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Náklady na praktické vyučovanie u zamestnávateľa 

  Náklady na poskytovanie praktického vyučovania, ktorých rozsah a skladba závisí od 

rozhodnutia zamestnávateľa, možno členiť na: 

 

- osobné náklady na inštruktora praktického vyučovania, hlavného inštruktora 

alebo na majstra odbornej výchovy, ktorý je zamestnancom zamestnávateľa, 

- prevádzkové náklady spojené s poskytovaním praktického vyučovania,  

- náklady na finančné zabezpečenie žiaka vo forme podnikového štipendia, 

- náklady na finančné zabezpečenie žiaka vo forme odmeny za produktívnu prácu, 

- náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené so stravovaním žiaka, 

- náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené s poskytovaním cestovných 

náhrad žiakovi za preukázané cestovné verejnými dopravnými prostriedkami z 

miesta trvalého bydliska do školského internátu, strednej odbornej školy a 

miesta konania praktického vyučovania a späť a zo školského internátu do 

strednej odbornej školy a miesta konania praktického vyučovania a späť, 

- náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené s poskytnutím osobných 

ochranných pracovných prostriedkov pre žiaka, 

- náklady na hmotné zabezpečenie žiaka spojené s posúdením zdravotnej, 

zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, 

- náklady na finančné zabezpečenie praktického vyučovania v dielni školy, 

u iného zamestnávateľa alebo v spoločnom pracovisku praktického vyučovania,  

- osobné náklady na majstra odbornej výchovy, ktorý je zamestnancom 

spolupracujúcej školy a ktorý na základe rozhodnutia zamestnávateľa vykonáva 

praktické vyučovania žiakov u zamestnávateľa, 

- na prevádzku strednej odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych 

finančných prostriedkov, 
- odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný zamestnávateľom ako 

daňovníkom, ale slúži na poskytovanie praktického vyučovania žiakov na 

základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania a zmluvy o duálnom 

vzdelávaní alebo slúži na činnosť strednej odbornej školy s označením 

podniková škola.  

 

 Náklady zamestnávateľa na poskytovanie praktického vyučovania u zamestnávateľa 

spojené so samotným výkonom praktického vyučovania sú aj všetky prevádzkové náklady 

vynakladané v rámci praktického vyučovania žiakov ako energie, odpisy, služby, materiál 

a pod.  
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 Zamestnávateľ teda môže uplatniť všetky náklady spojené s poskytovaním praktického 

vyučovania žiakov u zamestnávateľa v prípade, že poskytuje praktické vyučovanie žiakom na 

základe zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania alebo zmluvy o duálnom vzdelávaní.  
 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

Daňové výdavky 

§ 19 

(2) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú 

c) výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na 

4. odmenu za produktívnu prácu najviac do výšky 100 % z hodinovej minimálnej mzdy, podnikové 

štipendium, hmotné zabezpečenie žiaka, poskytovanie praktického vyučovania a na prevádzku strednej 

odbornej školy nad rámec poskytnutých normatívnych finančných prostriedkov,  

n) odpisy pri majetku, ktorý nie je priamo využívaný daňovníkom, ale slúži na 

2. poskytovanie praktického vyučovania žiakov na základe zmluvy o poskytovaní praktického 

vyučovania a zmluvy o duálnom vzdelávaní alebo slúži na činnosť strednej odbornej školy s 

označením podniková škola,  

 


