ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA

Vás pozývajú na odborný seminár

DUÁLNE VZDELÁVANIE
28.6.2018 (štvrtok)
od 10.00 do 13.00 hod., registrácia od 9.30 hod.
v ŠIOV, DUAL POINT Žilina, Kragujevská 1, 010 01 ŽILINA.
Program:
1. Systém duálneho vzdelávania – nová forma účasti zamestnávateľa na odbornom
vzdelávaní a príprave na povolanie, proces vstupu zamestnávateľa do SDV,
vrátane výhod pre zamestnávateľa, duálna a učebná zmluva.
2. Štatistika zapojených zamestnávateľov do Systému duálneho vzdelávania
v Žilinskom regióne a prehľad ponúkaných študijných a učebných miest
v systéme duálneho vzdelávania v Žilinskom regióne.
3. Novelizácia Zákona č.61/2015 o odbornom vzdelávaní – benefity pre
zamestnávateľa.
4. Daňové a odvodové povinnosti zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní.
5. Organizácia, plánovanie a riadenie duálneho vzdelávania u zamestnávateľa.
ŠIOV - Ing. Dušan Haluška, MBA, regionálny koordinátor pre Žilinský kraj
6. Praktické skúsenosti už zapojených zamestnávateľov do Systému duálneho
vzdelávania v Žilinskom regióne.
SCHAEFFLER Kysuce, s.r.o. – Ing. Andrea Tuchyňová, HR Manager
ECCO Slovakia – Ing. Yveta Brckova, HR Senion Officer
7. Rôzne
Účasť na seminári je bez poplatku.
Organizačný garant:

Ing. Dušan Haluška, MBA, ŠIOV
Ing. Stela Rebeťáková, ŠIOV
T: 0911/407551,e-mail: stela.rebetakova@siov.sk

Doprava MHD:
 zo železničnej stanice autobus č. 31 smer Pietna, Krematórium vystúpiť na 3. zastávke – Kragujevská,
 z mesta – zo zastávky Hurbanova autobusom č. 27 – výstup na 2. zastávke – Kragujevská.
Vlastná doprava autom:
 po ceste č. 61 v smere na Bratislavu odbočiť vľavo o 180°
 po ceste č. 61 v smere z Bratislavy odbočiť vpravo
k čerpacej stanici Slovnaft, nasledovať smerové tabule Pneucentrum Mrázik,s.r.o., v areáli Printio,s.r.o., na 2. poschodí.
Parkovanie v areáli Printio, s.r.o., - bezplatné.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www. minedu.sk
www. esf.gov.sk

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
na účasť na seminári

DUÁLNE VZDELÁVANIE
28.6.2018, ŠIOV, DUAL POINT Žilina, Kragujevská 1, 010 01 ŽILINA.

Firma: .................................................................................................................................................
Adresa:.................................................................................................................................................
IČO: ........................................... DIČ: ............................................... IČ DPH: .................................
T: .......................................................................

F: ...................................................................

Mobil: ................................................................

E-mail: ..........................................................

Meno a priezvisko účastníka - pozícia:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Firma - kľúčové slová, komodity: .........................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Dátum: ..........................................

Podpis:

Vypísanú prihlášku prosíme poslať e-mailom na stela.rebetakova@siov.sk,
alebo poštou na adresu ŠIOV,DUAL POINT, Kragujevská 1, 010 01 Žilina.
Uzávierka prihlášok je 26.6.2018 o 9.00 hod.
Záujem po tomto termíne konzultujte telefonicky: 0911/407551.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
www. minedu.sk
www. esf.gov.sk

Mapa, ako nás nájdete:
ŠIOV, DUAL POINT Žilina, Kragujevská 1, 010 01 Žilina
(v priestoroch spoločnosti Printio, s.r.o., na druhom poschodí – výťahom – oproti Pneucentrum
Mrázik, s.r.o.)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho
rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
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