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1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE  

 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. kladie veľký dôraz na vzdelávanie a prípravu na povolanie. Od septembra 
2014 naša spoločnosť ponúka možnosť vzdelávania sa študentov stredných odborných škôl technického 
zamerania v systéme Duálneho vzdelávania. Ide o troj a štvorročný program, v ktorom získava študent 
odbornú prípravu priamo v priestoroch spoločnosti.  
Na odbornú prax sa neustále kladie dôraz, a to najmä v počte hodín prakticky absolvovaných priamo vo 
výrobnom procese. Tento pomer dosahuje až 60% praxe voči 40% teoretickej výučby, ktorá prebieha v škole.  
 
2. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII ŠTÚDIA V SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA  
 
Praktické vyučovanie je poskytované v priestoroch zamestnávateľa MATADOR Automotive Vráble, a.s., 
Staničná 1045, 952 12 Vráble.  
Teoretické vyučovanie je poskytované v Strednej odbornej škole technickej v Zlatých Moravciach, 
http://www.sostzm.edu.sk/ a v Strednej odbornej škole vo Vrábľoch, http://www.souevr.edu.sk/.  
Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať v 1. ročníku v čase od 8,00 h do 14,00 h, v 2. a 3. ročníku 
od 8,00 h do 15,00 h 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.  
 
3. ŠTUDIJNÉ A UČEBNÉ ODBORY, V KTORÝCH POSKYTUJEME PRAKTICKÉ VYUČOVANIE V SYSTÉME 
DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 
 
MATADOR Automotive Vráble, a.s. bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania 
a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v:  
 

3 - ročnom učebnom odbore:  Nástrojár  
4 - ročnom študijnom odbore:  Mechanik nastavovač - oblasť nástrojársky technik  

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  
Mechanik - mechatronik  

 
Absolventi úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie o 
záverečnej skúške alebo výučný list a maturitné vysvedčenie.  
Možnosti pracovného uplatnenia absolventa sú v profesiách: nástrojár, zoraďovač, elektrikár, strojný 
zámočník.  
 
4. ŠTUDENTOM POSKYTUJEME FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE  
 
Naša spoločnosť poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:  

 Osobné ochranné pomôcky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ 
zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje  

 Posúdenie zdravotnej spôsobilosti žiaka  

 Stravovanie v režime stravovania identického s podmienkami kmeňového zamestnanca podľa platnej 
Kolektívnej zmluvy  

 
Ďalej spoločnosť poskytuje žiakovi finančné zabezpečenie nasledovne:  

 Motivačné 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 60% minimálnej mzdy /1 h  
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2. ročník 60% minimálnej mzdy /1 h  

4. ročník 60% minimálnej mzdy /1 h  
 
Poskytovanie finančné zabezpečenie je upravené interným predpisom zamestnávateľa, ako i iné benefity 
poskytované zamestnávateľom.  
 
5. 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  

 Výsledkov odbornej stáže uchádzača u zamestnávateľa  
 
Učebňa duálneho vzdelávania je vybavené technológiami pre odbory, v ktorých poskytujeme možnosť 

vzdelávania sa. Naši inštruktori sú dlhoročnými pracovníkmi, ktorí vďaka svojej zodpovednej práci získali 

bohaté skúsenosti vo svojom odbore, a tým zabezpečia kvalifikované vzdelávanie študentom duálneho 

vzdelávania. 


