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1
ODMENA KAŽDÝ MESIAC

Aj keď sa zatiaľ len učíš, tvoja 
práca prináša hodnotu a dostaneš 
za ňu finančnú odmenu 
alebo aj podnikové štipendium. 
Každý mesiac.

2
PRAX PODPORUJE UČENIE

Učenie je zaujímavejšie, keď si 
človek môže naučené vyskúšať 
v praxi. A platí to aj naopak –
práca baví viac, keď človek vidí 
výsledky.

3
NAJMODERNEJŠIE TECHNOLÓGIE

Na praxi u zamestnávateľa 
sa naučíš pracovať 
s najmodernejšími 
technológiami a postupmi.

4
Možnosti ďalšieho vzdelávania

Duálne vzdelávanie môže byť 
začiatkom cesty k ďalšiemu
prehlbovaniu odbornej
kvalifikácie. Okrem pokročilých 
kvalifikačných kurzov máš stále 
otvorenú cestu aj na vysoké školy.



6
Uznanie

Duálne vzdelávanie vychádza 
z nemeckého modelu, ktorý 
je uznávaný v celej Európe. 
Tí, ktorí ho zvládnu, sú 
považovaní za cenných 
odborníkov vo svojej profesii.

7
Budeš mať pracovné skúsenosti

Zamestnávatelia hľadajú
pracovníkov so skúsenosťou 
a ponúkajú im lepšie podmienky.

8
Nedostatok kvalifikovaných
pracovníkov na Slovensku 
aj v Európe

Po úspešnom ukončení
kvalitného duálneho vzdelávania, 
kde zároveň získaš cennú prax, 
si budeš môcť vyberať medzi 
ponukami na Slovensku 
aj v zahraničí.

5
POSTAV SA NA VLASTNÉ NOHY

Duálne vzdelávanie znamená 
príležitosť získať zamestnanie 
hneď po škole – a to práve 
u zamestnávateľa, u ktorého 
si praxoval/a. 



Ako sa stať žiakom v systéme duálneho vzdelávania 
a prípravy na povolanie?

Vyber si povolanie a odbor, ktorý chceš študovať.

Zisti si, ktorí zamestnávatelia vykonávajú činnosť 
v tomto odbore a ponúkajú možnosť uzavrieť učebnú zmluvu 
v rámci duálneho vzdelávania.

Informuj sa u nich o termíne a podmienkach výberového konania.

Potvrdenie o úspešnom absolvovaní výberového konania priložíš 
k prihláške na štúdium na príslušnú strednú školu, s ktorou má 
zamestnávateľ uzavretú zmluvu o duálnom vzdelávaní.

Duálne vzdelávanie ponúka spektrum možností v technických profesiách, 
cestovnom ruchu, obchode a v mnohých ďalších oblastiach. 

Konkrétnu ponuku v tvojom regióne nájdeš na:

www.potrebyovp.sk

Máš ďalšie otázky? pomôže ti:
Radoslav Jánošík
regionálny koordinátor duálneho vzdelávania
 radoslav.janosik@dual.centire.com
 0948 196 256

súťaž!

Zapoj sa do súťaže o atraktívne ceny od top zamestnávateľov v duáli!

Registruj sa na www.dualvkocke.sk a použi heslo DUÁL.

Vyhraj v našej súťaži zaujímavé ceny pre seba, svoju rodinu a školu!


