
MOJA CESTA  K POVOLANIU 

 

 

 

 

 

 

                             

  

       Čo je vlastne voľba povolania? 

            

      ,, Výber povolania je jednou z najdôležitejších volieb v živote človeka.´´ 

                                                   Prečo je to tak? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri výbere povolania je dôležité si položiť nasledujúce otázky  

 

 

   

  

     

                                                    

                                 

Aký si osobnostný ( kariérový ) typ ? 

V online dotazníkovej hre môžeš zistiť, aký kariérový typ ťa vystihuje. Zoznámiš sa so 

svetom práce a rôznymi povolaniami. Vyskúšaj si SEMAFOR, lepšie sa spoznaj a skús 

porozmýšľať, aký typ človeka si, aké máš hodnoty a aké povolania sa najviac hodia ku 

kariérovému typu, ktorý ti je najbližší. Semafor nájdeš tu:  

 

https://www.komposyt.sk/pre-ziakov/poradenske-

hry/semafor/index.php?tlang=sk&size=big&age=&okres=9 

 

Dobré rozhodnutie ti pomôže predísť sklamaniu.  

Niekedy sa stáva, že sa nerozlučné kamarátky rozhodnú ísť na tú istú školu. Neskôr, ale jedna z nich 

zistí, že ju škola nebaví a štúdium zvláda len s veľkými ťažkosťami. Je potrebné si 

uvedomiť, že to čo sa páči tvojím kamarátom, spolužiakom alebo rodičom, nemusí 

byť vhodné pre teba. 

 

• Ak
o 

 

              

             Ako mi ide učenie? 

             Aký mám prospech? 

             Ktoré sú profilové predmety   

             na strednej škole? 

             Nemám s nimi problémy? 

 

             Som : 
• realistický, 

• intelektuálny, 

• sociálny, 

• konvenčný, 

• podnikateľský,  

• umelecký typ? 

 

 

Voľba ( výber ) povolania je proces, pri 

ktorom si postupne uvedomujem: 

kto som, aký som, tak aby som postupne 

zistil, čím budem, aké sú moje 

záujmy, sny a túžby, moje vlastnosti, 

schopnosti, ale aj nedostatky. 

 

     

     šport 

     kreslenie 

     autá 

     varenie 

     čítanie, učenie 

 

Akú mám šancu dostať na zvolenú    

školu? 

Mám dobré šance uplatniť sa po škole  

na trhu práce? 

Akú úroveň kvalifikácie chcem 

dosiahnuť ( stredné odborné vzdelanie, 

stredoškolské alebo vysokoškolské 

vzdelanie )? 

 



Preto je dôležité zistiť si o povolaniach, ktoré sa ti páčia čo najviac 

informácií. Pýtaj sa hlavne dospelých, rodičov, výchovných poradcov a 

ideálne aj niekoho s povolaním, nad ktorým uvažuješ. 

                                                                                                                  

Kto Ti ešte môže poradiť?  

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva 

a prevencie v Okoličnom poskytuje individuálne karierové 

poradenstvo pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ. Poradenstvo je 

vhodné najmä pre nerozhodných žiakov, žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami a ich rodičov. Žiak získa reálny obraz o svojich silných stránkach, rozumových 

schopnostiach ( verbálna, numerická a priestorovo – figurálna inteligencia), predpokladoch 

a záujmoch. Počas konzultácie kariérový poradca poskytne žiakom a ich rodičom relevantné 

a komplexné informácie o vhodných stredných školách a možnostiach uplatnenia na trhu 

práce. Poradenstvo sa realizuje v CPPPaP.  Objednať na kariérové poradenstvo sa môžete 

telefonicky 044/5525021 alebo e-mailom na adresu kralova@cpppaplm.com.                  

 

Užitočné informácie o vhodných typoch stredných škôl a povolaniach nájdeš tu: 

 www.stredneskoly.sk – prehľad stredných škôl z celého Slovenska s možnosťou vyhľadávať 
ich podľa regiónu alebo podľa odboru štúdia. 

 www.istp.sk/info-ziak-student - po zaregistrovaní si môžete vytvoriť vlastný profil, v ktorom 

vyplníte akú školu navštevujete, školské predmety, v ktorých máte dobré známky, 

preferovaný druh pracovných činností, ktoré by ste chceli vykonávať vo svojom budúcom 

povolaní. Portál ISTP Vám následne odporučí zamestnania, ktoré sú pre Vás najvhodnejšie, 
dozviete sa, akú kvalifikáciu  potrebujete ( aký druh SŠ) a priemerný plat.  

 www.povolanie.komposyt.sk/index.php - po vyplnení dotazníka Vyberám si povolanie,  si 
môžeš vytlačiť graf a porovnať, ktorá pracovná oblasť je pre teba najzaujímavejšia. Podľa 

dosiahnutej úrovne motivácie k uvedeným okruhom činností si vyhľadaj charakteristiky 

činností a pozri si príklady vhodných povolaní. Vyber si tie, ktoré sa ti najviac páčia a 
vyhľadaj si na internete všetky dostupné informácie o vybraných povolaniach aj o stredných 

školách, ktoré na tieto povolania pripravujú. 

 https://www.trendyprace.sk/sk/absolventi/regio-trendy/zilinsky-kraj - zoznam odborov                  
s najvyšším uplatnením na trhu práce  a najvyššou mzdou v Žilinskom kraji – pre absolventov 

stredných / vysokých škôl a pre rôzne pracovné oblasti ( spoločenské vedy, zdravotníctvo, 
technické vedy, zdravotnícke vedy, atď.) 

 

 

 

 

 

Vaše dieťa si vyberá strednú školu . . .  
Výber strednej školy je jedným z prvých vážnych rozhodnutí Vášho dieťaťa. Na základnej 

škole má asi 5 % žiakov jasnú predstavu o svojom budúcom povolaní. 95 % žiakov nie je 

rozhodnutých – nevedia si vybrať z viacerých možností, nezaujímajú sa (nie sú motivovaní ) 

a nechávajú všetko na náhodu alebo sa rozhodujú asociatívne podľa toho, kde sa hlásia ich 

kamaráti, prípadne sa prispôsobujú želaniam rodičov ( výsledky výskumu Hargašová a kol., 

2006 ). Proces rozhodovania o voľbe strednej školy si vyžaduje dlhšie obdobie a hlbšie 

zameranie sa na tému, keďže výber strednej školy zásadne ovplyvní život Vášho dieťaťa             

v dlhodobom časovom horizonte.  

 

Najčastejšie ťažkosti, s ktorými sa stretáva Vaše dieťa pri voľbe ďalšieho štúdia sú:  

 nedostatok informácií o rôznych povolaniach a svete práce,  

 nedostatok informácií o sebe ( záujmy, hodnoty, schopnosti, silné a slabé stránky ),  

 nejasné predstavy o pracovnej budúcnosti, pracovný svet sa im zdá príliš vzdialený,  

 nedostatok motivácie pri voľbe povolania ( neuvedomujú si, ako významne ovplyvní 

voľba strednej školy a povolania ich kvalitu života v dospelosti. )  

 

Ako pomôcť Vášmu dieťaťu?  

 Zaujímajte sa  
Zaujímajte sa, všímajte si, čo Vaše dieťa baví, pýtajte sa ho, čo by chcelo v budúcnosti robiť. 

Rozprávajte sa s Vašim dieťaťom o tom, aké povolanie by ho zaujímalo.  

 Podporujte jeho záujmy  
Podporujte dieťa v hľadaní a rozvíjaní jeho záujmov, pretože môžu byť významným 

indikátorom pri výbere jeho budúceho povolania.  

 Predstavte mu rôzne povolania  

Niekedy môže mať Vaše dieťa veľmi skreslené informácie o jednotlivých povolaniach. Často 

ich ovplyvňujú rovesníci, médiá, rôzne nereálne reklamy a podobne. Umožnite dieťaťu 

kontakt so svetom práce – rozprávajte sa o rôznych povolaniach, jeho výhodách a 

nevyhodách, sprostredkujte mu svoje skúsenosti a skúsenosti známych.  

Kontaktuje pedagogicko – psychologickú poradňu  
Ak je Vaše dieťa nerozhodné, prípadne je žiakom so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími 

potrebami môžete spoločne s ním využiť služby našej poradne. Vaše dieťa získa reálny obraz 

o svojich silných stránkach, rozumových schopnostiach ( verbálna, numerická a priestorovo 

– figurálna inteligencia), predpokladoch a záujmoch. Počas konzultácie kariérový poradca 

poskytne Vám a Vášmu dieťaťu relevantné a komplexné informácie o vhodných stredných 

školách a možnostiach uplatnenia na trhu práce. Poradenstvo sa realizuje v CPPPaP.  

Objednať na kariérové poradenstvo sa môžete telefonicky 044/5525021 alebo e-mailom        

na adresu kralova@cpppaplm.com.                  

 

Zdroj: www.camip.sk  

           www.rozvojkariery.sk 

 

http://www.stredneskoly.sk/
http://www.istp.sk/info-ziak-student
http://www.povolanie.komposyt.sk/index.php
https://www.trendyprace.sk/sk/absolventi/regio-trendy/zilinsky-kraj
http://www.camip.sk/


Zoznam stredných škôl v okrese Liptovský Mikuláš 

 

 Gymnázium Michala Miloslava Hodžu Liptovský 0Mikuláš 

 Evanjelická spojená škola ( Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského ) 

 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš 

 Obchodná akadémia Liptovský Mikuláš 

 Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš 

 Stredná zdravotnícka škola Liptovský Mikuláš 

 Stredná odborná škola polytechnická Liptovský Mikuláš 

 Odborné učilište a praktická škola Liptovský Mikuláš 

 Gymnázium Liptovský Hrádok 

 Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok 

 Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie 

Liptovský Hrádok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijímací proces: 

Kritériá prijímacieho procesu pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené na webovej stránky 

školy www.halm.sk 

Študijné odbory: 

1. hotelová akadémia: 5 – ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou. Predmety 

zohľadňované pri prijímacom procese sú Slovenský jazyk a cudzí jazyk.   

2. pracovník marketingu / zameranie na cestovný ruch /: 4 – ročný študijný odbor ukončený 

maturitnou skúškou. Predmety zohľadňované pri prijímacom procese sú Slovenský jazyk 

a Matematika. 

3. obchodný pracovník: 4 – ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou. Štúdium 

prebieha formou duálneho vzdelávania v spolupráci s firmami CBA Verex, Coop Jednota, 

Lidl, DM drogéria. Predmety zohľadňované pri prijímacom procese sú Slovenský jazyk 

a Matematika. 

Učebné odbory: 

- na učebné odbory sú žiaci prijímaní na základe prospechu zo ZŠ, prijímacie skúšky sa 

nerobia. 

1. kuchár: 3-ročný študijný odbor s výučným listom. 

2. čašník: 3 – ročný učebný odbor s výučným listom.                    

3. cukrár: 3 – ročný učebný odbor s výučným listom. 

4. aranžér: 3 – ročný učebný odbor s výučným listom. 

5. kuchár: 3 – ročný učebný odbor s výučným listom, aj v duálnom vzdelávaní v spolupráci         

s firmami TMR ( hotel Grand Jasná, hotel Pošta – Jasná, hotel Tri studničky – Demänovská 

dolina, Tatralandia, Bešeňová), penzión Zivka, reštaurácia Sóda, penzión Drak, hotel 

Riverside. 

6. čašník: 3 – ročný učebný odbor s výučným listom, aj v duálnom vzdelávaní v spolupráci 

s firmami TMR, penzión Zivka, reštaurácia Sóda, penzión Drak, hotel Riverside. 

Po ukončení učebného odboru možnosť denného nadstavbového dvojročného štúdia, ktoré 

je ukončené maturitnou skúškou.         

 

Prijímací proces:   

          HOTELOVÁ AKADÉMIA 

            LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 

kontakt: +421 44 552 29 72 

www.halm.sk    

http://www.halm.sk/


 

OBCHODNÁ AKADÉMIA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 
 

 

Kritéria prijímacieho procesu pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené na webovej 

stránky školy www.oalm.eu. 

Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje žiakom úplné stredné ekonomické 

vzdelanie. Vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, či účtovníctva sú ťažiskovými odbormi 

štúdia. Hlavnými odbormi sú obchodná akadémia a ekonomické lýceum. 

Ekonomické lýceum 6325 M 

Štúdium je kombináciou všeobecného základu gymnaziálneho učiva a odborného zamerania 

ekonomického smeru. ŠkVP je zameraný na kvalitnú prípravu k štúdiu na VŠ u nás aj v zahraničí. 

Reagujeme na požiadavky VŠ ekonomického a právnického zamerania, pripravuje absolventov                       

na zvládnutie manažérskych zručností. 

Obchodná akadémia 6317 M 

Pripravuje absolventov na prácu v obchodno-podnikateľských funkciách v tuzemskom aj 

medzinárodnom obchode, finančníctve, administratíve, cestovnom ruchu a v ďalších službách 

súkromného a štátneho sektoru. Praktické vyučovanie prebieha priamo v organizáciách a renomovaných 

firmách regiónu alebo cez medzinárodné projekty v zahraničných firmách. 

Povolania, pre ktoré študijné odbory pripravujú:  

Odborný pracovník v oblasti účtovníctva - účtovník, mzdový účtovník, finančný analytik, fakturant, 

rozpočtár, kalkulant, pracovník správy a evidencie majetku, pracovník v oblasti štatistiky.   

Odborný pracovník v oblasti personalistiky - náborový a personálny pracovník.  

Odborný pracovník pre materiálové zabezpečenie a zásobovanie - obchodný zástupca, produktový 

manažér, disponent, pracovník logistického centra a expedície tovaru, obchodný referent.  

Všeobecný administratívny pracovník - sekretárka, asistent, archivár, recepčný, technicko-

administratívny pracovník, pracovník cestovnej kancelárie.  

Administratívny pracovník vo finančníctve - back office špecialista, referent platobného styku, 

referent správy pohľadávok, klientsky pracovník pošty.  

Administratívny pracovník verejnej správy a samosprávy - pracovník kontaktného centra, matrikár, 

kontrolór, správca daní. 

Investičný a bankový poradca, daňový poradca, finančný poradca. 

Súkromný podnikateľ vo všetkých oblastiach hospodárstva 

Nižší manažér – office manažér, account maanžér, manažér call centra, manažér zákazníckeho servisu. 

 

 

 

                          

 

 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA stavebná 

                   Školská 8, 031 45 Liptovský Mikuláš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  www.sosslm.sk                       kontakt:     044/ 55 229 63 – pavilón A, Školská 8 

           www.facebook.com/sosslm                             044/ 55214 08 – pavilón B, J. Janošku 4 kontakt: +421 44 5541288 spojovateľka 

                +421 905 435162 riaditeľka školy              www.oalm.eu 

 

www.oalm.eu 

Pavilón A 

ulica: Školská č. 8 

         

             Pavilón B 

ulica: Jura Janošku č. 4 

Pavilón C 

ulica: Družstevná č. 6 

 

škola so 70 - ročnou tradíciou  

PRÍPRAVY A VZDELÁVANIA  

STAVEBNÝCH ODBORNÍKOV 

V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

Študijný odbor: (4 - ročný ukončený maturitnou skúškou) 

staviteľstvo  

so zameraním po  2. ročníku:  

- pozemné staviteľstvo alebo technické zariadenie budov.  

Študijné odbory : (4 - ročné odbory ukončené  maturitnou  

skúškou + výučný list) s rozšíreným počtom hodín praktického 

vyučovania:  

- operátor stavebnej výroby, 

- mechanik stavebnoinštalačných zariadení. 

 

Učebné odbory:  (3 - ročné odbory ukončené záverečnou  skúškou) : 

- murár,   

- inštalatér,  

- strechár,  

- strojný mechanik,  

- autoopravár – mechanik, 

- elektromechanik – silnoprúdová technika. 

-  

Nadstavbové štúdium:  (2  - ročné štúdium ukončené maturitnou 

skúškou) 

- stavebníctvo,  

- strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov  

a zariadení, 

- elektrotechnika – energetika. 

     štúdium v študijných a učebných           
odboroch: 

http://www.sosslm.sk/
http://www.facebook.com/sosslm


                        

                              

 

Ponuka a charakteristika 4 – ročných študijných odborov pre šk. rok 2021/2022 

 

 

Odbor Lesníctvo - lesnícka 

prevádzka 

42 19 M 01 

Technik drevostavieb 

33 49 K 00 

Operátor drevárskej a 

nábytkárskej výroby   

33 41 K 00  

Počet 60 ( 2 triedy ) 14 ( 1 trieda ) 8 ( 1 trieda ) 

Doklad         

o vzdelaní 

Vysvedčenie o maturitnej 

skúške 

Vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list 

  

Pracovné 

uplatnenie 

Odborne kvalifikovaný 

pracovník v manažmente 

štátnych a súkromných lesov. 

Ovláda zákonitosti starostlivosti    

o les a životné prostredie. 

Absolvent nachádza uplatnenie 

aj  v mnohých príbuzných 

oboroch ako je napríklad 

ochrana a tvorba životného 

prostredia, vodné hospodárstvo, 

drevársky priemysel, služby       

v lesnom hospodárstve, či 

strojníctvo. Množstvo študentov 

si volí školu aj z dôvodu dobrej 

prípravy na pokračujúce 

štúdium v ozbrojených zložkách 

SR (polícia, ASR) 

Odborne kvalifikovaný pracovník 

pre navrhovanie, konštruovanie a 

realizáciu drevostavieb                  

z hľadiska tepelnej, zvukovej a 

protipožiarnej ochrany. Má 

znalosti spojov drevených 

konštrukcií a ich výroby, 

kreslenia a čítania výkresov. Je 

kvalifikovaný v oblasti 

konštrukcie drevostavieb 

pomocou CAD kresliacich 

programov a výroby 

komponentov drevostavieb 

s podporou CNC technológií. 

Poznajú fázy investičného 

procesu od prípravy stavby, 

tvorby rozpočtu stavby a jej 

komplexnej realizácie 

Odborne kvalifikovaný 

pracovník v štátnych aj 

súkromných drevárskych 

podnikoch, prípadne ako 

samostatný podnikateľ               

v drevárskom a nábytkárskom 

odvetví. Ovláda technologické, 

konštrukčné, hospodárske 

a obchodné činnosti                     

v drevárstve. Zabezpečuje 

výrobu, montáž 

alebo osadzovanie a obnovu 

výrobkov a konštrukcií                      

v drevárskom a nábytkárskom 

odvetví. Ovláda programovanie 

a obsluha CNC strojov 

a ostatných strojov používaných 

v drevárskom odvetví 

Ďalšie vzd. Vysoká škola Pomaturitné špecializačné štúdium alebo vysoká škola 

Podmienky 

prijatia 

Dobrý zdravotný stav potvrdený lekárom, bez telesného a duševného postihnutia, dobrý zrak, 
sluch, koordinácia pohybov, bez silných alergií, chronických chorôb dýchacích ciest, bez 

epilepsií a srdcových chorôb. Prijímacie konanie zohľadňuje prospech žiaka na ZŠ, výsledky 

testovania žiakov 9, úspechy na olympiádach a výsledky prijímacích skúšok 

Prijímacie skúšky SJL a 

BIO 

Prijímacie skúšky SJL a MAT 

Certifikáty 

a 

Oprávnenia 

 Maturitné vysvedčenie. Medzinárodne uznávaný 

certifikát o vzdelaní IES. Vodičský preukaz(automobil, 

traktor) v školskej autoškole. Poľovný lístok. Zbrojný 
preukaz. Rybársky lístok. Preukaz na obsluhu 

motorových píl v ťažbe dreva. 

  

 Maturitné vysvedčenie. 

Výučný list. Medzinárodne 

uznávaný certifikát o vzdelaní 
IES. Vodičský preukaz 

(automobil, traktor) v školskej 

autoškole. Preukaz na obsluhu 
motorových píl. 

 

             www.slslhr.sk                     kontakt: 0911 311 040 zástupca riaditeľa školy 

 www.facebook.com/slslhr.sk                        0907 290 338 výchovná poradkyňa    

 

wwwwww 

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY UKONČENÉ MATURITNOU SKÚŠKOU 

Elektrotechnika 2675 M – počítačové siete a priemyselná informatika 
Absolvent získa široký odborný základ slaboprúdovej elektrotechiky a tiež základy algoritmizácie, 
programovania ( C ++, php, python, arduino, raspberry, internet vecí, robotika, PLC ( automaty ), tvorby 

webových aplikácií a práce s grafikou ( Adobe Illustrat, Adobe Photoshop, Gimp, Corel Draw ). 

Elektrotechnika 2675 M – digitálna grafika 
Študijný program ponúkame šikovným dievčatám, ktoré získajú vedomosti a zručnosti v dizajne, ekonomike, 

marketingu, príprave obrazových, zvukových a printových reklamných materiálov pre firmy. Počas štúdia budú 
pracovať s počítačovou grafikou, web dizajnom, a multimédiami. Absolvent/ka odboru bude mať široké 

uplatnenie na trhu práce. 

Informačné a sieťové technológie 2561 M  !!! NOVINKA !!! 
Odbor vznikol z iniciatívy Asociácie spoločnosti IT priemyslu. Absolvent získa široký odborný profil 

s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou 
aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Získa základy slaboprúdovej 

elektrotechniky. Získa znalosti v práci s počítačom, spracovaním operačných systémov, navrhovania 

a spracovania počítačových sietí. Žiak získa základy algoritmizácie, programovania ( C++, php, python, arduino, 

raspberry, internet vecí, robotika), tvorby webových aplikácií a práce s grafikou ( Gimp, Corel Draw, Adobe 

Illustrator, Adobe Photoshop ).  

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY  - MATURITNÁ SKÚŠKA + VÝUČNÝ LIST  

Mechanik počítačových sietí 2628 K – počítačové systémy a počítačové siete 
Absolvent získa maturitné vysvedčenie aj výučný list. Získa široký odborný základ slaboprúdovej elektorechniky 

s následnou špecializáciou na počítačové systémy, počítačové a telekomunikačné siete. Získa znalosti a zručnosti 

v práci s počítačom, operačnými systémami, programami,  telekomunikačnými a sieťovými komponentmi. Žiak 

získa základy algoritmizácie, programovania ( C ++, php, python, arduino, raspberry, internet vecí, robotika ), 
tvorby webových aplikácií a práce s grafikou ( Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Gimp, Corel Draw ). 

Mechanik elektrotechnik 2697 
Absolvent získa maturitné vysvedčenie aj výučný list. Osvojí si technické i elektrotechnické odborné vedomosti, 

zručnosti a odbornú prax v oblasti autoelektroniky.  

 

Ďalšie možnosti:  
 vykonanie skúšky z odbornej spôsobilosti a získanie osvedčenia v zmysle vyhlášky MPSVaR SR                       

č. 508/2009 §21. 

 získanie medzinárodného certifikátu zo sieťových technológií CISCO akadémie až zo 4 semestrov. 

  Po ukončení štúdia sú absolventi pripravení aj na ďalšie štúdium na vysokých školách s technickým a iným 

zameraním. 
 

                                                                                          

 
 

 

 

kontakt : 044 52 22 072 /  044 52 22 074 

www.soselh.sk     www.facebook.com/soselh 

http://www.slslhr.sk/
http://www.facebook.com/slslhr.sk
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Prijímací proces: Kritéria prijímacieho procesu pre školský rok 2021/2022 budú zverejnené           

na webovej stránky školy www.szslm.sk 

 

Študijné odbory:  

4 – ročné študijné odbory ukončené maturitnou skúškou: 

 zubný asistent 5358 M – absolvent študijného odboru je pripravený zabezpečovať 

asistentské úlohy v zubolekárskej starostlivosti v ambulancii zubného lekára.  

 praktická sestra 5361 M – absolvent študijného odboru je pripravený vykonávať 

ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach 

a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu. 

 masér 5370 M – absolvent študijného odboru je pripravený samostatne vykonávať na 

základe ordinácie lekára rôzne typy masáží a procedúry foto-,hydro-,termo- a balneoterapie 

vo všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti. 

Kritériá prijatia – praktická sestra, zubný asistent: 

- prijímacie skúšky – predmety SJL, BIO,     -  výsledky testovania deviatakov: SJL, 

- koncoročné známky z BIO: 6.-9. ročník,         -  celkový priemerný prospech: 6. - 9. ročník. 

Kritéria prijatia- masér 

- apríl – talentové skúšky z : telesná výkonnosť ( člnkový beh, hod plnou loptou, plávanie ); jemná 

motorika  ( modelovanie, hmatová skúška ), 

- koncoročné známky z BIO: 6. - 9. ročník,          - celkový primerný prospech: 6. – 9. ročník.  

Podmienkou prijatia do všetkých odborov: splnenie zdravotných ( fyzických aj psychických ) 

kritérií pre prácu v zdravotníckom odbore – potvrdené lekárom. 

Štúdium: od 3. ročníka PRAX – 2 x týždenne, v júni – mesačná prax 

Uplatnenie: Pokračovať v štúdiu na VŠ, aj 100% zamestnanosť. 

 

V školskom roku 2021/2022 už prváci nastúpia do novej, modernej budovy na ulici 

Vrbická 632 ( za Billou ).  

 

 

 

 

 

 

 

kontakt : +421 445522497 

www.szslm.sk 

www.facebook.com/szslm 



 

Do odborného učilišťa sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím, ktorým postihnutie umožňuje 
zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym 

postihnutím, ktorí boli vzdelávaní podľa vzdelávacieho variantu B alebo C. Prihlášku do odborného 

učilišťa alebo praktickej školy podáva zákonný zástupca žiaka riaditeľovi školy, ktorú žiak 
navštevuje, do 20. januára. Riaditeľ odošle prihlášku s vyjadrením praktického lekára pre deti a 

dorast o zdravotnej spôsobilosti žiaka spolu s pedagogickou dokumentáciou riaditeľovi školy,            

do ktorej sa žiak hlási, do 9. marca.  

3 – ročné učebné odbory  - záverečná skúška + výučný list 

2985 G Cukrárska výroba - pripravuje pracovníkov na pásovú výrobu zákuskov, obsluha a ovládanie 

strojov, príprava na prácu v potravinárskych skladoch.  

2982 G 02 Potravinárska výroba ( odborné zamerania : pekárenská výroba ) - pripravuje pracovníkov        

na zvládnutie technologických postupov pri príprave cesta, výrobu pečiva a pekárenských výrobkov. 

 3179 G 09 Textilná výroba ( odborné zameranie :  tkáč ) - pripravuje pracovníkov s kvalifikáciou pre 

remeselné povolanie v odbore ručné tkanie kobercov a gobelínov. Pripravuje ich na samostatnú tvorivú 

činnosť pri tkaní jednotlivých druhov výrobkov. 

6494 G Služby a domáce práce – absolvent je schopný samostatne pracovať pri šijacom stroji, v kuchyni 

samostatne zvládnuť pomocné práce. V penziónoch dievčatá dokážu zvládnuť upratovanie izieb 

a spoločných priestorov, pomocné práce pri prestieraní stolov, ale aj pranie a žehlenie. 

4572 G 06 Poľnohospodárska výroba ( odborné zameranie: oprava  poľnohospodárskych strojov ) - 

pripravuje  pracovníkov na opravy jednoduchých strojov  a zariadení v rastlinnej a živočíšnej výrobe. 

6486 G Opatrovateľská  starostlivosť  v zariadeniach soc. starostlivosti- pripravuje pracovníkov                  

na  opatrovateľské služby zamerané na hygienu chorých, ich kŕmenie, materiálu, úpravu postelí, 

dezinfekciu prostredia, poskytnutie základnej prvej pomoci a základov obväzovej techniky.   

3686 G 03 Stavebná výroba ( odborné zameranie: murárske  práce ) – pripravuje pracovníkov na bežné 

stavebné práce, ako murovanie múrov a priečok, prípravu malty, omietky, základné betonárske práce, 

obsluhu strojov a zariadení. Práce s drevom a osadzovaním výrobkov PSV /zárubne, konzoly, okná atď./ 

6492 E 00  Praktická škola – úlohou Praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu 

a praktické práce v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu tak, aby mohli 

vykonávať zmysluplnú prácu v chránených pracoviskách pod dohľadom zodpovednej osoby. Praktická 

škola je určená pre chlapcov i dievčatá, menej zručných absolventov 

ŠZŠ podľa variantu A a manuálne zručných absolventov ŠZŠ 

vzdelávaných podľa variantu B a C. Príprava v Praktickej škole trvá 

najviac tri roky. Dokladom o získanom vzdelávaní je záverečné 

vysvedčenie s uvedením zamerania činnosti, ktoré je žiak schopný 

vykonávať. 

 

 

 

 

 

kontakt:  0445514740 riaditeľ školy    www.ou-lm.sk 

                0445514740 sociálny pracovník 


