
 
    

 

 

 
 

Duálne vzdelávanie Arriva Service s.r.o. 
Ponúkame možnosť pripraviť sa na budúce povolanie v modernom a inovatívnom pracovnom 
prostredí stabilnej medzinárodnej spoločnosti v odboroch: 
 
          2487 H 01 - autoopravár - mechanik  

2487 H 02 - autoopravár - elektrikár  

Počas vzdelávania u nás vám garantujeme: 

● Praktickú prípravu na povolanie priamo v praxi už od prvého ročníka s množstvom cenných 

praktických zručností pod odborným dohľadom našich skúsených kolegov.  

● Po ukončení štúdia Vám garantujeme prácu v niektorom z našich 5 servisných pracovísk v 

Žilinskom kraji, ale aj v rámci iných krajov. 

Ponúkame: 

Hmotné zabezpečenie študentov  

● Osobné ochranné pracovné prostriedky.  

● Stravovanie v čase praktického vyučovania plne hradené zamestnávateľom.  

Finančné zabezpečenie študentov 

● Podnikové štipendium od 2. ročníka za každý kalendárny mesiac školského vyučovania, 

ktorého výška sa odvíja od prospechu žiaka, dochádzky a disciplíny.  

● Odmena za produktívnu prácu vo výške 50%-100% minimálnej hodinovej mzdy v závislosti 

od zručností študenta, kvality a náročnosti vykonanej práce.  

Benefit: 

Počas vykonávania štúdia praktickej prípravy v servise príspevok na cestovanie až do výšky 100%. 



 

 

Prihláška do programu duálneho vzdelávania 

Arriva Service s.r.o. v odbore: 

 
             2487 H 01 - autoopravár - mechanik  

2487 H 02 - autoopravár - elektrikár  

 

 

Meno a priezvisko žiaka: .............................................................................................................  

Dátum narodenia žiaka: .............................................................................................................  

Trvalé bydlisko žiaka: .................................................................................................................  

Telefón: .................................................. E-mail:........................................................................ 

 

 

Meno a priezvisko zákonného zástupcu žiaka:  

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

Telefonický kontakt zákonného zástupcu: ...............................................................................  

 

 

V prípade záujmu o duálne štúdium v našej spoločnosti je potrebné zaslať túto prihlášku na adresu 

spoločnosti:  Arriva Service s.r.o., Štúrova 72, 949 44 Nitra. 

Pre bližšie informácie o učebných odboroch, alebo o spoločnosti nás kontaktujte na telefónnom čísle: 

0915 308 308 alebo na mailovej adrese jana.suttoova@arriva.sk.  

 

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Arriva Service s.r.o.. Poskytnutie 

údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely Vzdelávacieho a podporného 

programu pre učňov v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov. Súhlas je daný počas celého štúdia duálneho 

vzdelávania a podľa § 20 odst. 3 cit. zákona je možné ho kedykoľvek odvolať.  

 

V   ........................................       dňa   .....................................  

 

 

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

Podpis žiaka     Podpis zákonného zástupcu 


