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Vzor prílohy k učebnej zmluve  
 
Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania  
Zamestnávateľ poskytne žiakovi, s ktorým uzavrel učebnú zmluvu, finančné a hmotné zabezpečenie v 
súlade s § 26 a § 27 zákona o odbornom vzdelávaní:  
Hmotné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:  
Osobné ochranné pracovné pomôcky  
Zamestnávateľ poskytne žiakovi zdarma osobné ochranné pracovné prostriedky pre žiaka v rozsahu 
nároku zamestnanca na tieto prostriedky pri výkone prác, ktoré zodpovedajú činnostiam, ktoré žiak 
bude vykonávať v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa. (Odporúčame konkretizovať podľa 
rozhodnutia zamestnávateľa.)  
Posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka  
Ak sa na výkon praktického vyučovania vyžaduje posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej 
spôsobilosti žiaka, zamestnávateľ zabezpečí toto posúdenie zdarma alebo úhrady žiakovi poplatky s 
posúdením spojené.  
Stravovanie  
Zamestnávateľ poskytne žiakovi na praktickom vyučovaní u zamestnávateľa stravovanie v cene, 
rozsahu a za podmienok, ktoré zodpovedajú cene, rozsahu a podmienkam stravovania jeho 
zamestnancov. Stravovanie poskytne zamestnávateľ žiakovi v dňoch, v ktorých sa žiak zúčastňuje u 
zamestnávateľa praktického vyučovania v dĺžke vyučovania, ktorá zodpovedá dĺžke odpracovaných 
hodín, pri ktorých vzniká zamestnancovi vekovej kategórie zodpovedajúcej žiakovi nárok na 
prestávku na odpočinok a jedlo podľa zákonníka práce.  
Ubytovanie žiaka v školskom internáte (O poskytovaní rozhoduje zamestnávateľ.)  
Zamestnávateľ poskytne príspevok na úhradu nákladov na ubytovanie žiaka v školskom internáte za 
kalendárny mesiac, ktorý zodpovedá výške príspevku žiaka na ubytovanie v školskom internáte, ktorý 
je určený rozhodnutím riaditeľa školy, ktorá žiakovi zabezpečuje teoretické vyučovanie alebo 
riaditeľom školského internátu, v ktorom je žiak ubytovaný v zmysle platnej legislatívy.  
Cestovné náhrady (O poskytovaní rozhoduje zamestnávateľ.)  
Zamestnávateľ uhradí žiakovi cestovné náhrady v súlade so zákonom o cestovných náhradách 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.  
 
Finančné zabezpečenie žiaka poskytne zamestnávateľ v rozsahu:  
Podnikové štipendium poskytne zamestnávateľ žiakovi, s 
ktorým uzavrel učebnú zmluvu, za každý kalendárny mesiac 
školského vyučovania vo výške (Konkrétnu výšku určí 
zamestnávateľ.):  
Ročník  
1.  2.  3.  4.  
40,- €  60,- €  80,- €  100,- €  
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Podnikové štipendium sa poskytuje vždy za predchádzajúci mesiac a bude vyplácané v termínoch 
určených u zamestnávateľa ako termín výplaty mzdy za kalendárny mesiac. Štipendium je vyplácané 
bezhotovostne na bankový účet žiaka.  
Nárok na podnikové štipendium zaniká za obdobie školského polroka (Polrok alebo štvrťrok podľa 
rozhodnutia zamestnávateľa.), v ktorom je žiak hodnotený známkou nedostatočný alebo ak žiak 
konal opravnú skúšku z vyučovacieho predmetu. Nárok na podnikové štipendium sa hodnotí vždy za 
predchádzajúce klasifikačné obdobie.  
Pozn.: Štipendium v 1. polroku 1. ročníka je poskytované každému žiakovi. Nesleduje sa prospech zo 
ZŠ. Nárok na štipendium za predchádzajúci polrok sa po prvý krát posudzuje od 2. polroka 1. ročníka.  
Nárok na podnikové štipendium zaniká za kalendárny mesiac, v ktorom má žiak vykázanú 
neospravedlnenú absenciu na teoretickom alebo praktickom vyučovaní vyššiu ako 3 hodiny v mesiaci.  
Pozn.: Podľa rozhodnutia zamestnávateľa sa v prílohe k učebnej zmluve môže určiť iba základná výška 
podnikového štipendia a odmeny za produktívnu prácu. Podmienky pre ich priznanie môžu byť 
súčasťou interného predpisu zamestnávateľa. V prílohe učebnej zmluvy je potom potrebné uviesť 
odkaz na interný predpis, ktorý upravuje podmienky vyplácania finančného zabezpečenia žiaka.  
Odmenu za produktívnu prácu poskytne zamestnávateľ vo výške 50 % až 100 % hodinovej 
minimálnej mzdy.  
Odmena za produktívnu prácu bude vyplácaná na základe hodinovej odmeny za produktívnu prácu a 
na základe výkazu o počte hodín produktívnej práce, ktorú žiak vykonával v kalendárnom mesiaci.  
Výška hodinovej odmeny za produktívnu prácu žiaka je závislá od splnenia kritérií určených 
zamestnávateľom:  
Tu sa uvedú kritériá určené zamestnávateľom. Prospech, hodnotenie inštruktora a pod. a im 
prislúchajúca výška hodinovej odmeny za produktívnu prácu.  
 
 
 
 
V xxx, dňa xx.xx.20xx  
 
 
 
xxx  

  

žiak  xxx a xxx  
zákonní zástupcovia 
žiaka  

xxx  
funkcia názov 
zamestnávateľa  
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