
DUÁLNE VZDELÁVANIE
3-RROČNÝ ODBOOOR ŠTÚDIAAA: 3355 HH STOLÁÁR
1. ROČNÍK – teória aj prax v škole (bez štipendia)
2. a 3. ROČNÍK – teória v škole, prax vo fi rme FINES, a.s. 

/SOŠ Stavebná - Žilina/

FINES, a.s., je slovenská fi rma bez zahraničnej majetkovej účasti. Na slovenskom 
trhu fi guruje ako výrobca a predajca širokého sortimentu čalúneného a dreveného 
nábytku od roku 1992. V súčasnosti zamestnáva viac ako 200 ľudí.

ČO MÔŽEŠ ZÍSSSKAŤŤ??
• ŠŠtipendium – mmmesačne: 155 € fi x + 50 € pohybllivvá 

ččasť (krátenie pppodľa stanovvvených krittéérií)
• OOdmena za proooduktívnu prráácu v 3. rooččníku:

550% hodinovej minimálnej mmzdy
• OOsobné ochrannnné pracovnééé pomôckyy
• PPríspevok na ssttravovanie
• PPríležitosť pre mmladých ľudddí porozummieť

ppožiadavkám pppraxe
• OOdborná prípraaava v pracovnnom prosttrredí

zzamestnávateľľaa
• MMožnosť brigádddy mimo praaaktického vvyučovaniaa
• PPodpis pracovnnnej zmluvy pppo ukončennní štúdia



MENO A PRIEZVISKO*

ODBOR ŠTÚDIA: 3355 H STOLÁR

MENO A PRIEZVISKO*

DÁTUM NARODENIA*

DÁTUM NARODENIA*

ADRESA*

ADRESA*

PSČ A OBEC*

PSČ A OBEC*

TELEFONICKÝ KONTAKT*

EMAIL

PODPIS*

TELEFONICKÝ KONTAKT*

EMAIL

PODPIS*

ŽIAK

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA (RODIČ)

Vypísaný formulár pošlite na adresu:

FINES, a.s.
(kontaktná osoba Lenka Ladňáková)
Dolné rudiny 1
010 01  Žilina

alebo odovzdajte v škole:
 
SOŠ STAVEBNÁ
(sekretariát)
Tulipánová 2
011 62  Žilina

alebo pošlite na email:
 
ladnakova@fi nes.sk

FORMULÁR

Súhlasím so spracovaním osobných údajov spoločnosťou FINES, a. s., so sídlom Dolné rudiny 1/A, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 965, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov na účely spracovávania registračných formulárov, a to na obdobie nevyhnutne potrebné na výber do systému duálneho vzdelávania. V prípade, že nedôjde k vzniku duálnej 
učebnej zmluvy s FINES, a. s., a to najneskôr do 1 roka, súhlasím so skartáciou/s likvidáciou svojich osobných údajov.
* Povinné polia. Formulár s nevypísanými povinnými poliami bude neplatný.

ZÁUUJEM O ŠTÚDIUM S PODPPOROU FINES
V SYYSTÉME DUÁLLNEHO VZDDDELÁVANIA


