
    Žiak v systéme duálneho vzdelávania 
• vykonáva iba cvičnú alebo produktívnu prácu zodpovedajúcu 

povolaniu, na ktoré sa pripravuje,  

• ak preukázateľne úmyselne spôsobí škodu a túto škodu neodstráni 

uvedením do predchádzajúceho stavu, SOŠ alebo zamestnávateľ 

môže od žiaka požadovať náhradu škody,  

• náhrada škody nesmie u jednotlivého žiaka presiahnuť sumu 

rovnajúcu sa štvornásobku minimálnej mzdy,  

• počas praktického vyučovania má práva a povinnosti zamestnanca v 

oblasti BOZP.  

  

      1. Finančné zabezpečenie žiaka 

  

      a) Motivačné štipendium 

  

      Žiakovi, ktorý sa bude pripravovať na povolanie v študijnom alebo 

v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných          

 

      odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu 

práce, sa poskytne mesačne v období školského vyučovania motivačné  

 

      štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške:  

 

Priemerný 
prospech žiaka 

% zo sumy životného 
minima 

Výška 
štipendia 

do 1,8 vrátane 65 58,77 EUR 
horší ako 1,8 do 2,4 

vrátane 
45 40,69 EUR 

horší ako 2,4 do 3,0 
vrátane 

25 22,61 EUR 

  



  

      b) Podnikové štipendium 

  

      Žiakovi, ktorý bude vykonávať praktické vyučovanie u 

zamestnávateľa bude môcť zamestnávateľ zo svojich prostriedkov 

poskytovať    

      podnikové štipendium.  

  

      Podnikové štipendium sa bude poskytovať mesačne v období 

školského vyučovania najviac do výšky štvornásobku sumy životného 

minima, t.j.    

      do výšky 361,68 EUR. Pri určovaní výšky podnikového štipendia 

sa bude prihliadať najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom  

      vyučovaní a jeho pravidelnú účasť na praktickom vyučovaní. 

  

      c) Odmena za produktívnu prácu 

  

      Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní bude vykonávať 

produktívnu prácu, sa bude poskytovať odmena za produktívnu prácu. 

Odmena za   

      produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej 

produktívnej práce vo výške 50% až 100% z hodinovej minimálnej mzdy, 

t.j. od   

      1,164 EUR do 2,328 EUR. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj 

kvalita práce a správanie žiaka.  

  

      2. Hmotné zabezpečenie žiaka  

  

      Žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho 

vzdelávania zamestnávateľ: 

      a. zabezpečuje na svoje náklady 

• osobné ochranné pracovné prostriedky  



• posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, 

ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje.  

      b. uhrádza žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na stravovanie 

žiaka počas praktického vyučovania vo výške ustanovenej § 152 ods. 3 a 8      

      Zákonníka práce,  

      c. môže uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na 

ubytovanie žiaka v školskom internáte a cestovné náhrady za dopravu z 

miesta    

      trvalého bydliska do strednej odbornej školy, miesta výkonu 

praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského 

internátu do   

      strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a 

späť. 

  

      3. Zákonník práce 

  

• zamestnávateľ môže so žiakom SOŠ alebo OU, najskôr v deň, keď 

žiak dovŕši 15 rokov veku, uzatvoriť zmluvu o budúcej pracovnej 

zmluve, predmetom ktorej bude záväzok zamestnávateľa, že žiaka po 

ukončení štúdia prijme do pracovného pomeru, a záväzok žiaka, že 

sa stane zamestnávateľovým zamestnancom.  

• zmluva o budúcej pracovnej zmluve sa uzatvára so súhlasom 

zákonného zástupcu, inak je neplatná.   

• uzatvorenie pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ odmietnuť, ak  

• nemá pre žiaka vhodnú prácu, pretože sa menia jeho úlohy,   

• pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka vykonávať prácu 

zodpovedajúcu kvalifikácii, ktorú žiak získal absolvovaním 

učebného odboru alebo študijného odboru, alebo   

• žiak nesplnil podmienky klasifikácie a hodnotenia a tieto 

podmienky boli dohodnuté v zmluve o budúcej pracovnej 

zmluve.  



• súčasťou zmluvy je záväzok žiaka, že zotrvá u zamestnávateľa v 

pracovnom pomere po určitú dobu, najviac tri roky, alebo 

zamestnávateľ môže požadovať od neho úhradu nákladov, ktoré 

vynaložil na jeho prípravu na povolanie.  

 

                SCHAEFFLER, spolSCHAEFFLER, spolSCHAEFFLER, spolSCHAEFFLER, spol. s r.o... s r.o... s r.o... s r.o..        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


