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OZNÁMENIE O MOŽNOSTI ABSOLVOVAŤ ODBORNÉ 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVU V SYSTÉME  
DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania 
 
Praktické vyučovanie bude poskytované v prevádzke zamestnávateľa na adrese:   
  
KAJOmetal s.r.o., Priemyselná  1, Dolný Kubín – Mokraď 
 
Teoretické vyučovanie bude poskytované v strednej odbornej škole na adrese: 
Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín – Kňažia 

Možnosť pracovného uplatnenia  
Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon 
povolania formou denného štúdia v odboroch: 
           Študijný odbor 

Kód 
odboru 
štúdia 

Názov 
odboru 
štúdia 

Forma 
štúdia 

Dĺžka 
štúdia 

Stupeň 
dosiahnutého 
vzdelávania 

Doklad o získanom 
vzdelaní/odbornej 
kvalifikácii 

2426 K 

Programátor 
obrábacích 
a zváracích 
strojov a 
zariadení 

denná  4 roky 
úplné stredné 

odborné 
vzdelanie 

vysvedčenie o maturitnej 
skúške/výučný list 

2679 K 
Mechanik 
mechatronik 

denná  4 roky 
úplné stredné 

odborné 
vzdelanie 

vysvedčenie o maturitnej 
skúške/výučný list 

 
Učebný odbor 

Kód 
odboru 
štúdia 

Názov 
odboru 
štúdia 

Forma 
štúdia 

Dĺžka 
štúdia 

Stupeň 
dosiahnutého 
vzdelávania 

Doklad o získanom 
vzdelaní/odbornej 

kvalifikácii 

2423 H Nástrojár denná  3 roky 
stredné odborné 

vzdelanie 
vysvedčenie o záverečnej  

skúške/výučný list 

 

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka 
 

Finančné zabezpečenie žiaka a hmotné zabezpečenie žiaka 

Finančné zabezpečenie žiaka bude poskytovať zamestnávateľ v rozsahu: 
➢podnikové štipendium, 
➢odmena za produktívnu prácu. 

Podnikové štipendium bude zamestnávateľ poskytovať žiakom v jednotlivých ročníkoch v základnej 
výške mesačne : 
 

Študijné odbory : 2426 K a   2679 K  
1. ročník 20,- EUR  
2. ročník 30,- EUR  
3. ročník 40,- EUR  
4. ročník 50,- EUR  
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Učebný odbor: 2423 H nástrojár 
1. ročník 20,- EUR  
2. ročník 30,- EUR  
3. ročník 40,- EUR  
Podnikové štipendium je naviazané na 100% dochádzku žiaka na hodiny praktického 
vyučovania 

 
Základná výška odmeny za produktívnu prácu pre žiaka je pre jednotlivé ročníky denného štúdia a pre 
jednotlivé odbory:  

Študijný odbor: 2426 K a 2679 K  
1. ročník 2,00 EUR za odpracovanú produktívnu hodinu  
2. ročník 2,50 EUR za odpracovanú produktívnu hodinu 
3. ročník 3,00 EUR za odpracovanú produktívnu hodinu 
4. ročník 3,50 EUR za odpracovanú produktívnu hodinu 
 
Učebný odbor: 2423 H nástrojár 
1. ročník 2,50 EUR za odpracovanú produktívnu hodinu  
2. ročník 3,00 EUR za odpracovanú produktívnu hodinu 
3. ročník 3,50 EUR za odpracovanú produktívnu hodinu 

     Mimoriadna odmena 
Mimoriadna odmena bude poskytnutá žiakovi na základe kvality vykonanej produktívnej práce a na 
základe jeho správania na pracovisku 
Zamestnávateľ bude poskytovať finančné zabezpečenie žiaka v súlade s pravidlami poskytovania 
finančného zabezpečenia žiaka, ktoré zamestnávateľ vydal po vyjadrení sa zástupcov zamestnancov 
u zamestnávateľa, s ktorými preukázateľne oboznámi zamestnávateľ zákonných zástupcov 
neplnoletého žiaka a žiaka.  
 
Hmotné zabezpečenie žiaka bude poskytovať zamestnávateľ v rozsahu: 

- poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov v rovnakom rozsahu, v ktorom 
poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak 
pripravuje,  

- poskytnutie stravovania u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov 
zamestnávateľa,  

Poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre žiakov sa bude uskutočňovať 
rovnakým spôsobom, akým sa poskytujú zamestnancom zamestnávateľa podľa interného predpisu 
zamestnávateľa, ktorý upravuje poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov v súlade 
so zákonníkom práce a predpismi upravujúcimi ochranu zdravia pri práci. 
 
Poskytnutie stravovania u zamestnávateľa pre žiakov v čase praktického vyučovania sa bude 
uskutočňovať rovnakým spôsobom, akým sa poskytuje stravovanie zamestnancom zamestnávateľa 
podľa interného predpisu zamestnávateľa, ktorý upravuje poskytovanie stravovania zamestnancom 
zamestnávateľa v súlade so zákonníkom práce. 

 
Kritéria pre výber úspešných uchádzačov: 
Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe: 
➢ Osobného pohovoru 
➢ Študijných výsledkov v 9. ročníku 
 
 

Kontakt  
 
Milan Kurnota 
0903 744 335 
kajometal@kajometal.sk 
 


