
                                   Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice 
 

 

 
 

                                                                      
 
 
  
 

ZAMESTNÁVATELIA ZAPOJENÍ  
DO DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

ŠKOLA OTVORILA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021  
- 1 TRIEDU ŠTUDIJNÉHO ODBORU  

6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA  

FORMOU DUÁLNEHO VZDELÁVANIA 

Oerlikon Balzers Coating Slovakia s.r.o  
je jedným z popredných svetových dodávateľov povrchových 
technológií,  
ktoré významne zlepšujú výkon a trvanlivosť presných dielov, 
rovnako ako nástroje  
pre kovopriemysel a spracovanie plastov. 
V novom priemyselnom parku Veľká Ida rozbehol úplne nový 
závod v oblasti Automotive, kde momentálne pracuje 203 
zamestnancov. Do priemyselného parku dochádzajú 
autobusy, žiadny problém s dopravou. 
Web: www.oerlikon.com  
Počet žiakov: 1 
 
 

Firma CONCAD, s.r.o. bola založená v roku 2007. 
Zaoberá sa návrhom, vývojom a dodávok 
automatizovaných liniek, robotizovaných pracovísk, 
testovacích a kontrolných staníc. 
Kolektív našich špecialistov vám ponúka aj kovovýrobu    
na obrábacích CNC centrách, návrh a spracovanie výrobnej 
dokumentácie, programovanie riadiacich systémov, 
programovanie robotov, elektromontážne práce. 
Web: www.concad.sk  
Počet žiakov: 2 
 
 

Vytvárame príležitosti a rozvíjame zručnosti.  
Spoločnosť BC Trade House zabezpečuje aktivity, ako:  
- spracovanie marketingového plánu od A po Z  
- sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru a služieb  
- komplexné riešenia pre firemné, hudobné, či rôzne iné akcie  
- konzultácie ohľadom PR, marketingu, získavania klientov                 
a tvorba mena  pre spoločnosti, či skupiny.   
Web: www.tradehouse.sk  
Počet žiakov: 1 
 
 

Eurobus, a.s. je dopravca so 71 ročnou tradíciou,  
ktorý zabezpečuje verejnú cestnú osobnú dopravu  
s členením na mestskú, prímestskú, diaľkovú, 
zahraničnú a zájazdovú. Disponuje 286 autobusmi           
v štandardnom aj najmodernejšom prevedení. 
Spoločnosť eurobus, a.s. má sídlo v Košiciach a dva 
dopravné závody spoločnosti majú sídlo - jeden                      
v Rožňave a druhý v Spišskej Novej Vsi.  S autobusmi 
eurobus, a.s. je možné stretnúť sa na 113 prímestských 
linkách zabezpečujúcich prímestskú dopravu                     
v Košickom samosprávnom kraji, no sčasti  
aj v Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom 
kraji,  ako aj na 17 linkách mestskej hromadnej dopravy  
v Spišskej Novej Vsi a v Rožňave. 
Web: www.eurobus.sk  
Počet žiakov: 3 

 
 

Spoločnosť od roku 2005 ponúka sortiment  
sedacieho nábytku pre konečného spotrebiteľa  
prevažne však pre „kontrakt klientelu“. 
Sme dovozcom výrobkov prevažne z krajín: CR, ITL, 
DK, NL. 
Zameriavame sa prevažne na výrobcov poskytujúcich 
5 a viac ročnú záruku na svoje produkty. 
Web: www.revilo.sk  
Počet žiakov: 2 
 
 

Spoločnosť TEMPUS GROUP a.s. pôsobí na trhu od roku 2000.  
Bola založená ako spoločnosť zastrešujúca celú skupinu 
spoločností Tempus na zabezpečenie komplexných služieb pre 
jednotlivé firmy. Spoločnosť v súčasnosti zabezpečuje personálne, 
mzdové, ekonomické, IT a BOZP poradenstvo a služby pre 11 
spoločností.  
Je zameraná najmä na vyhľadávanie nedostatkových profesií  
na súčasnom trhu práce, ako automechanici, lakýrníci, karosári, 
murári, obkladači, čašníci, kuchári, vodiči autobusov a iné.  
Spoločnosť nemá a ani v minulosti nemala finančné problémy  
a neustále rastie.  
Z pohľadu zamestnanca chce spoločnosť: 
prispieť k uplatneniu sa na trhu práce, znížiť nezamestnanosť,  
pomoc získať pracovné návyky, zlepšiť ekonomickú situáciu rodín. 
Zamestnanci pracujúci pre TG majú možnosť získať veľké 
množstvo rôznych praktických skúseností, doplniť si kvalifikáciu                
a nájsť si trvalé zamestnanie. Uchádzačom je umožnené poznať 
nové pracovné postupy, pracovné procesy na viacerých 
pracoviskách a benefity. 
Web: www.tempus.sk  
Počet žiakov: 6 
 
 

Naša firma sa od roku 1992 zaoberá importom, exportom             
a distribúciou školských (licencovaných a nelicencovaných) 
kancelárskych a písacích potrieb. 
Od roku 2015 sa naša ponuka rozšírila  
o ergonomické stoličky 
Web: www.dumar.sk   
Počet žiakov: 1 
 
 

TWO WINGS s.r.o. pod značkou STEWARD 
pôsobí na trhu od roku 1995. Produkciu orientuje 
na spokojnosť zákazníka a neustále sa zaujíma 
o jeho potreby a požiadavky. Usiluje sa dávať 
svojim produktom dušu, preto si vyberá od 
svojich partnerov kvalitu, servis a čerstvosť. 
Vo vývoji nových výrobkov prihliada na trendy             
a zdravé alternatívy, čím sa usiluje zotrvávať             
na špičke v segmente trhu. 
Web: www.steward.sk  
Počet žiakov: 1 
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