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SANAS, a.s., Hollého 37, 083 01 Sabinov 

 

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves 

 

Oznámenie: 

     Spoločnosť SANAS, a.s. Sabinov a Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi 

oznamujú záujemcom, že od školského roka 2015/2016 majú možnosť absolvovať odborné 

vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania. 

 

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania 

Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch spoločnosti SANAS, a.s. Sabinov, Hollého 37, 
Sabinov. 
Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole drevárskej, Filinského 7, 052 01 
Spišská Nová Ves 
Praktické vyučovanie bude zamestnávateľ poskytovať v prvom ročníku v čase od 8,00 h do 14,00 h, 
v druhom a treťom ročníku od 8,00 h do 15,00 h. 
Teoretické vyučovanie bude škola poskytovať podľa rozvrhu vyučovania určeného školou. 

 V študijnom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby bude jeden týždeň teoretické 
vyučovanie v škole a druhý týždeň praktické vyučovanie v spoločnosti SANAS a.s., Sabinov 

 V učebných odboroch stolár a čalúnnik bude teoretické vzdelávanie od utorka do piatka 
v škole a praktické vyučovanie od pondelka do pondelka v spoločnosti SANAS, a.s., Sabinov. 
 

Možnosť pracovného uplatnenia 

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy 

na výkon povolania formou denného štúdia v 4-ročnom študijnom odbore 3341 K operátor drevárskej 

a nábytkárskej výroby a v 3-ročných učebných odboroch 3355 H stolár a 3370 H čalúnnik. 

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a vysvedčenie 

o záverečnej skúške. 

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: po skončení štúdia bude mať možnosť zamestnať sa 

v spoločnosti SANAS, a.s., Sabinov v pracovnej činnosti zodpovedajúcej vyštudovanému povolaniu.  

 

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka: 

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie: 
 
 

-  
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- osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje 
zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje 

(povinné plnenie zamestnávateľa, 

 
- posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon 

praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje, 

 
- stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa,  

 
- úhradu nákladov na ubytovanie žiaka v školskom internáte počas vyučovania v škole – 

18,26,- €/mesiac,  
 

- úhradu nákladov na stravovanie v školskom internáte - 2,63,- Eur/deň (celodenná strava), 
počas vyučovania v škole, 
 

- ubytovanie a stravovanie vo svojom zariadení poskytnuté zdarma počas praktického 
vyučovania v spoločnosti SANAS, a.s., Sabinov. 

 
Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie: 

 
Odmenu za produktívnu prácu je pre jednotlivé ročníky denného štúdia: 

 
1. ročník 1,09 EUR/1 h 
2. ročník 1,09 EUR/1 h 
3. ročník 1,09 EUR/1 h 
4. ročník      1,09 EUR/1 h 

 
Poskytovanie finančné zabezpečenie je upravené interným predpisom zamestnávateľa. 

 

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom 

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe: 
 

- hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ, 
- pohovoru s uchádzačom. 

 

Ďalšie informácie určené zamestnávateľom 

Zamestnávateľ poskytne žiakovi s učebnou zmluvou benefity zodpovedajúce benefitom poskytovaným 
zamestnancom zamestnávateľa: 
 

- zľavu z tovarov a služieb poskytovaných verejnosti zamestnávateľom, 
- účasť na športovom dni, organizovanom každoročne zamestnávateľom 
- žiak podpisuje pri vstupe do duálneho vzdelávania zmluvu o budúcej zmluve so 

zamestnávateľom o podmienkach zamestnania po skončení štúdia. 
 
 
 
Ing. Ján Pavúk - predseda predstavenstva SANAS, a.s., Hollého 37, Sabinov 
 
Ing. Vladimír Jančík - riaditeľ SOŠ drevárskej, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves 


