
 

SEMA HŠ  s.r.o., Nový Dvor 1862,  925 21 Sládkovičovo 

                                                       Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, odd. Sro, vložka číslo 10477/T 

 

 

 
   TEL.: 031/7841721           E-mail: uctaren@sema.sk              IČO: 35 697 199 

   FAX: 031/7841923                                                                  IČ DPH: SK2020310677 
 

 

Oznámenie o možnosti absolvovať 

odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania 

v spoločnosti  SEMA HŠ s. r. o., Sládkovičovo 

 
 

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania  

 

 

Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch zamestnávateľa:  

SEMA HŠ s. r. o., Nový Dvor 1862, 925 21  Sládkovičovo 

 

Teoretické vyučovanie bude poskytované v priestoroch strednej odbornej školy: 

Stredná odborná škola technická Galanta, Esterházyovcov 712/10, 924 34  Galanta 

 

 

Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať formou denného štúdia v čase od 07.00 

hod. do 14.00 hod., 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 nasledujúcom študijnom a učebnom 

odbore : 

 4524 H Agromechanizátor -  opravár  

 

 

Možnosti pracovného uplatnenia  

 

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania 

a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia . 

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa pri štvorročných študijných odboroch úplne 

stredné odborné vzdelania (maturitné vysvedčenie a výučný list) a pri trojročných učebných 

odboroch výučný list.  

 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu 

agromechanizátor – opravár.  

 

 

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka 

 

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie: 

- osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom ich poskytne 

zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje  
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- posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon 

praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje 

- príspevok na stravu. 

 

Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie: 

- podnikové štipendiu je pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej 

zmluve 

- odmena za produktívnu prácu je pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinovaná 

v učebnej zmluve. 

 

Poskytovanie finančného zabezpečenia ja 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.  


