
Duálne vzdelávanie v BOAT a.s. – 
značkovom servise s vyše 20-ročnou tradíciou 

Spoločnosť BOAT a.s. sa od školského roka 2015/2016 zapája do systému duálneho vzdelávania 
pre žiakov stredných odborných škôl v odboroch: 

2487H01 autoopravár – mechanik  
2487H02 autoopravár – elektrikár  
2487H03 autoopravár – karosár  
2487H04 autoopravár – lakovník 

 

          

Praktické vyučovanie ako príprava na výkon povolania je poskytované vo vlastných priestoroch 
pod individuálnym vedením skúsených odborných inštruktorov. Na jedného inštruktora 
pripadajú jeden až traja žiaci. BOAT a.s. garantuje praktické vyučovanie na najnovších 
zariadeniach s využitím najmodernejších technológií, v profesionálnom tíme. 

Teoretické vyučovanie je poskytované v strednej odbornej škole podľa výberu uchádzača – 
odporučené sú SOŠ automobilová Devínska Nová Ves, SOŠ automobilová Trnava, prípadne SOŠ 
Senec. 

          

Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa stredné odborné vzdelanie, výučný list a 
vysvedčenie o záverečnej skúške. Po ukončení štúdia má absolvent možnosť zamestnať sa             
v značkovom servise BOAT a.s. v odbore, ktorý vyštudoval. 

BOAT a.s. poskytne žiakovi mesačné štipendium, stravovanie a osobné ochranné pracovné 
prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom ich poskytuje vlastným zamestnancom.  

http://www.sosaba.sk/
http://www.sosatt.sk/sk
http://sossc.sk/index.php/sk/
http://sossc.sk/index.php/sk/


BOAT a.s. – minulosť a súčasnosť 

Spoločnosť BOAT a.s. je autorizovaným predajcom vozidiel ŠKODA a Volkswagen a autorizovaným 
servisom vozidiel ŠKODA, Volkswagen a SEAT.  

Firma bola založená v roku 1991 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Koncom roku 1992 
kúpila prevádzku autoservisu na Vajnorskej ulici v Bratislave o rozlohe cca 16.000 m2 a vstúpila 
týmto do sveta automobilov. 

K opravám vozidiel sa zakrátko pridal aj ich predaj – prvou predávanou značkou bol SEAT, neskôr 
pribudla ŠKODA a VW. Krátko po prevzatí autoservisu bola vybudovaná STK a EK, prevádzkovaná 
v súčasnosti firmou B.O.A.T. Plus. 

Firma sa počas takmer 30-ročného pôsobenia na trhu sústredila na vybudovanie areálu na 
Vajnorskej ulici v Bratislave. Pôvodná je už len hala na opravy vozidiel, aj tá je však zateplená a 
vybavená novou lakovňou. 

V roku 1998 prebehla transformácia firmy na akciovú spoločnosť. V roku 2004 sa zmenila štruktúra 
akcionárov a vedenie spoločnosti. Nové vedenie pristúpilo k rozsiahlej rekonštrukcii a zvýšeniu 
atraktívnosti celého areálu. Boli vybudované nové autosalóny, rozšírila sa škála poskytovaných 
služieb. Celkovo pribudlo až 2.300 m2 výstavných plôch. V r. 2017 firma ukončila predaj značky 
SEAT a zvýšila kapacitu predaja úžitkových vozidiel Volkswagen. 

         

Podľa štatistík predal AutoBOAT za vyše 25 rokov svojej činnosti takmer 22.000 nových vozidiel a 
opravil viac než 220.000 zákaziek. Poskytované služby však nekončia pri predaji a servise. Snahou 
firmy je, aby každý zákazník vybavil všetko okolo svojho auta na jednom mieste.  

AutoBOAT získal v roku 2002 Certifikát systému manažérstva kvality podľa ISO 9001:2000.  

Pre ďalšie informácie kontaktujte: 

BOAT a.s. 
Vajnorská 167 
831 04 Bratislava 
tel.: 02 49 280 111 
mail: office@boat.sk 
www.boat.sk       

mailto:office@boat.sk
http://www.boat.sk/

