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Oznámenie VOLKSWAGEN SLOVAKIA o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a
prípravu v systéme duálneho vzdelávania pre školský rok 2020/2021

Spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s., (ďalej len „Volkswagen Slovakia“) v zmysle § 17
zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave (ďalej len „OVP“) v platnom
znení v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou automobilovou Duálna
akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava (ďalej len „SSOŠA DA“) oznamuje možnosť absolvovať
odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore v systéme duálneho
vzdelávania (ďalej len „SDV“) na základe zatvorenia učebnej zmluvy medzi zákonnými
zástupcom maloletého žiaka alebo plnoletým žiakom a Volkswagen Slovakia:
Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania.
VOLKSWAGEN SLOVAKIA bude v rámci OVP v SDV poskytovať žiakom praktické
vyučovanie v 1. a 2. ročníku v spolupráci so združením Duálna akadémia, z.z.p.o. so
sídlom J. Jonáša 5, Bratislava, ktorého je VOLKSWAGEN SLOVAKIA zakladateľom a
členom, v priestoroch Duálnej akadémie. Praktické vyučovanie v 3. a 4. ročník bude
poskytované priamo v priestoroch VOLKSWAGEN SLOVAKIA v jednotlivých výrobných
halách a pri vybraných témach aj v priestoroch Duálnej akadémie.
Teoretické vyučovanie zabezpečuje žiakom na základe zmluvy o duálnom vzdelávaní
SSOŠA DA.
Duálne vzdelávanie je poskytované žiakom so 70 %-ným podielom praktického
vyučovania (5 dní praktické vyučovanie formou odborného výcviku v DA alebo v
priestoroch VOLKSWAGEN SLOVAKIA, 2 dni praktické vyučovanie formou praktických
cvičení v priestoroch DA alebo SSOŠA DA a 3 dni teoretické vyučovanie vo všeobecnovzdelávacích predmetoch v priestoroch SSOŠA DA).
OVP v SDV sa poskytuje v odboroch vzdelávania:
2413 K mechanik strojov a zariadení
2679 K mechanik – mechatronik
2697 K mechanik elektrotechnik automatizačnej techniky
2697 K mechanik elektrotechnik – odborný informatik
2495 K autotronik
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Možnosti pracovného uplatnenia.
Absolventi v jednotlivých odboroch vzdelávania sa môžu uplatniť vo VOLKSWAGEN
SLOVAKIA na rôznych pracovných pozíciách na oddeleniach výroby (nástrojáreň, lisovňa,
karosáreň, lakovňa, montáž, finiš centrum) ako aj na rôznych pracovných pozíciách na
podporných oddeleniach ako odborná údržba, projektové vedenie, dispozície
nakupovaných dielov, pilotná hala, zabezpečenie kvality, plánovanie, IT, produkčný
systém.
Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka.
VOLKSWAGEN SLOVAKIA poskytuje žiakom:
- podnikové štipendium
- odmenu za produktívnu prácu
- osobné ochranné pracovné prostriedky
- príspevok na ubytovanie v školskom internáte alebo príspevok na dopravu
- príspevok na stravovanie v čase praktického vyučovania
Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom.
Pri výbere uchádzača na vydanie potvrdenia VOLKSWAGEN SLOVAKIA o zabezpečení
OVP v SDV, ktoré prikladá uchádzač k prihláške na strednú školu, sa použijú nasledovné
kritériá:
- priemerný prospech zo známok uvedených na vysvedčeniach 7. a 8. ročníka a
polročnom vysvedčení z 9. ročníka,
- informácie o aktivitách žiaka,
- poradie žiakov sa určuje na základe priemeru známok z predmetov matematika,
informatika, fyzika a anglický jazyk uvedených na vysvedčení zo 7. ročníka, z 8.
ročníka a 1. polroka 9. ročníka ZŠ. V prípade rovnosti priemerov známok, bude
rozhodujúci priemer známok z predmetu matematika a v druhom poradí fyzika.
Ďalšie informácie.
-

Medzinárodne platný AHK certifikát Slovensko-nemeckej obchodnej a
priemyselnej komory. Aktívna výučba cudzích jazykov (nemčina, angličtina).
Možnosť praxe v niektorom zo zahraničných závodov koncernu Volkswagen.
Zmluva o budúcej pracovnej zmluve v zmysle § 53 Zákonníka práce je
uzatváraná súčasne s učebnou zmluvou.
Odbory vzdelávania uvedené v tomto oznámení nie sú v zmysle Štátneho
vzdelávacieho programu pre skupinu odborov vzdelávania 23, 24 Strojárstvo a
ostatná kovospracúvacia výroba I, II a 26 Elektrotechnika vhodné pre žiakov so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako sú napr. telesné postihnutie,
psychiatrické diagnózy, mentálne postihnutie, zrakové postihnutie a sluchové
postihnutie podľa vyjadrenia lekára, špecifické poruchy učenia (napr. dyslexia,
dysgrafia, dyskalkúlia a pod.) vzhľadom na vysoké nároky študijných odborov na
študijné predpoklady žiaka a to chápanie mechanických vzťahov, technická
predstavivosť, matematická zručnosť, čítanie a príprava technickej

Strana 3

-

dokumentácie, pre žiakov s poruchou pozornosti ADHD a pre dyspraktikov
(porucha motorickej funkcie) vzhľadom na vysoké požiadavky na manuálnu
zručnosť pracovníkov, tiež v záujme BOZP.
Výberové konania v čase mimoriadneho stavu vyhláseného v súvislosti so
šírením ochorenia Covid-19 sa uskutoční bez prítomnosti uchádzača.
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