
 
 

Oznámenie  
o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie  

a prípravu v systéme duálneho vzdelávania v spoločnosti  
KINEX-KLF, a.s., Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto 

 
 
Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania 

v šk.r.2016/2017: 
 
- praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch zamestnávateľa KINEX-KLF, 

a.s., Kukučínova 2346, 024 01 Kysucké Nové Mesto, 
- teoretické vyučovanie bude poskytované  

a) na  Strednej odbornej škole technickej, Okružná 693, Čadca, alebo 
b)  na  Strednej odbornej škole strojníckej, Športová ul. 1326, Kysucké Nové 

Mesto, 
- praktické vyučovanie bude poskytovať v 1. ročníku SOŠ, v 2. až 4. ročníku KINEX-KLF, 

a.s. KNM od pondelka do piatka, každý druhý kalendárny týždeň, 
- teoretické vyučovanie bude škola poskytovať od pondelka do piatka, každý druhý 

kalendárny týždeň,  podľa rozvrhu vyučovania určeného školou. 
 

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania 
a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v spolupráci:  

a) SOŠt Čadca v 3-ročnom učebnom odbore -  obrábač kovov,  
                      v 4-ročnom študijnom odbore - mechanik nastavovač  

b) SOŠs KNM v 3-ročnom učebnom odbore -  strojný mechanik,                                                                                            
                   v 4-ročnom študijnom odbore - mechanik nastavovač  

Možnosť pracovného uplatnenia 
 
Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list 
a vysvedčenie o záverečnej skúške. 
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu: 
mechanik nastavovač – brusič, Brusič CNC, sústružník, sústružník  CNC, vŕtač CNC 
mechanik strojov a zariadení - prevádzkový zámočník 
obrábač kovov - brusič, sústružník , kontrolór, skladník, nástrojár, frézar 
strojný mechanik – strojný zámočník, prevádzkový zámočník 
 



Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka 
 

- osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje 
zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje, 

 
- posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon 

praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje, 
 
- stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov, zamestnávateľ 

prispieva v plnej výške z ceny stravného lístka  
 
Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie: 
 

Podnikové štipendium je pre jednotlivé ročníky denného štúdia: 
 

1. ročník 40 €  
2. ročník 60 €   
3. ročník 80 €   
4. ročník     100 €   

 
Odmenu za produktívnu prácu je pre jednotlivé ročníky denného štúdia: 

 
1. ročník 1,164 EUR/1 h 
2. ročník 1,164 EUR/1 h 
3. ročník 2,328 EUR/1 h 
4. ročník 2,328 EUR/1 h 

 
Poskytovanie finančného zabezpečenia je upravené interným predpisom zamestnávateľa. 
 
Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom 
 
Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe: 

pohovoru s uchádzačom, 
hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ. 

 
Ďalšie informácie určené zamestnávateľom: 

Zamestnávateľ poskytne žiakovi s učebnou zmluvou benefity zodpovedajúce benefitom 
poskytovaným zamestnancom zamestnávateľa: 
 

- školenia na získanie oprávnenia a preukazu odbornej spôsobilosti:  obsluha 
zdvíhacích zariadení, žeriavnik, viazač bremien, vodič motorových vozíkov, zváračský 
kurz rovnako ako zamestnancom zamestnávateľa,  

- pracovné miesto po úspešnom ukončení štúdia 
 
Kontaktná osoba:  Ing. Božena Haluzová 

        telefón:  041/420 1211 
          e-mail:  personal@kinexbearings.sk 

mailto:personal@kinexbearings.sk

