
                                                      
Žiadosť o uzavretie Učebnej zmluvy pre systém duálneho vzdelávania 

so spoločnosťou ZF Slovakia, a.s.   - 
Potrebné zaslať na adresu: ZF Slovakia a.s., Michal Kováč – Personálny odbor, 

Strojárenská 2, 917 02  Trnava do 29.2.2016!!! 

 
 

Žiadam o uzavretie Učebnej zmluvy so spoločnosťou ZF Slovakia, a.s. Strojárenská 2, 917 02 Trnava 
(prevádzka Levice) 
 
 
Meno a priezvisko záujemcu : ............................................................................................................ 
 
Telefón: ............................................... E-mail: ....................................................@........................... 
 
Dátum narodenia záujemcu: ....................................... Rodné číslo: ................................/................... 
 
Adresa trvalého bydliska záujemcu: .................................................................................................. 
 
Záujem o odbor: 
Mechanik elektrotechnik*                 Mechanik špecialista automobilovej výroby*  
 
Obrábač kovov*                                   Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení* 
  
 

*podčiarknite vybraný odbor 

 
Dosiahnutý študijný priemer v ostatnom polroku 8./9.ročníka ZŠ  ....................................................... 
 
 
 
 
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ......................................................................................... 
 
Dátum narodenia zákonného zástupcu: ......................................................................................... .... 
 
Adresa trvalého bydliska zák. zástupcu: ................................................................................................ 
 
Telefón: ................................................. E-mail: .................................................@................................. 
 
 
 
V ..............................................                                                                             Dňa ................................... 
 
 
 
Podpis záujemcu o učebnú zmluvu: ................................................................................................ 
 
 
Podpis zákonného zástupcu záujemcu o učebnú zmluvu: ................................................................ 



 
 
Podmienkou pre uzavretie Učebnej zmluvy so spoločnosťou ZF Slovakia je zaslanie prihlášky 
v príslušnom termíne na štúdium na strednej škole v uvedenom učebnom/štúdijnom odbore pre 
školský rok 2016/17 na Strednú odbornú školu technickú Tlmače, Kozmálovská cesta 9, 935 25 
Tlmače (pre odbory Obrábač kovov, Mechanik elektrotechnik, Programátor obrábacích a zváracích 
strojov a zariadení) a Strednú odbornú školu, Pod amfiteátrom 2950/7, 934 01 Levice (pre odbor 
Mechanik špecialista automobilovej výroby) a úspešné absolvovanie prijímacích skúšok na danej 
strednej škole na uvedený odbor.  
 
V prípade potreby dodatočných informácií nás kontaktujte na: 
 
ZF Slovakia, a.s. Strojárenská 2, 917 02  Trnava;   
e-mailovej adrese michal.kovac@zf.com,  
alebo telefonicky na 033 – 5959 705, 0915 944 140. 
 
Uvedená žiadosť nemá záväzný charakter. Je však nevyhnutnou podmienkou pre uzavretie Učebnej 
zmluvy. ZF Slovakia si vyhradzuje právo výberu študentov pre uzavretie Učebnej zmluvy. Uzavretie 
Učebnej zmluvy je takisto podmienené zdravotnou spôsobilosťou pre uvedené odbory ako aj pre 
pracovné pozície, ktoré predpokladá záujemca vykonávať v ZF Slovakia počas štúdia a po jeho 
skončení. 
 
 

 
Týmto udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o uzavretie učebnej 

zmluvy  spoločnosti ZF Slovakia, a.s. podľa  zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 428/2002 Z. z.“). Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.  

 
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z. 
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