
 
 
 

 

Oznámenie 
o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania 

od školského roku 2019/2020 
 
 

 
Spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. bude poskytovať duálne 
vzdelávanie v odboroch: 
 
 

 
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, ukončený výučným listom a 
maturitným vysvedčením, absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie Počet žiakov: 3 
 

 
2679 K mechanik mechatronik, ukončený výučným listom a maturitným vysvedčením, 
absolvent získa úplné stredné odborné vzdelanie Počet žiakov: 4 
 

 

Organizácia štúdia: 
 
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 
2679 K mechanik mechatronik 

 
Organizácia štúdia: V študijných  odboroch žiak absolvuje v dvojtýždňovom cykle v každom 
ročníku 5 dní teoretického vyučovania a 5 dní praktického vyučovania. 50% z celkového 
počtu hodín OV za štúdium žiak absolvuje vo firme.  Teoretické vyučovanie žiak absolvuje na 
SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom. Odborný výcvik v 1.ročníku a v 2.ročníku v dielňach 
odborného výcviku SSOŠT Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom a od  3.ročníka na pracoviskách 
praktického vyučovania spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o. .Presné 
dni vykonávania teoretického a praktického vyučovania určí zamestnávateľ v spolupráci so 
SSOŠT do 31.8. v rozvrhu vyučovania pre daný školský rok. 
 

Pracovné pozície po absolvovaní štúdia:   
 
2679 K mechanik mechatronik  
 Mechatronik 

Technik montážnej linky 



2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  
Programátor  
Programátor CNC 
Technológ 

 
Žiakov s výbornými študijnými výsledkami a záujmom o zvyšovanie kvalifikácie spoločnosť 
podporí aj pri štúdiu na VŠ. 
 
Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie: 

 
osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje 
zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje  

 
posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon 
praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje, 

 
stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa – 
0,84 €/1 obed, 

 
Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie: 
 
Podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia: 
1. ročník  40 € 
2. ročník  60 € 
3. ročník  80 € 
4. ročník 100 € 
 
Odmenu za produktívnu prácu je pre žiakov denného štúdia na úrovni minimálnej mzdy 
v hospodárstve. 
 
Poskytovanie finančné zabezpečenie je upravené interným predpisom zamestnávateľa. 

 
Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom 
Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:  
- pohovoru s uchádzačom, 
- hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ 
 
 
Adresa a telefonický kontakt pre podávanie prihlášok na duálne vzdelávanie: 
 
Poštová adresa: Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Cesta ku Continentalu 1, 
960 01 Zvolen 
 
Mailová adresa: milan.bohus@continental-corporation.com 
 
Meno zamestnanca: Milan Bohuš 
 
Telefonický kontakt: +421 45 5318 682, +421 911 173 599 


