
 
 

Užitočné webové stránky pre získanie informácií pre smerovanie žiakov 
ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 

 
 

 Názov stránky Obsah stránky 

1. www.profsme.sk 

- nástroj pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov základných škôl 
(ZŠ) na odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na stredných 
odborných školách (SOŠ) 

- určený pre PZ ZŠ s poskytnutou licenciou 
- voľne dostupný prehľad učebných miest 
- voľne dostupný Katalóg pracovných pozícií a nárokov na ne pre účely 

profesijnej orientácie 

2. www.potrebyovp.sk 

- prehľad učebných miest pre SDV 
- mapa zamestnaní 
- informácie o duálnom vzdelávaní, o vstupe do duálneho vzdelávania 
- informácie o zamestnávateľoch zapojených do systému duálneho 

vzdelávania 
- informácie o možnostiach kariéry 
- sieť SOŠ so SDV 

3. www.dualnysystem.sk 

- informácie k národnému projektu „Duálne vzdelávanie a zvýšenie 
atraktivity a kvality OVP“ 

- informácie o systéme duálneho vzdelávania pre žiakov a ich rodičov, 
dôležité termíny v rámci krokov žiaka pre vstup do SDV 

- zoznam škôl a odborov vzdelávania v SDV 
- informácie pre zamestnávateľov v SDV 
- predstavenie niektorých vybraných povolaní v rámci kampane Moja 

práca má zmysel 
- newsletter 

4. www.sustavapovolani.sk -      register zamestnaní (informácie o zamestnaniach) 
-      register kompetencií (po prihlásení sa na stránke) 

5. www.istp.sk 

- prehľad voľných pracovných miest 
- možnosť poradiť sa s výberom školy alebo študijným odborom 
- kartotéka povolaní – informácie o povolaniach 
- možnosť vytvoriť si životopis 
- možnosť otestovať sa ( nutné sa zaregistrovať) 

6. www.corobim.sk 

- video knižnica povolaní 
- rebríček najžiadanejších profesií pre 21. storočie 
- video predstavenie niektorých zamestnávateľov 
- blog 
- test Spoznaj svoju budúcu profesiu (42 otázok kategorizovaných do 

7 dimenzií kariérnej orientácie) – možnosť voľne sa otestovať 

7. www.riasec.sk 
- možnosť urobiť si kratší alebo dlhší test osobnosti, ktorý vychádza z 

teórie voľby povolania na základe typu osobnosti (pre vyhodnotenie 
testu je potrebné sa zaregistrovať) 

8. http://www.facebook.com/dual
nevzdelavanie/  

- aktuálne informácie o projekte na sociálnej sieti, príspevky, fotky, 
videá k téme duálneho vzdelávania 

 
 
 
 
Štátny inštitút odborného vzdelávania, Bellova 54/A, 837 63 Bratislava 
Telefón: +421 2 5477 6777, e-mail: kancelaria@siov.sk, web: www.siov.sk, www.dualnysystem.sk  
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