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DUÁLNE VZDELÁVANIE

V prípade záujmu je potrebné zaslať túto prihlášku 
na adresu spoločnosti Miba Sinter Slovakia s.r.o., 
Nábrežie Oravy 2222, 026 01 Dolný Kubín najneskôr do

Pozn.: do programu duálneho vzdelávania budú vybratí 
žiaci na základe prijímacieho konania spoločnosti
Miba Sinter Slovakia s.r.o., v prípade záujmu 
kontaktujte: Ing. Alžbeta Sojčákova (koordinátor SDV), 
mail: alzbeta.sojcakova@miba.com, tel.: 043/580 26 63

Svojím podpisom a odoslaním prihlášky vyjadrujem svoj 
dobrovoľný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 
v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefón, adresa, 
trvalého bydliska, dátum narodenia za účelom prihlásenia 
na štúdium v duálnom systéme vzdelávania v spoločnosti Miba 
Sinter Slovakia s.r.o. Tento súhlas sa udeľuje na dobu nevy-
hnutnú k dosiahnutiu stanoveného účelu a je možné ho kedykoľ-
vek písomne odvolať. 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).

V
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Podpis žiaka

Podpisy zákonných zástupcov

Miba Sinter Slovakia
je spoloènosť sídliaca v Dolnom Kubíne, v srdci regiónu 
dolná Orava. Dolnokubínsky závod je súèasťou rakúske-
ho koncernu MIBA, ktorý je strategickým dodávate¾om 
pre medzinárodný motorový a automobilový priemysel.

Spoloènosť vznikla 1. marca 1991. Od svojho vzniku 
dodáva svojim zákazníkom – svetovej špièke výrob-
cov automobilov, aplikácie vyznaèujúce sa vysokou 
technickou presnosťou a kvalitou. Pri výrobe používa 
spoloènosť najmodernejšie technológie z oblasti 
práškovej metalurgie. V priebehu pôsobenia v tomto 
regióne sa Miba Sinter Slovakia s.r.o. stala jedným 
z najvýznamnejších zamestnávate¾ov dolnej Oravy. 
Preto venuje ve¾kú pozornosť nielen pracovným 
podmienkam svojich zamestnancov, ale zaujíma sa 
aj o kvalitu vzdelania a života obèanov regiónu.
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Si žiak / žiačka 9. ročníka?

Zaujíma ťa technika a strojárstvo?

Chceš študovať na Strednej odbornej
škole polytechnickej v Dolnom Kubíne? 

Chceš praxovať a zarábať v závode
s modernou technológiou?

Spoločnosť Miba Sinter Slovakia s.r.o.
v Dolnom Kubíne si do ďalšieho školského 
roka vyberie možno práve teba!

Chceš byť
dualista / dualistka?

Duálne
vzdelávanie

Prihláška
do programu duálneho vzdelávania

V ODBORE

2411 K mechanik nastavovač – študijný

2413 K mechanik strojov a zariadení – študijný

2679 K mechanik mechatronik – študijný

2423 H nástrojár – učebný 

ŽIAK / ŽIAČKA

MATKA ŽIAKA / ŽIAČKY

OTEC ŽIAKA / ŽIAČKY
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Duálne vzdelávanie predstavuje kombináciu 
teórie a praxe. Otvára absolventom 
stredných škôl, ktorí uzatvoria s našou 
spoloènosťou uèebnú zmluvu, širšie 
možnosti uplatnenia na trhu práce. 
Teoretické vyuèovanie prebieha v škole, 
praktická príprava v našej spoloènosti. 
Odborný výcvik žiaci absolvujú priamo 
v závode už od 2. roèníka

TECHNOLOGICKÉ INOVÁCIE 
Najmodernejšie zariadenia a postupy v oblasti práškovej 
metalurgie Zelenšia budúcnosť a udržate¾nosť zdrojov

SKÚSENÍ ODBORNÍCI
Kvalifi kovaní inštruktori odborného výcviku a ktovie 
možno tvoji budúci kolegovia

ODMENA
Podnikové štipendium
Platená produktívna práca

MY SA POSTARÁME
Strava v závodnej jedálni, pracovné obleèenie, 
ochranné pracovné prostriedky, lekárska prehliadka 
pre spôsobilosť na prácu, bezpeèné prostredie

TY ZÍSKAŠ
Kvalitné vzdelanie – výuèný list, maturita
Pracovné zruènosti a skúsenosti, ktoré by si
v uèebnici darmo h¾adal/a

OTOČ STRANU


