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Nadpodnikové vzdelávacie centrum 

 
Nadpodnikové vzdelávacie centrum (NVC) predstavuje značku kvality pre zamestnávateľa v systéme 

duálneho vzdelávania. Zamestnávateľ s označením NVC je lídrom v zapojení zamestnávateľov do procesov 

odborného vzdelávania a prípravy.  

 

Zoznam nadpodnikových vzdelávacích centier k 13.10.2022 

1. Nadpodnikové vzdelávacie centrum pre automobilový priemysel, strojárstvo, elektrotechniku 
a automatizácia, Duálna akadémia, z.z.p.o., Jána Jonáša 5, Bratislava.  
Certifikát o oprávnení používať označenie NVC od 23.6.2022 do 31.12.2024. 

 
2. Nadpodnikové vzdelávacie centrum pre oblasť strojárstva, elektrotechniky a automobilového 

priemyslu, Deutch – Slowakische Akademien, a.s., Novozámocká 218A, Nitra.  
Certifikát o oprávnení používať označenie NVC od 9.9.2022 do 31.12.2024. 
 

 
Informácie k NVC 

Používanie označenia „Nadpodnikové vzdelávacie centrum“ umožňuje s účinnosťou od 1.1.2022 § 22a 

zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave. 

„Nadpodnikové vzdelávacie centrum“ je označenie, ktoré na základe žiadosti zamestnávateľa a na základe 

rozhodnutia SaPO, môže používať do 31.12.2024 zamestnávateľ, ktorý spĺňa kritéria určené SaPO v jej 

vnútornom predpise.  

Od 1.1.2025 je „Nadpodnikové vzdelávacie centrum“ označenie, ktoré na základe žiadosti zamestnávateľa 

a na základe rozhodnutia SaPO, môže používať zamestnávateľ, ktorý spĺňa zákonné kritériá a kritéria určené 

SaPO v jej vnútornom predpise. 

 Do 31.12.2024 označenie „Nadpodnikové vzdelávacie centrum“ môže používať iba zamestnávateľ, ktorý 

splnil minimálny vstupný štandard  hodnotenia jednotlivých kritérií pre označenie NVC určených predpisom 

SaPO: 

- má osvedčenie pre SDV, 
- má zo strany SaPO schválenú Stratégiu kvality OVP podľa potrieb trhu práce, 
- preukázateľne spolupracuje so SaPO, SOŠ, zamestnávateľmi v SDV a pod. v oblasti OVP 

(spracovanie jednotných zadaní pre záverečnú skúšku, aktualizácia vzdelávacích štandardov v ŠVP, 
aktualizácia normatívov priestorového a materiálneho vybavenia pre odbory vzdelávania a pod.), 

- spolupracuje pri príprave hlavných inštruktorov a inštruktorov, 
- spolupracuje pri inovačnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov SOŠ, 
- spolupracuje v oblasti kariérového poradenstva so ZŠ a SOŠ, 
- spĺňa očakávaný ročný progres v plnení kritérií pre používanie označenia určený vo vnútornom 

predpise SaPO. 
 

Prvý certifikát o oprávnení používať označenie „Nadpodnikové vzdelávacie centrum“ sa vydáva na dobu 

určitú do 31.12.2024. 

V prípade neplnenia očakávaného progresu plnenia kritérií alebo ak zamestnávateľ prestane plniť 

podmienky, za ktorých mu bol certifikát vydaný, môže SaPO rozhodnúť o odobratí oprávnenia používať 

označenie NVC. 

 

http://www.rzovp.sk/


 

 

 

Nevädzová 5, 821 01  Bratislava|www.rzovp.sk 

  

 

 
 

Infografiky k nadpodnikovému vzdelávaciemu centru 
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