
  

V školskom roku 2018/2019 ponúkame 

štúdium v týchto odboroch 

a zameraniach: 
 

Študijné odbory (4 – ročné – žiak získa 

maturitné vysvedčenie) 
 

2840 M biotechnológia a farmakológia 
 

Absolvent je schopný 

vykonávať činnosti spojené 

s biologickými, biochemicko – 

medicínskymi dejmi, ktoré 

súvisia s biotechnológiou 

a farmaceutickými výrobkami 

s dodržaním zásad správnej 

výrobnej praxe a validity jednotlivých prípravkov. Je schopný 

pracovať v biochemických, farmaceutických, potravinárskych 

a chemických spoločnostiach, vykonávať analytickú prácu 

v oblasti biochémie, klinickej biochémie farmácie 

a imunológie. 

Odbor vhodný pre chlapcov a dievčatá 
 

2951 M výživa a šport 
 

Pripravuje žiakov na činnosť 

v oblasti hodnotenia, 

hygieny, kontroly, dozoru a 

distribúcie potravín 

s prihliadnutím na potreby 

správnej výživy pri 

pohybových aktivitách. 

Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy rozvoja 

výživových prostriedkov a doplnkov pre športovca, na rozvoj 

potravinárskeho, farmaceutického a chemického priemyslu, 

pôdohospodárstva, ochrany životného prostredia, medicíny 

s cieľom dospieť k športovému výkonu fyziologickými 

postupmi. 

Odbor vhodný pre chlapcov a dievčatá 
 

2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie 

potravín 

 
 Pripravuje žiaka na činnosť stredného technicko-

hospodárskeho pracovníka v oblasti potravinárstva, v oblasti 

hodnotenia hygieny, kontroly a dozoru výroby a predaja 

potravín. V oblasti poradenstva a služieb spojených s výživou 

a ochranou zdravia a kvality života v gastronómii a prípravu 

žiakov na tvorbu výživových programov pre športovcov s 

možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokých školách .Odbor 

vhodný pre chlapcov i dievčatá. 

 

2848 M chemická informatika 

 
Tento odbor pripravuje žiakov, ktorí sa uplatnia ako: 

chemický laborant v chemickej výrobe a pri kontrole surovín, 

pri kontrole kvality predávaného tovaru, chemický analytik 

pri kontrole kvality životného prostredia ,pri rozboroch ktoré 

sa robia v zdravotných zariadeniach, odboroch  hygieny, vo 

výskumných ústavoch. Absolventi môžu pokračovať v štúdiu 

na vysokej škole. 
 

Študijné odbory (4 – ročné – žiak získa 

maturitné vysvedčenie a výučný list) 
 

2679 K mechanik - mechatronik 
 

Absolventi študijného odboru sú pripravení na výkon 

technických hospodárskych a riadiacich funkcií v oblasti 

strojárstva, elektrotechniky, mechatroniky a najmä 

automatizovaných výrobných systémov (konštruovanie 

a dizajn pomocou počítačov), ako i počítačmi riadených 

moderných technológií.  

Odbor je vhodný pre chlapcov i dievčatá. 

 

2860 K chemik operátor 

 
Odbor pripravuje žiakov na vykonávanie činností spojených 

so spracovaním anorganických a organických surovín 

v chemickom, celulózo-papierenskom, gumárenskom 

a plastikárskom priemysle. Absolvent vie robiť rozbory  

a analýzy ukazovateľov životného prostredia, vie obsluhovať 

výrobné zariadenia, kontrolovať kvalitu vstupných surovín, 

polotovarov a chemických výrobkov. 

Odbor je vhodný pre chlapcov i dievčatá. 

       

 

 

 

2682 K mechanik – 

počítačových sietí 
 

Absolvent  je kvalifikovaný pracovník s odbornými 

teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý 

je schopný  vykonávať  činnosti pri projektovaní, konštrukcii, 

montáži a inštalácii počítačových sietí. Orientuje sa v 

odbornej problematike a je pripravený na výkon technika 

konštrukčného, technologického a montážneho charakteru vo 

firmách a po získaní praxe aj  ako živnostník. 

Žiaci získavajú vedomosti z oblasti hardvéru a softvéru PC, 

základov programovania a počítačových sietí na teoretickom 

vyučovaní v predmetoch programovanie, programové 

vybavenie počítačov, technické vybavenie počítačov, 

elektronika, základy elektrotechniky a elektrické merania. Na 

odbornom výcviku, ktorý sa uskutočňuje v odborných 

učebniach v škole alebo v 3. a 4. ročníku v súkromných 

firmách, žiaci získavajú zručnosti z oblasti spôsobu 

používania, spracovania a prenosu informácií, informačných 

technológií, hardvéru a softvéru počítača a počítačových sietí. 

Okrem uvedených uplatnení študijný odbor pripravuje žiaka 

na štúdium na vysokých školách technického zamerania. 

Súčasťou výuky je získanie elektrotechnickej kvalifikácie 

ETS. 

Odbor vhodný pre chlapcov a dievčatá 

 

2859 K operátor gumárenskej 

a plastikárskej výroby 
 

Absolvent získa štúdiom výučný list a maturitné vysvedčenie. 

Absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s 

ovládaním a riadením výrobného strojnotechnologického 

zariadenia, samostatne vykonávať pracovné činnosti pri 

príprave gumárskych a plastikárskych surovín.  

Vo vývoji výrobkov je schopný prakticky používať zásady 

platné pre konštrukciu gumárskych a plastikárskych výrobkov 

a ich vplyv na technické, ekonomické a úžitkové vlastnosti 

výrobkov.  



  

Vie vykonávať fyzikálno-chemické skúšky a hodnotiť kvalitu 

surovín a polovýrobkov, vykonávať základné skúšky a 

merania kvality výroby, vie využívať výsledky skúšok na 

dosiahnutie optimálnej kvality v rámci daných 

technologických predpisov a pri zmenách technologických 

podmienok. Ovláda základné typy prístrojov a zariadení  na 

preberaciu, skladovú a prevádzkovú manipuláciu s 

využívaním mechanizácie, automatizácie a počítačovej 

techniky. 

Odbor vhodný pre chlapcov a dievčatá 
 

2447 K mechanik hasičskej techniky 
 

Absolvent je kvalifikovaný na výkon špecializovaných 

technických činností – strojnej 

služby v jednotkách hasičskej 

ochrany, vykonávanie hasiacich 

prác, záchrany osôb a majetku v 

rizikových podmienkach. Vie viesť 

príslušnú dokumentáciu, bežné 

opravy, údržbu, uskladnenie, nákup 

prípadne vyraďovanie strojov, 

súčiastok hasičského výstroja a 

hasičskej techniky. Ovláda prácu s 

technickou dokumentáciou a vie pracovať s programovým 

vybavením počítača. 

Žiak sa pripravuje na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu 

stavu hasiacich strojov a hasičskej techniky v teoretických 

odborných predmetoch strojníctvo, technológia, 

elektrotechnika, technológia opráv a požiarna technika. 

Praktické zručnosti získava na odbornom výcviku v strojných 

dielňach školy a priamo v hasičských jednotkách. 

Odbor vhodný pre chlapcov a dievčatá    

   

Materiálno – technické vybavenie školy 
Škola má k dispozícii: 

odborné učebne: s CAD/CAM 

systémami, kresliacimi 

programami, digitálnymi 

frézami a sústruhmi, 3D 

tlačiarňami, dielne vybavené 

pre  mechanikov -

mechatronikov, učebne s výpočtovou technikou, peumatickú 

a hydraulickú dielňu, dielne pre elektrotechniku a elektroniku, 

strojárske dielne, digitálne laboratórium prírodovedných 

predmetov, moderné chemické a potravinárske laboratóriá, 

učebne s interaktívnymi tabuľami, multimediálnu učebňu, 

jazykové učebne a stredisko informácií s odbornou knižnicou. 

Škola poskytuje voľný internet pre všetkých študentov. 

Telovýchovná činnosť je zabezpečená v zmodernizovanej 

 telocvični, novom multifunkčnom ihrisku, posilňovni, 

tenisových kurtoch a v bazéne v meste. 

Možnosť stravovania je zabezpečená v školskej výdajni. 

V oblasti mimoškolskej výchovy je pre študentov pripravené 

množstvo záujmových krúžkov. 
 

Vzdelávacie aktivity školy: 

Spojená škola Nováky sa od 01.09.2014 stala Centrom 

odborného vzdelávania a prípravy pre odbory 28 

technická a aplikovaná chémia 

 
Škola organizuje: 

 

 chemické olympiády všetkých kategórií vrátane účasti 

v medzinárodných súťažiach Grand Prix Chimique, 

AmChed, 
 olympiády v cudzích jazykoch, matematike, biológii, 

ľudských právach i vedomostné, umelecké a športové 

súťaže 

 Stredoškolskú odbornú činnosť v oblasti chémie, 

životného prostredia, výpočtovej techniky, elektra, 

zdravotníctva, biológie a strojárstva. 

 účasť na odborných vedomostných súťažiach ako Zenit, 

Strojárska olympiáda, Enersol, SOČ. 
 interaktívnu výstavu pre žiakov základných škôl pod 

názvom Dotkni sa chémie 

 prehliadku študijných odborov na Dni  otvorených dverí 

 týždeň laboratórnych cvičení pre žiakov ZŠ 

 zapájanie sa do realizácie projektov: RSOV,  Nadácie 

Orange – Školy pre budúcnosť, Nadácie detí Slovenska 

– Hodina deťom, Recyklohry, Erasmus, 

Enviromentálne projekty, Odborné vzdelávanie pre trh 

práce, 

 odborné exkurzie a odborné praxe študentov priamo na 

pracoviskách zamestnávateľov 

 kurzy zamerané na zimné a letné športy, 

 vydávanie vlastného 

školského časopisu Ťaháky 

stredoškoláka 

 absolventi s výborným 

prospechom majú možnosť 

získať popri maturitnom 

vysvedčení a výučnom liste 

aj certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej 

komory 

 

Spojená škola 

 Rastislavova 332,  

972 71 Nováky 
 

Škola pripravuje žiakov v duálnom 

systéme vzdelávania. 

 
Všetky ponúkané odbory na našej škole sa 

dajú študovať aj so zameraním na vodné    

športy a futbal.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kontakty: 
     telefón: 046/546 14 72, 546 11 55 

     e – mail: riaditel@sosnovaky.sk 

     webová stránka: www.sosnovaky.sk 

http://www.sosnovaky.sk/

