
Oznámenie o možnosti 

absolvovať odborné vzdelávanie a prípravuv systéme duálneho vzdelávania 

v spoločnosti ECCO Slovakia, a.s. 

 

 

a) Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania 

 

Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch zamestnávateľa ECCO Slovakia, 

a.s.Martin. 

Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole obchodu a služieb v 

Martine. 

Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať v 1. ročníku v čase od 7:00 do 13:50 hod. 

(6 hod. čistého času na vyučovaní + prestávky)  a v 2. a 3. ročníku v čase od 6:00 do 13:50 hod. 

(7 hod. čistého času na vyučovaní + prestávky). 

 

Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať 2 dni v týždni, spravidla pondelok a utorok a 

praktické vyučovanie bude zabezpečované na pracovisku zamestnávateľa 3 dni v kalendárnom 

týždni – spravidla od stredy do piatka podľa rozvrhu vyučovania určeného školou. 

 

b) Možnosť pracovného uplatnenia 

 

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania v 

odbore “Obuvník“. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, 

výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške a nemecký certifikát odbornej spôsobilosti. 

Úspešní absolventi učebného odboru budú mať garantovanú možnosť zamestnať sa v spoločnosti 

ECCO na rôznych pozíciách podľa dosiahnutých vedomostí a zručností absolventa súvisiacich 

predovšetkým s podporou výroby, ako sú: kontrola kvality, príprava výroby, tréningové 

oddelenie, technológia a pod. 

 

c) Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka 

 

Zamestnávateľ poskytne žiakovi nasledovné hmotné zabezpečenie: 

 

- ochranné osobné pracovné prostriedky a pracovný odev v rovnakom rozsahu ako poskytuje 

zamestnávateľ zamestnancom, ktorí vykonávajú povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje 

(povinné) 

- posúdenie zdravotnej spôsobilosti žiaka na výkon daného povolania, na ktoré sa žiak 

pripravuje 



- bezplatné stravovanie v jedálni spoločnosti – 1 obed počas dňa keď je žiak na odbornom 

výcviku 

- bezplatnú dopravu alebo cestovné náhrady za dopravu žiaka  z miesta bydliska do spoločnosti 

a späť za každý deň dochádzky 

- štúdijný balíček na začiatku školského roka s obsahom základných štúdijných pomôcok a 

zošitov 

 

Zamestnávateľ poskytne žiakovi nasledovné finančné zabezpečenie: 

 

Podnikové štipendium pre všetky ročníky poskytne zamestnávateľ žiakovi, s ktorým uzavrel 

učebnú zmluvu,  za každý kalendárny mesiac školského vyučovania vo výške  v závislosti na 

prospechu (teoretické aj praktické vyučovanie) :  

- do 1,8:                    130 €,  

- od 1,9 do 2,4:           80 €,  

- od 2,5 do 3,0:           50 €.  

 

Odmenu za produktívnu prácu poskytne zamestnávateľ vo výške: 

 

 - v 1. ročníku  - 50 %   základnej mzdovej kategórie platnej v spoločnosti ECCO v aktuálnom 

roku, 

 - v 2. ročníku  - 60 %   základnej mzdovej kategórie platnej v spoločnosti ECCO v aktuálnom 

roku, 

 - v 3. ročníku - 70 %   základnej mzdovej kategórie platnej v spoločnosti ECCO v aktuálnom 

roku.  

Podmienky poskytovania finančného zabezpečenia sú upravené interným predpisom spoločnosti 

ECCO. 

 

Ďalšie benefity poskytované zamestnávateľom: 

 

Spoločnosť ECCO poskytne žiakom duálneho štúdia tiež všetky benefity, ktoré poskytuje aj 

vlastným zamestnancom vrámci sociálneho programu vrátane zapojenia do spoločných aktivít. 

Zamestnávateľ tiež umožní žiakom bezplatný jazykový kurz a športové aktivity počas školského 

roka. 

 

d) Kritériáprevýberúspešnýchuchádzačov 

 

Výber úspešných uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe: 

-  výsledkov testu zručnosti 

-  výsledkov písomného logického testu 

-  osobného rozhovoru 

-  štúdijných výsledkov v 9. ročníku 


