
Stredná odborná škola
Veľký Krtíš



grafik digitálnych médií
3447 K

•	 štvorročný	študijný odbor
•	 absolvent	získa	maturitné vysvedčenie a výučný list

Žiak počas štúdia získa poznatky a zručnosti :
•	 fotografovania	digitálnym	zrkadlovým	fotoaparátom	v	profesionálnom	

fotografickom	štúdiu	a	úpravy	fotografií	v	rastrovom	editore
•	 vytvárania	ilustrácií	a	grafických	návrhov	vo	vektorovej	grafike
•	 sadzba,	zalamovanie	a	grafická	príprava	tlačovín
•	 tvorba	webových	stránok
•	 grafický	návrh	reklamných	predmetov	a	ich	realizácia
•	 tvorby	3D	modelov	a	následnej	realizácia	3D	tlače
•	 zaznamenanie	a	spracovanie	videa	

Uplatnenie žiakov :
•	 možnosť	pokračovať	v	štúdiu	na	

vysokej	škole
•	 samostatný	podnikateľ	v	oblasti	

grafického	dizajnu
•	 moderátor	v	rádiu	alebo	televízii
•	 grafik	v	reklamnej	agentúre	



mechanik mechatronik
2679 K

Žiak počas štúdia získa poznatky a 
zručnosti :
•	 rozlišovania	a	používania	elektro-

technických	materiálov
•	 zobrazovanie	základných	strojových	

súčiastok	a	ich	sústav	na	3D	mode-
loch

•	 riešenia	elektrotechnických	schém	
zariadení

•	 riešenia	elektrotechnických	a	elek-
tronických	obvodov,	funkcie,	výrobu	
a	prevádzku	elektrických	strojov,	
zariadení	a	systémov

•	 poznanie	princípov	automatizačnej	
techniky

•	 ovládanie	operačných	systémov	
technickej	mechaniky	a	mechatro-
niky

•	 ovládať	základné	práce	strojového	
obrábania	ako	aj	počítačom	riade-
nými	obrábacími	strojmi		

•	 štvorročný	študijný odbor s	rozšíreným	odborným	výcvikom
•	 absolvent	získa	maturitné vysvedčenie a výučný list
•	 možnosť	získania	§	21	–	elektrotechnická	spôsobilosť

Uplatnenie žiakov 
-	vykonávať	základné	pracovné	operácie	
pri	kontrole,	diagnostike,	nastavovaní	a	
opravách	elektropneumatických	a	hyd-
raulických	pohonoch,	riadiacej	elektro-
nike,	automatizovaných	systémov	ako	aj	
počítačmi	riadených	obrábacích	strojov.



mechanik elektrotechnik

Žiak počas štúdia získa poznat-
ky a zručnosti z oblasti :
•	 multimediálnych	a	IKT	tech-

nológií
•	 programovania	webových	

aplikácií	a	moderných	softvé-
rových	platforiem

•	 návrhu	3D	modelov	a	finálnej	
realizácie	na	3D	tlačiarni

•	 konštrukcie	inteligentných	
robotických	technológií

2697 K

•	 štvorročný	študijný odbor
•	 absolvent	získa maturitné vysvedčenie a výučný list
•	 možnosť	získania	§	21	–	elektrotechnická	spôsobilosť

informačné technológie

Uplatnenie žiakov:
•	 možnosť	pokračovať	v	štúdiu	

na	vysokej	škole
•	 samostatný	podnikateľ	v	

oblasti	elektrotechniky	so	
špecializáciou	na	informačné	
technológie

•	 programátor	inteligentných	
robotických	technológií



Žiak sa počas štúdia naučí obsluhovať a programovať
moderné SMART technológie určené pre :

     ochranu a bezpečnosť budov pred neoprávneným vniknutím:
•	 kamerové	systémy	obytných	budov	a	firemných	objektov
•	 senzorové	systémy	pre	neoprávnené	vniknutie
•	 alarmové	a	zabezpečovacie	systémy	

	
efektívne energetické programovanie budov a objektov :

•	 riadenie	vykurovania,	klimatizácie,ventilácie,	žalúzie,	osvetlenia,	otvá-
rania	dverí,	brán	a	výťahov 

•	 štvorročný	študijný odbor
•	 absolvent	získa	maturitné vysvedčenie a výučný list
•	 možnosť	získania	§	21	–	elektrotechnická	spôsobilosť
•	 vyučujúci	sú	vyškolení	spoločnosťou	JABLOTRON

mechanik elektrotechnik

2697 K

technika budov

Uplatnenie žiakov:
•	 možnosť	pokračovať	v	štúdiu	na	

vysokej	škole
•	 samostatný	podnikateľ	v	oblasti	

elektrotechniky	so	špecializáciou	
na	zabezpečovacie	systémy	a	
inteligentné	budovy

•	 programátor	bezpečnostných	
systémov

•	 projektant	a	konštruktér	inteli-
gentných	budov



elektromechanik

 Žiak sa počas štúdia naučí :
•	 rozpoznávať	elektrické	súčiastky
•	 čítať	technické	výkresy
•	 opravovať	elektrické	zariadenia
•	 robiť	kontrolu	a	servis	elekrotechnic-

kých	zariadení
•	 získa	prácovné	návyky	a	zručnosti

2683 H 15

úžitková technika•	 trojročný	učebný odbor
•	 absolvent	získa	výučný list
•	 možnosť	získania	§	21	–	elektrotechnická	spôsobilosť

Uplatnenie žiakov:
•	 samostatný	podnikateľ	v	oblasti	

elektrotechniky	so	zameraním	na	
úžitkovú	techniku

•	 predajca	elektrotechnických	spotre-
bičov

•	 servisný	technik	pre	elektrotechnic-
ké	spoločnosti,	el.	údržbár	



technicko-administratívny 
pracovník

Žiak počas štúdia získa poznatky a 
zručnosti z oblasti :
•	 obsluhovať	kancelársku	a	výpočtovú	

techniku
•	 viesť	jednoduché	a	podvojné	účtov-

níctvo
•	 ovládať	základy	technického	kresle-

nia	a	strojníctva
•	 aktívne	využívať	počítačové	systém
•	 viesť	ekonomickú	dokumentáciu	vo	

firme	v	oblasti	podnikania
•	 pracovať	v	oblasti	administratívy,	

zásobovania	a	skladovania

6475 H

•	 trojročný	učebný odbor
•	 absolvent	získa  výučný list

Uplatnenie žiakov:
•	 pracovník	vo	výrobných	

podnikoch
•	 operátor	výroby
•	 pracovník	v	obchodných	

a	zásielkových	organizá-
ciách

•	 zásobovač,	skladník,	po-
kladník

•	 asistent	vedúceho	pracov-
níka

•	 asistent	účtovníka



strojný mechanik

2464 H

Žiak sa počas štúdia naučí :
•	 poznania	a	používania	základných	

strojných	súčiastiek
•	 rozlišovania	a	používania	technic-

kých	materiálov
•	 ovládania	práce	s	ručným	a	strojo-

vým	opracovaním	súčiastok
•	 realizovať	montáž,	demontáž	a	opra-

vu	strojov	a	zariadení

Uplatnenie žiakov:
•	 absolvent	sa	ako	odborne	kvalifi-

kovaný	pracovník	môže	uplatniť	v	
skupine	povolaní	so	zameraním	na	
výrobu,	montáž,	obsluhu,	opravy	a	
údržbu	strojov,	skupín	a	podskupín	
strojov	a	technických	zariadení

•	 uplatnenie	je	taktiež	v	oblasti	auto-
mobilového	priemyslu	a	výroby 

•	 trojročný	učebný odbor
•	 absolvent	získava	výučný list
•	 možnosť	pokračovať	v	nadstavbovom	štúdiu



strojárska výroba

2478 F

Žiak	po	úspešnom	zvládnutí	môže	pokračovať	v	ďalšom	štúdiu	vo	vybra-
nom	študijnom	alebo	učebnom	odbore.

•	 dvojročný	učebný odbor
•	 absolvent	získava	vysvedčenie o záverečnej skúške
•	 možnosť	dokončenia	si	9.	ročníka

Učebný	odbor	strojárska	výroba	je	určený	pre	žiakov	základných	škôl,	
končiacich	v	nižšom	a	ko	v	9.ročníku.Štúdium	prebieha	počas	dvoch	rokov	
a	je	ukončené	záverečnou	skúškou,	na	základe	ktorej	žiak	po	úspešnom	
absolvovaní	získava	vysvedčenie	o	záverečnej	skúške.	
 Žiak sa počas štúdia naučí :
•	 obrábania	a	opracovávania	rôznych	kovov
•	 vytvárania	rôznych	pracovných	ako	aj	dekoračných	predmetov	z	ocele



naša škola





Stredná odborná škola Veľký Krtíš pre šk. rok 
2021/2022 ponúka nasledovné odbory: 
 
ŠTUdijné odbory
3447 K grafik digitálnych médií 
2679 K mechanik mechatronik
2697 K mechanik elektrotechnik

- informačné technológie
- technika budov   

UČEbné odbory 
2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika 
6475 H technicko  - administratívny pracovník 
2464 H strojný mechanik 
2478 F strojárska výroba

Stredná odborná škola vo Veľkom Krtíši má už 40-ročnú tradíciu vý-
chovy a vzdelávania. Pre našich žiakov neustále pripravujeme čo naj-
lepšie podmienky vzdelávania tak, aby sa čo najlepšie mohli uplatniť 
po skončení štúdia na našej škole vo svojom pracovnom odvetví ale-
bo aj ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole. O kvalite vzdeláva-
nia a výchovy svedčí aj fakt, že v posledných rokoch máme neustále 
zvyšujúci sa počet žiakov, ktorí sa hlásia na našu školu.

Stredná odborná škola
Poľná	10,	990	01	Veľký	Krtíš

SEKRETARIÁT	ŠKOLY
047 / 483 02 95
skola@sos-vk.sk

EKONOMICKÝ	ÚSEK
047 / 483 02 65 
zssvk@svsbb.sk

@strednaodbornaskolavelkykrtis

sosvk.edupage.org

www.sos-vk.sk

@strednaodbornaskola


