
Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu 

v systéme duálneho vzdelávania v školskom roku 2019/2020.  

 

Učebný odbor 2683 H 11 elektromechanik –  

silnoprúdová technika  

 

Zamestnávateľ – Hornonitrianske bane Prievidza a.s. 

 
Základné informácie o organizácií štúdia v systéme duálneho vzdelávania 

Praktické vyučovanie 

Bude poskytované v 1. ročníku v priestoroch školy v Handlovej v čase od 7.00 do 13.00 hod., v 2. a 3. 

ročníku v priestoroch zamestnávateľa v čase od 7.00 do 14.00 hod. 

Teoretické vyučovanie 

Bude poskytované v Strednej odbornej škole Handlová, Lipová 8, 972 51 Handlová a bude ho škola 

poskytovať podľa aktuálneho rozvrhu každý kalendárny týždeň v trvaní dvoch dní. 

Možnosť pracovného uplatnenia 

Absolvent získa úspešným absolvovaním štúdia stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie 

o záverečnej skúške. 

Možnosti pracovného uplatnenia sú pracovné činnosti zodpovedajúce povolaniu elektrikár na 

silnoprúdových zariadeniach. 

 

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka 

Osobné ochranné pomôckyzamestnávateľ poskytne žiakovi v  rovnakom rozsahu ako poskytuje 

zamestnávateľ zamestnancovi , ktorý vykonáva povolanie na ktoré sa žiak pripravuje. 

Posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti zabezpečí zamestnávateľ 

bezodplatne, ak sa na výkon praktického vyučovania toto posúdenie vyžaduje. 

Stravovanie u zamestnávateľa poskytne zamestnávateľ v režime stravovania zamestnancov v dňoch, 

v ktorých sa žiak zúčastňuje praktického vyučovania u zamestnávateľa. 

Cestovné uhradí zamestnávateľ žiakoviv súlade so zákonom o cestovných náhradách za dopravu 

z miesta trvalého bydliska. 

Podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky denného štúdia v súlade s podpísanou učebnou 

zmluvou. 



Konkrétna základná výška podnikového štipendia pre školský rok 2019/2020 je určená nasledovne: 

1. ročník 60 €/mesiac 

2. ročník 100 €/mesiac 

3. ročník 150 €/mesiac 

Od 2. ročníku  je možné získanie vyššieho štipendia podľa vnútorných predpisov zamestnávateľa. 

Odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky v súlade s podpísanou zmluvou. 

Konkrétna základná výška odmeny pre školský rok 2019/2020  je určená nasledovne: 

1. ročník 2,759 €/hodinu 

2. ročník 2,759 €/hodinu 

3. ročník 2,759 €/hodinu 

Možná úprava v závislosti od minimálnej mzdy. 

 

Kritéria pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom 

- hodnotenie študijných výsledkov za 6. až 9. ročník základnej školy 

- pohovor s uchádzačom v prítomnosti zákonných zástupcov uchádzača 

 

 

 

 


