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Z Á Z N A M   O   O B H L I A D K E  

 

Obhliadka priestorov, v ktorých sa má poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho 

vzdelávania a ich materiálno–technického zabezpečenia bola vykonaná podľa § 13 ods. 5 a 6 zákona 

o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov: 

 

Zamestnávateľ:  

Obchodné meno: ___________________________________________________________________,  

so sídlom: ____________________________________________, IČO: _______________________,  

zastúpený: __________________________________________,  

tel. č./e-mail: ________________________/___________________________,  

 

Obhliadka bola vykonaná na základe žiadosti predloženej dňa ......... komisii vymenovanej Slovenskou 

obchodnou a priemyselnou komorou podľa § 11 ods. 3 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov na overenie spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať 

praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v študijnom/učebnom odbore 

……………………[Kód a názov študijného alebo učebného odboru]. 

 

Adresa pracoviska praktického vyučovania : ______________________________________________  

 

Účastníci obhliadky: 

 

Za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru: 

[Meno a priezvisko] _____________________________ predseda komisie 

[Meno a priezvisko] _____________________________ člen komisie 

[Meno a priezvisko] _____________________________ člen komisie 

 

Za zamestnávateľa: 

[Meno a priezvisko] _____________________________ 

[Meno a priezvisko] _____________________________ 

 

Obhliadka sa vykonala dňa __________ v čase od __________ do __________ 

 

Závery (nehodiace sa vypustiť)  
 

a) Zistené nedostatky, ktoré odôvodňujú zamietnutie žiadosti: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

b) Zistené nedostatky menšieho rozsahu, po odstránení ktorých komisia opätovne vykoná obhliadku 

priestorov, v ktorých sa má vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického 

zabezpečenia: 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________ [nedostatky na strane zamestnávateľa] 

 

 

 

Komisia sa so zamestnávateľom dohodla, že do ________________ [dátum] zamestnávateľ odstráni 

nedostatky uvedené  v bode b). Zamestnávateľ je povinný odstránenie nedostatkov písomne oznámiť 

Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore. Na základe písomného oznámenia komisia opätovne 

vykoná obhliadku priestorov pracoviska praktického vyučovanie a ich materiálno–technického 

zabezpečenia. 

 

c) Zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho 

vzdelávania,  

 

d) Zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho 

vzdelávania v obmedzenom rozsahu:  

__________________________________________________________________________________ 

 

[napr. zníženie počtu žiakov, ktorým môže zamestnávateľ poskytovať praktické vyučovanie v 

priebehu vyučovacieho dňa na pracovisku praktického vyučovania] 

 

 

Hlasovanie členov komisie o schválení záznamu :  

 

Za: ....................................................... [počet] 

Proti: ................................................... [počet] 

Zdržal sa hlasovania: .......................... [počet] 

 

 

Záznam vyhotovený dňa: .............................................. 

 

 

Podpisy účastníkov obhliadky za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru: 

 

 

[Meno a priezvisko] _____________________________ predseda komisie 

 

 

[Meno a priezvisko] _____________________________ člen komisie 

 

 

Za zamestnávateľa: 

 

[Meno a priezvisko] _____________________________ 
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Príloha č. 1 

Prezenčná listina 
Miesto konania obhliadky: ........................................................................................  

Dátum konania obhliadky: ....................................................  

Trvanie obhliadky: od ............... hod.  do  ............... hod.  

 

 

Zoznam účastníkov obhliadky: 

č. Meno a priezvisko Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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