
ASOCIÁCIA PRIEMYSELNÝCH ZVÄZOV A DOPRAVY

Praktická časť, ktorá sa koná u zamestnávateľa, sa koná pred 3 členmi komisie.
Členmi komisie pre teoretickú a  praktickú časť odbornej zložky skúšky žiaka
v SDV sú okrem iných aj skúšajúci
zástupca SAPO (ak je nominovaný) a 
zástupca zamestnávateľa, u ktorého sa žiak vzdeláva v SDV.

1.
2.

PLATNÉ PRE OBA TYPY SKÚŠOK

Od 1.7.2022 sa pri maturitnej skúške
obmedzuje verejnosť - po novom je
neverejná praktická časť odbornej zložky,
ktorá sa koná u zamestnávateľa.
Riaditeľ školy má v  zmysle vyhlášky témy
schváliť do 31. marca a  do 3 dní predložiť
na vyjadrenie SAPO. 
Predseda predmetovej maturitnej komisie
ich má schváliť do 30.4. a  maturitné témy
sa majú zverejniť v danej škole 7 dní pred
termínom konania skúšky. 
Forma praktickej časti odbornej skúšky  sa
určí na návrh predsedu predmetovej
komisie.

KĽÚČOVÉ ZMENY V LEGISLATÍVE ZASAHUJÚCE 
DO SYSTÉMU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Navýšenie na 107,03 € - toto priamo ovplyvňuje výšku podnikového a motivačného štipendia, a tiež
príspevok zamestnávateľa n

ZMENA VÝŠKY ŽIVOTNÉHO MINIMA (227/2022 Z.Z.)

účinné od 1.7.2022

MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIUM PODNIKOVÉ ŠTIPENDIUM
je žiakom v SDV poskytované počas
školského roka (od 1. septembra – 31.
augusta) max. do výšky štvornásobku
sumy životného minima (428,12 €).

pri priemernom prospechu do 1,8 - 65%
sumy životného minima - 69,57 €,
pri priemernom prospechu 1,9 až 2,4 -
45% sumy životného minima - 48,16 €,
pri priemernom prospechu žiaka 2,5 až 3,0
-  25% sumy životného minima - 26,76 €.

je žiakom v SDV poskytované vo výške:

2 ZMENA ÚPRAVY UKONČOVANIA ŠTÚDIA NA STREDNEJ ŠKOLE (224/2022 Z.Z.)

MATURITNÁ SKÚŠKA ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA

Od 1.7.2022 sa pri záverečnej skúške
obmedzuje verejnosť na praktickej časti
odbornej  zložky skúšky u zamestnávateľa,
ak o to zamestnávateľ požiada.
Témy schvaľuje riaditeľ do 31. marca, témy
sa nepredkladajú na vyjadrenie SAPO.
Záverečná skúška sa koná formou
jednotných zadaní vypracovaných a
schválených SAPO v  odboroch vzdelávania
zverejnených na webovom sídle MŠVVaŠ
SR.


