
 
 

OZNÁMENIE O MOŽNOSTI ABSOLVOVAŤ ODBORNÉ VZDELÁVANIE 

A PRÍPRAVU V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

Zamestnávateľ:  Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s. 

 ul. SNP 519, 039 01  Turčianske Teplice 

 

Škola:    Stredná odborná škola obchodu a služieb 

   ul. Stavbárska 11, 036 80 Martin  
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII ŠTÚDIA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA  

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a. s.  sa v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb 

v Martine zapojili do organizácie štúdia v systéme duálneho vzdelávania. Duálne vzdelávanie predstavuje 

spojenie  teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole  s praktickým vyučovaním priamo  u zamestnávateľa. 

Praktická príprava sa vyučuje v reálnych podmienkach - v konkrétnych zariadeniach vhodných na získavanie 

odborných zručností v odbore, ktorý si študent zvolil.  

 

Duálne vzdelávanie je príležitosťou pre deviatakov, ktorých zaujímajú gastronomické služby. Praktické vyučovanie 

bude poskytované v gastronomických zariadeniach zamestnávateľa v prevádzkach v Liečebnom dome  

Veľká Fatra****a v Hoteli Royal Palace***** v Turčianskych Tepliciach. 

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

Už na Strednej odbornej škole žiak získa prax priamo v odbore, čo mu v budúcnosti uľahčí prechod zo školy na trh 

práce. Učebná zmluva bude so žiakom uzatvorená od 1. ročníka strednej školy. Prax mu tiež pomôže získať finančnú 

nezávislosť a slobodu. 

 

ODBORY ŠTÚDIA A MOŽNOSŤ PRACOVNÉHO UPLATNENIA 

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon 

povolania formou denného štúdia v odboroch:  

 

Kód odboru 

štúdia 

Názov odboru   

štúdia 

Forma 

štúdia 

Dĺžka  

štúdia 

Stupeň dosiahnutého  

štúdia 

Doklad o získanom 

vzdelaní 

6444K čašník, servírka denná  4 roky ISCED 3C 

Stredné odborné 

Maturitné vysvedčenie  

a výučný list 

6445K kuchár denná 4 roky ISCED 3C 

Stredné odborné 

Maturitné vysvedčenie  

a výučný list 

6445H kuchár denná 3 roky ISCED 3C 

Stredné odborné 

Výučný list 

 

Úspešní žiaci môžu po ukončení štúdia získať pracovné miesto u zamestnávateľa. 

  



 
 

HMOTNÉ A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ŽIAKA      

Zamestnávateľ poskytne žiakovi: 

✓ Ochranné osobné pracovné prostriedky a pracovný odev v rovnakom rozsahu ako poskytuje 

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

✓ Bezplatné stravovanie žiaka počas praktického vyučovania v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa  
✓ Zabezpečenie posúdenia zdravotnej spôsobilosti žiaka na výkon daného povolania, na ktoré sa žiak pripravuje  

✓ Príspevok na náhradu cestovných nákladov súvisiacich s výkonom praktického vyučovania 

✓ Príspevok na náhradu nákladov na ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom počas praktického vyučovania 

✓ Možnosť brigádnickej práce u zamestnávateľa počas prázdnin 

✓ Podnikové štipendium 

• 1. ročník   80 € mesačne 

• 2. ročník  100 € mesačne  

• 3. ročník  120 € mesačne  

• 4. ročník   140 € mesačne  

Podnikové štipendium je naviazané na 100%  

dochádzku žiaka a na dosiahnutý prospech študenta 

(teoretické aj praktické vyučovanie): 

❖ 1. polrok 1. ročníka  bez obmedzenia  

❖ do 1,4   120 % štipendia  

❖ od 1,5 do 1,8   100 % štipendia 

❖ od 1,9 do 2,4     60 % štipendia 

❖ od 2,5 do 3,0    40 % štipendia  

✓ Odmena za produktívnu prácu 

• 1. ročník   50% minimálnej hodinovej mzdy 

• 2. ročník   55% minimálnej hodinovej mzdy 

• 3. ročník  60% minimálnej hodinovej mzdy 

• 4. ročník   65% minimálnej hodinovej mzdy 

✓ Mimoriadna odmena  

Mimoriadna odmena bude poskytnutá žiakovi na základe jeho správania a kvality jeho vykonanej práce.  

KRITÉRIA PRE VÝBER ÚSPEŠNÝCH UCHÁDZAČOV 

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:  

❖ Osobného pohovoru 

❖ Študijných výsledkov v 9. ročníku  

❖ Testu zručností 

KONTAKT 

Ing. Janka Šamajová, manažér riadenia ľudských zdrojov 

Telefón: +421918249008, e-mail: samajova@therme.sk 

 

mailto:samajova@therme.sk

