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Tlačová správa 

Duálne vzdelávanie v COOP Jednote: Žiaci naberajú prax aj v zahraničí  

Námestovo, 15. jún 2022 - Jednou z možností, ako si zabezpečiť kvalitných zamestnancov schopných 

rýchlejšie sa adaptovať do pracovných tímov je duálne vzdelávanie. Z obchodného systému COOP 

Jednota je do systému duálneho vzdelávania zapojených päť spotrebných družstiev. COOP Jednota 

Námestovo ponúka v rámci programu pre svojich žiakov aj niečo navyše, a to prepojenie na výmenný 

pobyt do zahraničia. 

S prvými žiakmi duálneho vzdelávania začala COOP Jednota Námestovo v roku 2019. Prví absolventi 

štvorročného štúdia v odbore obchodný pracovník na Súkromnej spojenej škole EDUCO v Námestove 

budú končiť v roku 2023. Aktuálne je do systému zapojených osemnásť žiakov, ktorí svoju prax realizujú 

v reťazci Tempo SUPERMARKETE v Námestove.   

V školskom roku 2021/2022 sa mohli žiaci druhého a tretieho ročníka zúčastniť výmenného pobytu na 

partnerskej škole Strední odborná škola Obchodu a služeb v Olomouci a realizovať svoju prax v českých 

predajniach potravín. Získali nové poznatky, skúsenosti, vedia porovnať, čo je praktickejšie a 

efektívnejšie a aj vďaka tejto príležitosti sami prichádzajú s nápadmi, čo by sa dalo v obchodoch na 

Slovensku vylepšiť. 

Výhod duálneho vzdelávania je mnoho. „Ponúka priestor pre získavanie teoretických vedomostí, no 

zároveň kladie obrovský dôraz na praktické vzdelávanie, kde študent získava potrebné skúsenosti, 

zručnosti a pracovné návyky a v neposlednom rade širší rozvoj v súlade s požiadavkami trhu. Je v 

kontakte so skutočnými zákazníkmi,  učí sa  aplikovať  nadobudnuté  vedomosti  priamo na pôde 

zamestnávateľa,“ hovorí Soňa Portalová, personálna manažérka spotrebného družstva COOP Jednota 

Námestovo. Takto si zamestnávatelia vychovávajú  a formujú budúcich zamestnancov, čím 

zabezpečujú  svoju budúcnosť, a rovnako tak napomáhajú rozvoju samotného regiónu 

Praktické vyučovanie je prepojené s učebným plánom školy. Výučbu na pracovisku zamestnávateľa 

majú pod palcom inštruktori duálneho vzdelávania a majster odborného výcviku.  Všetci zohrávajú 

kľúčovú úlohu pri výchovno-vzdelávacom procese.  

Praktické vyučovanie ponúka žiakom  priestor, kde sa naučia obsluhovať zariadenia, procesy spojené s 

objednávaním, príjmom a uskladňovaním tovaru,  učia sa zásady hygieny a práce s Fresh sortimentom. 

Rozvíjajú si komunikačné zručnosti, osvojujú si pravidlá merchandisingu,     no zároveň sa učia 

poskytovať odbornú a poradenskú službu zákazníkom a vytvoriť  darčekový kôš podľa požiadaviek 

spotrebiteľa. Žiaci sú vedení k zvládaniu všetkých potrebných úkonov spojených s  predajom tovaru 

zákazníkom. Okrem odovzdávania praktických skúsenosti ich COOP Jednota Námestovo zapája do 

školení, ktoré im pomáhajú formovať ich samých a  pracovať na ich sebarozvoji.  
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Okrem duálneho vzdelávania skupina COOP Jednota aktívne podporuje aj odbornú prax pre študentov 

ôsmich vybraných stredných odborných škôl, ktorá je rovnako cenným zdrojom skúseností a prípravy 

na povolanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil spoločnosti: 

COOP Jednota je najväčšia maloobchodná sieť na Slovensku s najvyšším podielom predaja slovenských 

výrobkov, vo výške 70 %. V roku 2019 oslávila 150 rokov od založenia prvého spotrebného družstva na 

Slovensku a 20 rokov od založenia vlastnej značky. Každý výrobok s logom COOP Jednota prechádza 

pravidelnou kontrolou v akreditovaných laboratóriách s dôrazom na garanciu kvality. Skupina COOP Jednota 

patrí k významným zamestnávateľom Slovenska. Poskytuje prácu viac než 14 tisíc zamestnancom v 9 

logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 25 vykonáva maloobchodnú činnosť 

prostredníctvom takmer 2 100 predajných miest na celom území Slovenska. Skupina COOP Jednota 

presadzuje environmentálnu politiku a v zmysle princípov spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom 

Nadácie COOP Jednota podporuje najmä zdravotníctvo a lokálne komunity.  


