
 

 
Mahle Engine Components Slovakia s.r.o. 

 

 

Štúdium v rámci duálneho vzdelávania je možné absolvovať v nasledovných štvorročných študijných odboroch: 

 

 

 

 

 

V RÁMCI PROJEKTU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA ŠTUDENTOM PONÚKAME: 
 praktické vyučovanie za podpory odborných inštruktorov v MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o. od 

2.polroka II.ročníka štúdia; dovtedy bude praktické vyučovanie realizované v špecializovaných dielňach 
Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažej                                                                     

  pracovné oblečenie, osobné ochranné pracovné pomôcky ( tričko, monterky, pracovná obuv…..) 

  mesačné motivačné štipendium ( 2.roč. - 34 EUR, 3.roč. – 42 EUR, 4.roč. – 50 EUR ) 

  odmenu za odpracované hodiny / produktívnu prácu na praktickom vyučovaní 4. roč.– 3,20 EUR / hod.  

  stravné lístky v hodnote 3,60 počas praktického vyučovania u zamestnávateľa 

  úhradu cestovných nákladov vynaložených na cestu na praktické vyučovanie a späť  

  úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte počas praxe v spoločnosti ( 10 EUR / mesiac ) 

  osvojenie si výrobných procesov s.r.o. už počas štúdia  

  možnosť brigády počas letných prázdnin   

  po úspešnom ukončení štúdia pracovnú kariéru v MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o 

 

Prihlášku je možné zaslať na adresu spoločnosti: 

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 17 Dolný Kubín 

 

Kontaktné osoby : Viktor Buzák     +421 (0)917 152 499, e-mail: viktor.buzak@sk.mahle.com 

                              Eva Mikulová   +421 (0)905 263 025, e-mail: eva.mikulova@sk.mahle.com 
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Prihláška do programu duálneho vzdelávania 

pre školský rok 2019/2020 

 
v odbore (vyberte jednu z možností):  2411 K   MECHANIK NASTAVOVAČ 

 2679 K   MECHANIK  MECHATRONIK 

 

ÚDAJE O ŽIAKOVI/ ŽIAČKE 

meno a priezvisko: ................................................................................................................. 

dátum narodenia:  ................................................................................................................... 

trvalé bydlisko: ........................................................................................................................ 

číslo telefónu: .......................................................................................................................... 

e-mailová adresa: .................................................................................................................... 

 

ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ŽIAKA/ŽIAČKY  

meno a priezvisko: ................................................................................................................... 

číslo telefónu: ........................................................................................................................... 

e-mailová adresa: ..................................................................................................................... 

 

V prípade záujmu je nevyhnutné zaslať túto vypísanú prihlášku na adresu spoločnosti 

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o. , Nábrežie Oravy 625/12, 026 17 Dolný Kubín 

najneskôr do 31.03.2019. 

Do programu duálneho vzdelávania budú žiaci vybraní na základe prijímacieho konania 

spoločnosti MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o. . 

V Dolnom Kubíne, dňa: ................................... 

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

podpis zákonného zástupcu žiaka             podpis žiaka/žiačky 

 
Súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia (EÚ) 2016/679 
V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane 
osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov a osobných údajov žiaka v spoločnosti 
MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o., so sídlom Nábrežie Oravy 625/12, 02601 Dolný Kubín, Slovensko, IČO: 36734063,  súhlas so 
spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko dátum narodenia žiaka/žiačky, trvalé bydlisko, telefónne číslo a emailová adresa a 
meno, priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa zákonného zástupcu na dobu 12 mesiacov od dátumu udelenia súhlasu, a to za účelom 
zaradenia do systému duálneho vzdelávania. Vyhlasujem, že súhlas udeľujem dobrovoľne. Zároveň som si vedomý svojich práv a toho, že 
udelený súhlas môžem kedykoľvek písomne, na adrese sídla spoločnosti MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o, odvolať. 
 

MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 17 Dolný Kubín, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka č.190086/L 


