
Duálne vzdelávanie 

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v 
spoločnosti Hydro Extrusion Slovakia a.s. 

V školskom roku 2021/2022 spoločnosť bude realizovať odborné vzdelávanie v systéme 
duálneho vzdelávania v nasledovných odboroch so Súkromnou strednou odbornou školou 
technickou, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom. 

Operátor strojárskej výroby (3 – ročný učebný odbor, výučný list)  

Počet učebných miest pre školský rok 2021/2022:       2 

• Odbor spája zručnosti a vedomosti nástrojára, obrábača kovov a zlievača, doplnené 
o zručnosti v obsluhe CNC strojov. 

• Študent sa naučí kresliť a čítať výrobné výkresy a získa vedomosti pre vypracovanie 
technologických postupov pre trieskové obrábanie. 

Mechanik nastavovač (4 – ročný učebný odbor, maturitné vysvedčenie) 

Počet učebných miest pre školský rok 2021/2022:       1 

• Študent získa základy technického kreslenia, čítanie výkresovej dokumentácie 
a navrhovanie stredne zložitých súčiastok pomocou CAD programov.  

• Študent sa naučí riešiť úlohy pomocou výpočtovej techniky pri tvorbe konštrukčnej, 
technologickej dokumentácie a CNC programov. 

•  Odbor pripravuje študentov na prácu v moderných strojárskych prevádzkach 
s automatizovanou výrobou prostredníctvom CNC strojov a výrobných liniek. 

Mechanik mechatronik (4 – ročný učebný odbor, maturitné vysvedčenie) 

Počet učebných miest pre školský rok 2021/2022:       1 

• Odbor spája vedomosti a zručnosti odborov elektrotechnika, strojárenstvo, automatizácia 
a informatika.  

• Absolvent odboru bude vedieť kontrolovať, diagnostikovať, odstraňovať mechanické 
a elektrické poruchy automatizovaných strojov a liniek.  

• Absolvent sa uplatní ako odborný pracovník v servisných a diagnostických strediskách 
firiem, ako samostatný kvalifikovaný pracovník na CNC strojoch a výrobných linkách. 

 

 



 

 

Hutník operátor (4 – ročný učebný odbor,  maturitné vysvedčenie) 

Počet učebných miest pre školský rok 2021/2022:       2 

• Študent bude schopný samostatne obsluhovať zariadenia v hutníckych procesoch, riadiť 
technologické proces.  

• Absolvent získa znalosti vnútornej štruktúry a stavby neželezných a železných kovov a ich 
zliatin, bude ovládať technológie tvárnenia kovov a tepelného spracovania. 

VÝHODY, KTORÉ MÔŽETE ZÍSKAŤ VÝBEROM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA: 

• Výber odborov, ktoré absolventom zaručia uplatnenie priamo v regióne, ale sú žiadané aj 
na európskom trhu práce  

• Odborné výcviky a prax priamo vo firme  

• Možnosť získať podnikové štipendium, odmeny za produktívnu prácu  

Poskytovanie finančného zabezpečenia je upravené interným predpisom školy 
a zamestnávateľa, kde sú presne uvedené kritériá priznania podnikového štipendia. 

K štipendiu dostávajú študenti aj odmenu za produktívnu prácu, výška ktorej je závislá od 
výšky minimálnej mzdy. 

• Bezproblémové začlenenie sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa  

• Možnosť získať pracovné oblečenie a ostatné ochranné pracovné pomôcky  

• Bezplatne hradené stravovanie 

VÝBER UCHÁDZAČOV NA UZATVORENIE UČEBNEJ ZMLUVY SA USKUTOČNÍ NA 
ZÁKLADE: 

• pohovoru s uchádzačom, 

• hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ 

 

V PRÍPADE ZÁUJMU NÁS KONTAKTUJTE: 

Adresa: Hydro Extrusion Slovakia a.s., Na Vartičke 7, 965 01 Žiar nad Hronom 

Kontakt: Ing. Mária Adamcová, Tel.: +421 918 775 241, E-mail: maria.adamcova@hydro.com 
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