
 

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania 
 

Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch: ŽOS Vrútky a.s., Dielenská Kružná 2, 

038 61 Vrútky pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka. Žiaci 1. ročníka absolvujú praktické vyučovanie 

v dielňach školy. 

 

Teoretické vyučovanie bude poskytované v Spojenej škole, Československej armády 24, 036 01 

Martin.  

 

 

MOŽNOSŤ PRACOVNÉHO UPLATNENIA  

 

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania 

a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v: 

 

4-ročných študijných odboroch: 

1) 2697 K mechanik elektrotechnik 

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplne stredné odborné vzdelanie, výučný list 

a vysvedčenie o maturitnej skúške. 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: vykonávanie odborných elektromechanických prác 

pri výrobe prímestských vlakových jednotiek, osobných vozňov a pri modernizáciách elektrických 

lokomotív, 

 

3-ročných učebných odboroch: 

1) 2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list 

a vysvedčenie o záverečnej skúške, 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: vykonávanie elektromechanických prác pri výrobe 

prímestských vlakových jednotiek, osobných vozňov a pri modernizáciách elektrických lokomotív. 

 

2)   2433 H  obrábač kovov 

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list 

a vysvedčenie o záverečnej skúške. 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: vykonávanie prác na všetkých typoch obrábacích 

stojov pri výrobe komponentov do prímestských vlakových jednotiek, osobných vozňov a pri 

modernizáciách elektrických lokomotív. 

 

HMOTNÉ ZABEZPEČENIE ŽIAKA A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ŽIAKA 

 

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie: 

- osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, ako zamestnancovi, ktorý 

vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje, 

 

- náhradu nákladov za posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak 

sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje, 

 

- stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa –                        

1,29 EUR/jedno jedlo. 

-  



Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie: 

 

1)  Podnikové štipendium vyplácané mesačne: 

 

1. ročník až do výšky:   90,- EUR/mesiac 

2. ročník až do výšky: 135,- EUR/mesiac 

3. ročník až do výšky: 180,- EUR/mesiac 

4. ročník až do výšky: 225,- EUR/mesiac 

 

 

2)  Podnikové štipendium vyplácané na konci školského polroku: 

 

1. ročník až do výšky: 450,- EUR/mesiac 

2. ročník až do výšky: 540,- EUR/mesiac 

3. ročník až do výšky: 630,- EUR/mesiac 

4. ročník až do výšky: 720,- EUR/mesiac 

 

 

3)  Odmena za produktívnu prácu žiakov: 

poskytovanie odmeny za každú hodinu vykonanej produktívnej práce žiakov 

u Zamestnávateľa v systéme duálneho vzdelávania je stanovené nasledovne: 

• v druhom ročníku vo výške 50 % z hodinovej minimálnej mzdy, 

• v treťom ročníku vo výške od 50 % do 70 % z hodinovej minimálnej mzdy, 

• vo štvrtom ročníku vo výške od 50 % do 90 % z hodinovej minimálnej mzdy. 

 

Akékoľvek peňažné plnenia tu uvedené môžu byť poskytnuté žiakom len na základe a v súlade 

s internými predpismi spoločnosti ŽOS Vrútky a.s. 

 

 

KRITÉRIÁ PRE VÝBER ÚSPEŠNÝCH UCHÁDZAČOV URČENÉ 

ZAMESTNÁVATEĽOM 

 

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe: 

- pohovoru s uchádzačom 

- hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ 

- úspešného absolvovania prijímacieho konania.    

 

 

 

 

 

  

 


