
          
 
 
 
 
 
 
 

 
               
               

                
                

                
  
                
                

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

            
  
                                                                                                                
   

              
 
 
                                
 
    
         

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

O škole 
          SOŠ technická sa nachádza v priemyselnej časti Starej Ľubovne, 
v mestskej časti Rovinky. Škola má dobrú dostupnosť prostredníctvom 
MHD a prímestskej autobusovej dopravy.  
        Budova školy je rozdelená na časť pre teoretické a praktické 
vyučovanie.  Na prízemí sa nachádza jedáleň, bufet, šatne a kotolňa.   V 
časti pre teoretické vyučovanie sú umiestnené triedy, odborné učebne 
pre elektroodbory, autoopravárov, učebňa hasičskej techniky, učebňa 
programovania CNC strojov, učebne výpočtovej techniky, klubovňa 
a zasadačka. V časti pre praktické vyučovanie sú dielne jednotlivých 
odborov, telocvičňa s posilňovňou a zváracia škola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
                         

      

      
 

 
  
 
 
 

  

  
  

                                            
 
          
 
 

 

 

 
 

 
   
          
                       
                       

  

    
                                                    
  

  

  

                                    
                                                  
          

      
 
 
   
                       
                       
                       

  

    
             
                                           
 
          
 
 
 
 
         

 
 
 

            
              
 
 

obrábanie kovov pomocou klasických obrábacích strojov (sústruhov, 

frézovačiek, vŕtačiek...), diagnostikovať a opravovať chyby na 
strojoch a zariadeniach a so získaným zváračským oprávnením 

možnosť pracovať aj ako klasický zámočník alebo zvárač. 

 

Ďalšie možnosti :   Získanie   zváračského  preukazu Z-M1 
                         pre   zváranie   odtavujúcou sa  
                         elektródou v ochrannej  atmosfére. 

 

      6403 L  podnikanie v remeslách a službách  

 

Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník schopný         
samostatne pracovať  na klasických strojoch  a zariadeniach 
– fréza, sústruh. Vie samostatne naprogramovať činnosti 
stroja, robota podľa technologického postupu výroby 
súčiastok. Ovláda obsluhu, aplikačný a špeciálny softvér 
pre CNC stroje.      
Ďalšie možnosti :   Získanie   zváračského  preukazu Z-M1 
                         pre   zváranie   odtavujúcou sa  
                         elektródou v ochrannej  atmosfére. 
                                            

   2426 K  programátor obrábacích a zváracích  
                     strojov a zariadení    

Informačné technológie  – absolvent vie pracovať 

na zariadeniach výpočtovej techniky, vykonávať ich 
údržbu, servis a robiť  návrh počítačových systémov 
a konfigurácií sietí. 

       
 

Silnoprúdová technika   –  absolvent vie pracovať  

zapájať, oživovať, merať a skúšať elektrické obvody, 
prístroje, stroje  a zariadenia, vie navrhovať a realizovať 
elektroinštalačné zapojenia a rozvody v budovách. 

Ďalšie možnosti:   
Skúška odbornej  spôsobilosti elektrotechnikov     

 

     2697 K mechanik elektrotechnik 

Umožňuje žiakom, ktorí úspešne absolvovali trojročný učebný 
odbor v oblasti služieb, získať vyššiu odbornú kvalifikovanosť 
a tak zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality 
poskytovania služieb a konkurencieschopnosť podnikania. 
                                 pre všetky učebné odbory             

          2487 H 01 autoopravár – mechanik 

práce na špecializovaných pracoviskách  vo výrobných 
podnikoch a v opravárenstve. Je schopný používať 
štandardnú opravárenskú techniku. Môže pracovať        
samostatne ako živnostník alebo v servisných opravovniach. 

Ďalšie možnosti:  Získanie zváračského preukazu Z-M1  
                     pre    zváranie    odtavujúcou  sa  elektródou  
                     v ochrannej  atmosfére. 
                      

    2683 H 11  elektromechanik - silnoprúdová  
                                  technika 

činnosti pri montáži elektrických inštalácií, zapájaní, 
oživovaní, meraní a skúšaní elektrických obvodov, prístrojov, 
strojov a zariadení. Vie vykonávať bežnú inštaláciu 
vnútorných rozvodov so zapojením spotrebičov. 
Ďalšie možnosti:  Absolvovanie  skúšky  odbornej 
                                spôsobilosti      elektrotechnikov     
                                 

 
     3678 H inštalatér 

odborné činnosti spojené s montážou, údržbou a opravami       
vodovodných, odpadových, plynových a vykurovacích           
rozvodov a zariadení. 

Ďalšie možnosti :  Získanie   zváračského  preukazu  Z-G1  
                                  základný  kurz   zvárania    plameňom  
                                  a rezania kyslíkom. 
                         plameňom  a v ochrannej  atmosfére. 

2433 H obrábač kovov 

Spotrebná technika – absolvent vie pracovať 

s meracou technikou, diagnostikovať a odstrániť poruchy 
rozhlasových, TV, Hi–Fi prístrojov a spotrebnej techniky.                                           

     Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný     
     vykonávať :         

                 NNAADDSSTTAAVVBBOOVVÉÉ  ŠŠTTÚÚDDIIUUMM    
                    - 2 roky,  denná a externá forma štúdia 
          - maturitná skúška, maturitné vysvedčenie  
          - možnosť vysokoškolského štúdia 

  

 

      ŠTUDIJNÉ ODBORY 
       - 4 roky,  maturitná skúška 

       - maturitné vysvedčenie + výučný list 
       - možnosť vysokoškolského štúdia 

 

      UČEBNÉ ODBORY 
       - 3 roky, záverečná skúška 
        - výučný list   
        - možnosť nadstavbového štúdia  

 

    2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž  
          a oprava prístrojov, strojov a zariadení  

 Poskytuje možnosť absolventom strojárskych trojročných 
učebných odborov získať maturitu a rozšíriť svoje kľúčové 
kompetencie pre prácu v nových výrobných a nevýrobných 
odvetviach, pre uplatnenie nových technológií a rozvoj 
podnikateľských činností a služieb, najmä v automobilovej 
výrobe.   
 pre odbory inštalatér, autoopravár a obrábač kovov 


