
Duálne vzdelávanie
pre logistické povolania

Logistics

Slovensko-nemecký projekt 
v Bratislave a okolí



Odbor 6481 H – skladový operátor v logistike
(blue collar)

Partnerská stredná odborná škola:
Bratislava II, SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárová 1

Dĺžka vzdelávania:
2 roky pre Dual 18+ (skrátene štúdium)
Ukončené výučným listom a nemeckým 
certifikátom odbornej spôsobilosti

Nemecký vzor:
Povolanie „Odborník pre skladovú logistiku“

Krátky profil činnosti:
Prijíma tovar, kontroluje ho a skladuje. Zostavuje dodávky a plány 
dodania, preloženie tovaru a jeho zasielanie. Okrem toho je schopný 
optimalizovať logistické procesy.

Odbory a partnerské školy



Odbory a možné školy pre spoluprácu

Odbor 3759 K - komerčný pracovník v doprave
(white collar)

Stredná odborná škola:
Bratislava II, SOŠ dopravná Sklenárová 9

Dĺžka vzdelávania:
4 roky
Ukončené výučným listom a maturitou, 
a nemeckým certifikátom odbornej spôsobilosti

Nemecký vzor:
Povolanie „Obchodný pracovník pre špedičné a logistické služby“

Profil činnosti:
Organizuje zasielanie, prekládku ako aj skladovanie tovaru a predáva 
prepravné a logistické služby.
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Firmy zúčastnené na projekte



Zhrnutie potrieb logistických firiem (2017/2018)

DB 
Schenker

Dachser
Gebrüder

Weiss
CEVA

Logistics

Odbory
(blue-collar, 
white-collar)

WC + BC WC WC + BC BC (18+)

Počet žiakov 
pre duál

4 x WC
4 x BC

2 WC 3 x WC
4 x BC

5 x BC

Spolu

WC 9
BC  13

Cieľ Sep 2017: otvoriť triedu 20 žiakov – skladový operátor v logistike (18+)

Cieľ Sep 2017: otvoriť skupinu 12 žiakov – komerčný pracovník v doprave (15+)



SNOPKSOŠ

firmy

podporujúce inštitúcie

Projekt duálneho vzdelávania



1. Koordinácia projektu
- komunikácia, koordinácia so školou, VÚC, MŠ, 

2. Odborná a administratívna príprava
- potreby firiem, voľby povolaní, úprava učebných plánov a osnov

3. Zabezpečenie kvality odborného vzdelávania
- registrácia žiakov
- vzdelávanie inštruktorov
- organizácia nezávislých 
odborných skúšok 

- udelenie nemeckých certifikátov 
odbornej spôsobilosti

4. Kampaň pre nábor žiakov do duálu

Oblasti spolupráce s SNOPK
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Facebook

Kampaň pre nábor žiakov

Webová stránka



Letáky
a plagáty

Kampaň pre nábor žiakov



Željka Šenkovič Katarína Pauerová
Vedúca oddelenia projektov Manažérka projektu
a odborného vzdelávania
Tel.: 02 2085 0635 Tel.: 02 2085 0636
Mobil: 0902 918 259 Mobil: 0902 918 255
E-mail: senkovic@dsihk.sk E-mail: pauerova@dsihk.sk

Web: www.dsihk.sk www.dualpro.sk


