
 

 
Teória v škole, prax vo firme – staň sa „dualistom“... 

 
 

 benefitom našej školy je duálne vzdelávanie  v študijných odboroch 
mechatronika, elektrotechnika.  Spolupracujeme s firmami: 

 

HYDAC eletronic, s.r.o. sa zameriava na výrobu chladených a mazaných 
prevodoviek pre veterné elektrárne a príslušenstvo pre hydrauliku. 
TVRDEX, s.r.o. je výrobca špecializovaných elektrotechnických  systémov.  
 MTS, s.r.o. zostavuje jednoduché pracovné stanice, aj plne automatizované 
robotické pracoviská.  

KAJO metal, s.r.o. sa zameriava na výrobu klzných ložísk. 
CRT Electronic, s.r.o. výrobca elektroniky, dodáva zariadenia pre 
telekomunikácie, LED osvetlenia, zdravotnícky a automobilový priemysel. 
INCAP Electronics, s.r.o. produkuje elektrotechnické komponenty, kábly 
a veľkoplošné dosky. 
 
 

 NEVÁHAJ, kontaktuj spomínané firmy a informuj sa o termíne a 
podmienkach výberového konania, 

 

 po úspešnom absolvovaní výberového konania dostaneš od firmy potvrdenie o 
odbornom vzdelávaní a príprave žiaka v systéme duálneho vzdelávania, ktoré 
priložíš k prihláške na štúdium na našu školu, 

 

 ak úspešne zvládneš prijímacie konanie na našu školu, zohľadníme potvrdenie 
od zamestnávateľa a môžeš sa stať žiakom našej školy... 

 

 pred začatím štúdia na našej škole s tebou uzavrie firma učebnú zmluvu, ktorá ti 
zaručí kvalitné praktické vzdelávanie, finančné a hmotné zabezpečenie, ktoré budeš 
dostávať počas celého štúdia na strednej škole, 

 

 teoretické vyučovanie absolvuješ v našich školských laviciach a o praktické 
vyučovanie sa viac menej  postará firma, s ktorou si uzavrel učebnú zmluvu. 

 



 

... poď aj TY do školy Informačných Technológií 
 

Duálne vzdelávanie je prepojenie teoretického vzdelávania v škole  
a praktického vyučovania priamo u zamestnávateľa. 

 
Systém duálneho vzdelávania je výnimočný tým, že vytvára partnerský vzťah 
medzi zamestnávateľom a žiakom, ktorý je definovaný vo forme učebnej zmluvy, 
ktorá upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vo vzťahu k praktickému 
vyučovaniu žiaka u zamestnávateľa na pracovisku praktického vyučovania. 
 
 

 

 člen tímu zamestnancov už ako žiak strednej školy, 
  

 podnikové štipendium a odmena za produktívnu prácu, 
 

 stravovanie s podporou zamestnávateľa, 
 

 prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy, 
 

 príprava na povolanie v reálnych výrobných podmienkach, 
 

 prístup k najnovším technológiám,  
 

 možnosť vzdelávať sa a súčasne mať vlastný zárobok už na strednej škole, 
 

 istota práce po absolvovaní strednej školy... 


