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-V školskom roku 2022/2023 spoločnosť STAVO KOV Žilina s.r.o. v spolupráci so
Strednou odbornou školou strojníckou v Kysuckom Novom Meste bude 
poskytovať prak�cké vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania v odbore:   

-    2411K mechanik nastavovač 
-    2426K programátor obrábacích a  zváracích  strojov a  zariadení   
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Prečo študovať práve u nás?

prak�cké vyučovanie od 1. ročníka pod vedením skúsených inštruktorov
mesačné podnikové š�pendium od 1. ročníka
finančná odmena za vykonanú prácu
možnosť brigády počas školských prázdnin
poskytnu�e kompletného vybavenia pre prax, zabezpečené stravovanie
ponuka pracovného miesta po úspešnom ukončení štúdia  

 
 
Pre viac informácií môžete navš�viť našu webovú stránku www.stavo-kov.sk. 

DUÁLNE
VZDELÁVANIE
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Duálne vzdelávanie -
 
prihláška

 
                

□   2411K – mechanik nastavovač 

□   2426K – programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
 

Žiak 

Meno, priezvisko  ...................................................................................................... 

Adresa    ...................................................................................................... 

Telefón , e-mail   ...................................................................................................... 

 

         ...................................... 

                    podpis žiaka 

Zákonný zástupca 

Meno, priezvisko                 ...................................................................................................... 

Adresa                   ...................................................................................................... 

Telefón , e-mail     ...................................................................................................... 

 

         ...................................... 

                   podpis zákonného zástupcu 

 

V prípade záujmu je potrebné zaslať vyplnenú prihlášku a kópiu vysvedčení zo 
7., 8. a 9. (1. polrok) ročníka ZŠ do 26.3.2022 na adresu spoločnos� alebo 
elektronicky na adresu tomasec@stavo-kov.sk. 
 

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať. 
 

            

 

Vyššie uvedené osobné údaje žiaka a jeho zákonného zástupcu (ďalej len „osobné údaje dotknutých osôb“) a fotokópia 
prihlášky na strednú školu a vysvedčení budú spracované spoločnosťou STAVO – KOV Žilina s. r. o. v rozsahu v akom sú 
poskytnuté, v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „ZOOÚ“) za účelom vykonania úkonov smerujúcich k výberu žiaka do duálneho vzdelávania. Poskytnuté údaje 
dotknutých osôb budú spoločnosťou STAVO – KOV Žilina s. r. o. po dosiahnu� vyššie uvedeného účelu spracovania 
zlikvidované v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. ZOOÚ.  


