
DUÁLNE VZDELÁVANIE
SCHAEFFLER Kysuce, spol. s r.o., v spolupráci

s SOŠ strojnícka KNM a SOŠ technická CA

študijný odbor 2679K mechanik mechatronik
študijný odbor 2411K mechanik nastavovač

uzávierka prihlášok do konca februára

Prihláška 
DUÁLNE VZDELÁVANIE

Záujem o duálne vzdelávanie  
(zakrúžkujte, o ktorú školu máte záujem):   

1. SOŠ strojnícka KNM - 2679K MECHANIK MECHATRONIK               
2. SOŠ technická CA - 2411K MECHANIK NASTAVOVAČ

Žiak 

Meno, priezvisko ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresa  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kontakt, e-mail/telefón ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Prečo si máme vybrať práve Teba? ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Zákonný zástupca

Meno, priezvisko ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Adresa  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Kontakt, e-mail/telefón ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������

„Vyššie uvedené osobné údaje žiaka a zákonného zástupcu (ďalej len „osobné údaje dotknutých osôb“) a fotokópie vysvedčení budú 

spracované spoločnosťou Schaeffler Kysuce, spol. s r.o., v rozsahu, v akom sú poskytnuté, v súlade s § 10 ods. 3 písm. b/ zákona  

č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ZOOÚ) za účelom vykonania opatrení smerujúcich k výberu žiaka 

na duálne vzdelávanie. Poskytnuté osobné údaje dotknutých osôb budú spoločnosťou Schaeffler Kysuce, spol. s r. o., po dosiahnutí vyššie 

uvedeného účelu spracovania bezodkladne zlikvidované v zmysle  §10 17 ZOOÚ.“

Pridaj sa do nášho tímu 
už počas štúdia na SOŠ

V prípade záujmu je potrebné: 

• zaslať kompletne vyplnenú prihlášku na adresu Schaeffler Kysuce, spol� s r�o�  
Školiace centrum, Ul� Dr� G� Schaefflera 1, 024 01 Kysucké Nové Mesto

• prihlášku odoslať do konca februára
• k prihláške priložiť obojstranne prefotené vysvedčenia zo 6�, 7� a 8� ročníka
• v prípade otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach:  

+421(41)420-6166   
+421(41)420-6522

• viac informácií nájdete na www�dualkysuce�sk

podpis



Buduj svoju profesiu,
ZÍSKAJ TIETO BENEFITY:

 ■ podnikové štipendium a odmena za produktívnu prácu

 ■ 50% štúdia v novovybudovanom školiacom centre v spoločnosti 
Schaeffler Kysuce s podporou najnovších technológií, zariadení, 
materiálov a odborníkov z praxe

 ■ kompletné potrebné vybavenie pre prax zdarma (pracovný odev, 
obuv, študijné materiály, štartovací balíček a iné)

 ■ kurzy anglického alebo nemeckého jazyka

 ■ digitálne vzdelávanie

 ■ príspevok na stravu

 ■ príspevok na internát

 ■ komplexná zdravotná prehliadka každý rok

 ■ šport, súťaže a výlety

 ■ garancia pracovného miesta po úspešnom 
ukončení štúdia


