
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ŠTUDUJ, PRAXUJ, ZARÁBAJ POČAS STREDNEJ 

ŠKOLY 

Klauke Slovakia, s.r.o., člen americkej korporácie Emerson, 
je popredným výrobcom spojovacích prvkov, dodávajúci 
ukončovacie prvky, konektory, izolačné návleky, káblové 
zväzky a aplikačné náradie. V Dolnom Kubíne pôsobí 
spoločnosť od roku 2000 a medzi popredných zákazníkov v 
súčasnosti patria viacerí výrobcovia z oblasti bielej 
techniky, záhradnej techniky a automobilového priemyslu. 

Ak si žiakom 9. ročníka a chceš študovať na Strednej 

odbornej polytechnickej škole Kňažia, spoločnosť Klauke 

Slovakia s.r.o. ti ponúka možnosť Duálneho vzdelávania. 

Výhody pre teba: 

✓ Praktické vyučovanie priamo v našej spoločnosti 

✓ Práca s modernými technológiami 

✓ Finančnú odmenu za produktívnu prácu 

✓ Podnikové štipendium 

✓ Obedy zadarmo 

✓ Pracovné oblečenie a pracovné pomôcky 

✓ Príspevok na dopravu 

✓ Možnosť brigády počas prázdnin 

✓ Účasť na firemných akciách, strojárskych veľtrhoch 

✓ Príjemné a čisté pracovné prostredie 

✓ Možnosť vlastnej sebarealizácie, rozvoja a skúseností 

✓ Isté pracovné miesto a možnosť budovať si kariéru po 
úspešnom ukončení štúdia 

 

PRIHLÁŠKA DUÁLNE VZDELÁVANIE  

V ODBORE (vyberte jednu z možností): 

 2423 H nástrojár – učebný 

 2411 K mechanik nastavovač – študijný 
ŽIAK 

Meno a priezvisko 

Dátum narodenia 

Adresa 

Telefonický kontakt 

E-mail 

Podpis 

 

MATKA ŽIAKA 

Meno a priezvisko 

Dátum narodenia 

Adresa 

Telefonický kontakt 

E-mail 

Podpis 

 

OTEC ŽIAKA 

Meno a priezvisko 

Dátum narodenia 

Adresa 

Telefonický kontakt 

E-mail 

Podpis 

V prípade záujmu je potrebné zaslať prihlášku na adresu spoločnosti najneskôr do 31.3.2023. 

Svojím podpisom a odoslaním prihlášky vyjadrujem svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu meno  a 

priezvisko, e-mailová adresa, telefón, adresa, dátum narodenia za účelom prihlásenia na štúdium v duálnom systéme vzdelávania v 

spoločnosti  Klauke Slovakia s.r.o. Svoj súhlas so spracúvaním udeľujem na dobu nevyhnutnú za účelom spracovania mojej prihlášky. 

Svojím súhlasom tiež vyhlasujem, že sú mi známe moje práva pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). 


