaru, usku-
točnením stavebných prác ale-
bo poskytnutím služby žiakmi 
strednej odbornej školy v rámci 
praktického vyučovania verej-
nému obstarávateľovi je pozitív-
nym príkladom zabezpečenia 
viaczdrojového financovania 
stredného odborného školstva 
a zároveň príkladom zvýšenia 
pocitu spoluzodpovednosti žia-
kov pri zabezpečovaní potrieb zo 
strany verejných obstarávateľov. 

Týmto proaktívnym prístu-
pom Štátny inštitút odborného 
vzdelávania pozitívne formuje 
postoj žiakov odborných škôl 
k vytváraniu hodnôt a upevňu-
je v nich pocit sebarealizácie 
a uplatnenia v spoločenskej pra-
xi. Prostredníctvom vhodných 
príležitostí sa zlepší aktuálnosť 
a kvalita vzdelávania žiakov od-
borných škôl, ich zručností.

 Žiakom odborných škôl dr-
žíme palce pri získavaní konku-
rencieschopného postavenia na 
trhu a verejným obstarávateľom 
prajeme získanie partnera, kto-
rý zabezpečí plnenie zákazky 
v požadovanej kvalite, riadne 
a  včas.

Ing. Zita Táborská 
predsedníčka Úradu pre 
verejné obstarávanie

Škola pre vás – manuál výhod
pre stredné odborné školy

Zoznam tovarov a služieb,  
ktoré ponúkajú stredné odborné školy

1. autoservis
2. cukrárske výrobky
3. elektrovýroba
4. inštalatérske práce
5. kaderníctvo
6. klampiarske práce
7. kováčske práce
8. kovovýroba
9. kozmetika
10. maliarske práce
11. mäsiarske výrobky
12. murárske práce
13. pedikúra

14. pekárske výrobky
15. pohostinská činnosť
16. produkty školského hospodárstva
17. stolárska výroba
18. strojárska výroba
19. ubytovacie služby
20. umelecké drotárstvo
21. umelecko-kováčska výroba
22. výroba tlačovín
23. výroba z recyklovaných plastov
24. zámočnícka výroba
25. zváračské práce

➜
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Pri futbalovom ihrisku v obci 
je zdemolované oplotenie, ktoré 
ohrozuje zdravie športovcov aj 
ľudí prechádzajúcich popri špor-
tovisku. S opravou sa obec môže 
obrátiť na konkrétnu strednú od-
bornú školu stavebnú. 

Úrad samosprávneho kraja 
organizuje výstavu, ktorú bude 
sprevádzať aj slávnostná recep-
cia. Práve jej príprava vrátane 
dodávky stravy a ostatného ser-
visu je možná využitím výnimky 
zo zákona a spoluprácou s hote-
lovou akadémiou. 

Pravidelný servis motorového 
vozidla zvyšuje jeho životnosť. Spo-
luprácou so strednou odbornou 
školou dopravnou sa otvára príle-
žitosť na jeho pravidelné servisova-
nie uplatnením výnimky zo zákona. 

Čo mesto, to história a, sa-
mozrejme, príležitosť oceniť. 

Pri výrobe pamätných plakiet 
a podobných upomienkových 
predmetov je možné pre ich do-
danie spolupracovať so strednou 
odbornou školou umeleckého, 
prípadne sklárskeho zamerania. 

RADŠEJ DOBRÁ OTÁZKA AKO 
ZLÉ ROZHODNUTIE
Otázka: Vzťahuje sa toto zvýhod-
nenie aj nákupy tovaru a služieb, 
ktoré realizuje stredná odborná 
škola, t. j. ak nakupuje tovary 
a  služby samotná škola?
Odpoveď: Spomínané zvýhod-
nenie sa nevzťahuje na nákup 
tovarov alebo služieb samotnou 
školou. Výlučne sa týka procesu, 
v rámci ktorého sú tovary alebo 
služby produkované žiakmi po-
čas praktického vyučovania. 
Otázka: Keď u nás v obci budú 
stavebné práce zabezpečovať 

stredoškoláci, je im obec povin-
ná zabezpečiť stravu a pitný re-
žim, prípadne aj dopravu? 
Odpoveď: Tieto povinnosti sú na 
pleciach strednej odbornej ško-
ly, ktorá je povinná zabezpečiť 
žiakom stravu a dopravu. Teda 
z tohto pohľadu ide o povinnosti, 
ktoré sa netýkajú obce, ale školy, 
s ktorou bude spolupracovať na 
konkrétnych stavebných prá-
cach. 
Otázka: Môžem počas letných 
prázdnin osloviť školu, aby som 
s ňou dohodol spoluprácu hneď 
na jeseň?
Odpoveď: Možno aj táto otázka po-
ukazuje na mýtus, ktorý sa spája 
s prácou pedagógov počas letných 
prázdnin. Nie je pravda, že učite-
lia sú celé letné prázdniny doma. 
Takto to nefunguje. Z tohto pohľa-
du je veľmi vhodné využiť leto na 

rokovania so školou, aby bola od 
jesene, od nového školského roka, 
pripravená na spoluprácu, ktorá 
bude realizovaná žiakmi počas tr-
vania ich odbornej praxe. 
Otázka: Je zoznam tovarov 
a služieb, ktoré poskytujú stred-
né odborné školy, konečný? 
Odpoveď: Spomínaný zoznam nie 
je konečný. Práve naopak. Vní-
mame ho ako otvorený zoznam 
štedrej ponuky, ktorým sa ško-
ly môžu neustále prezentovať 
z  hľadiska širokej palety služieb, 
ktoré sú schopné poskytovať. 
Máme záujem na tom, aby tento 
prehľad ponúk bol stále aktuálny 
a obsahom aj atraktívny. Preto 
hneď ako pribudne nový učeb-
ný alebo študijný odbor, v rámci 
ktorého budú vykonávať žiaci 
praktický výcvik, bude tento za-
radený do tzv. číselníka. 

➜

Ako sa zapojiť do projektu 
Škola pre vás

Návod na použitie platformy
1. platformu (= katalóg škôl) nájdete na www.skolaprevas.sk;

2. odkaz ZAPOJENÉ ŠKOLY obsahuje zoznam všetkých 
stredných odborných škôl;

3. v menu Zoznam projektov môžete vyhľadávať stredné 
odborné školy podľa číselníka (zoznam) tovarov a služieb alebo 
podľa lokality;

4. odkaz AKO SA ZAPOJIŤ obsahuje informácie, ako sa môže 
stredná odborná škola zapojiť do projektu Škola pre Vás;

5. odkaz Zaslať ponuku slúži pre objednávateľov tovarov alebo 
služieb; po kliknutí na odkaz sa zobrazí jednoduchý formulár 
na vyplnenie nezáväznej objednávky; táto je následne zaslaná 
priamo na strednú odbornú školu.

Do projektu Škola pre vás 
sa môže zapojiť akákoľvek 
stredná odborná škola, štátna 
alebo súkromná, ktorej žiaci 
zabezpečujú tovar, stavebné 
práce alebo služby v rámci 
praktického vyučovania. 
Zašlite nám, prosím, krátku 
požiadavku na zapojenie sa na 
adresu kontakt@skolaprevas.sk 
a naši koordinátori vás budú 
kontaktovať. Registrácia školy 
je bezodplatná.

PRE ČO NAJLEPŠIU 
PREZENTÁCIU STREDNEJ 
ODBORNEJ ŠKOLY BUDEME 
POTREBOVAŤ TIETO
INFORMÁCIE:
1. názov školy;
2. adresa školy;
3. kontakt na osobu, ktorá za-
bezpečuje praktické vyučovanie 

alebo osobu, ktorá vie pripraviť 
cenovú ponuku;
4. aktivity, ktoré stredná odborná 
škola ponúka v rámci praktické-
ho vyučovania;
5. obrazový materiál o tovaroch 
a službách, ktoré ponúka stred-
ná odborná škola;
6. cenník služieb, ak je k dispo-
zícii;
7. akékoľvek iné informácie, kto-
ré môžu byť užitočné pri ponuke 
tovarov a služieb.

Uvedené informácie môžete, 
samozrejme, kedykoľvek v bu-
dúcnosti meniť zaslaním
mailu na adresu: 

kontakt@skolaprevas.sk


