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Spojená škola
Stredná odborná škola 

automobilová
Banská Bystrica

Autoškola
Všetci naši študenti môžu získať vodičský preukaz skupiny „B“
za zvýhodnených podmienok

Žiaci SOŠ automobilovej praxujú v školskom auto servise. Vyko -
návajú v ňom kompletný servis osobných a malých dodáv ko -
vých motorových vozidiel všetkých značiek.

Spojená škola
Stredná odborná škola 
automobilová
Banská Bystrica
Továrenská 29, 976 31 Vlkanová, 
tel. 048/418 85 62, 0903 807 493 
fax: 048/41310 65 
pracovná doba: po. – pia. 7: 00 – 14: 30

Spolupracujeme

Nebuď bábovka, neboj sa áut a posilni 
naše rady
Prečo???

bez prijímacích pohovorov o jednu starosť menej
finančná motivácia na základe výkonu na odbornom výcviku
pracovné oblečenie a obuv zdarma
vysoká odborná úroveň vzdelania podporovaná Združením 
automobilového priemyslu SR /ZAP/.
sme pilotnou školou ZAP SR
možnosť zúčastniť sa odbornej praxe v zahraničí
možnosť využiť voľný čas v športových aktivitách a iných
aktivi tách organizovaných školou
odborné exkurzie a prednášky

Významné úspechy školy
V celoslovenskej súťaži AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL bo-
dujeme každý rok. Naši žiaci v kategóriách autoopravár lakovník
a autoopravár karosár sa umiestňujú na popredných miestach.

Autonovo, Euromotor, Gamo, Grand Power,
Lion Car, StankoTech



Učebné odbory Študijné odbory
Stupeň vzdelávania: stredné odborné vzdelanie ISCED 3C
Dĺžka štúdia: 3 roky
Doklad o vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list
Určený pre: chlapcov a dievčatá
Podmienky prijatia: bez prijímacích skúšok

Stupeň vzdelávania: úplné stredné odborné 
vzdelanie ISCED 3A
Dĺžka štúdia: 4 roky
Doklad o vzdelaní: maturitné vysvedčenie, výučný list
Určený pre: chlapcov a dievčatá
Podmienky prijatia: splnenie podmienok prijímacieho konania

Odbor – 2432 H puškár
Novinkou na našej škole je učebný odbor puškár. Cieľom vzdelá-
vania v tomto odbore je poskytnúť žiakom odborné vedomosti 
z oblasti výroby zbraní a rozvíjať zručnosti potrebné na výkon 
pracovných činností spojených s opravou, výrobou, nastavením
a reš taurovaním zbraní. Absolventi tohto odboru sa uplatnia v ná -
stro járskych dielňach, v dielňach zaoberajúcich sa výrobou a op -
ra  vou športových a poľovníckych zbraní v súkromných aj verej   ných
výrobných závodoch.

Odbor – 2433 H obrábač kovov
„Remeslo má zlaté dno.“ 
Táto životná múdrosť platí aj pri profesii obrábač kovov.
Absolventi tohto perspektívneho strojárskeho odboru sú na pra-
covnom trhu veľmi žiadaní.
Ak chceš nájsť po škole uplatnenie a zamestnať sa, príď medzi
nás!
Naučíš sa všetky spôsoby obrábania kovov, získaš praktické zruč -
nosti pri obsluhe CNC a NC strojov, ako aj pri konvenčných obrá -
bacích strojoch.

Odbor – 2487 H 01 autoopravár mechanik
Patríš medzi tých, ktorí chcú vedieť o autách všetko od A po Z?
Chceš sa stať lekárom chorých áut?
Vyber si odbor autoopravár mechanik.
PREČO?
Vzhľadom na rozvoj automobilového priemyslu je to veľmi luk ra -
tívny odbor. Naučíš sa v ňom montáž, demontáž, opravy jed-
notlivých mechanických častí automobilu, pracovať s meracími 
a kontrolnými prístrojmi a obsluhovať diagnostické zariadenia.

Odbor – 2487 H 02 autoopravár elektrikár
Je Tvojím koníčkom elektrotechnika? Staň sa autoopravárom
– elektrikárom. Ak sa rozhodneš pre tento odbor, naučíme Ťa sa -
mostatne vykonávať údržbu, diagnostiku a opravovať elektrozaria -
denia cestných motorových vozidiel. Urobíme z Teba zručného
odborníka vo svojom fachu.

Odbor – 2487 H 03 autoopravár karosár
Páčia sa ti dizajnové autá?  
O ich vzhľad sa môžeš pričiniť aj Ty, ak si vyberieš odbor auto -
opravár karosár.
Pomocou moderných pomôcok, strojov a zariadení budeš vedieť
aj „z vraku“ zhotoviť majstrovský kúsok. Dnes moderný tunning
sa naučíš len u nás.

Odbor – 2487 H 04 autoopravár – lakovník
Chceš ovládať technologický postup lakovania áut?
Chceš poznať nové materiály používané v autolakovníctve?
Chceš sa naučiť miešať laky pomocou programu a poznať princípy
koloristiky?
Vyber si odbor lakovník a staň sa majstrom svojho remesla.

Všetkých, ktorí sú kreatívni a radi poznávajú niečo nové, chcú rozvíjať svoju osobnosť, radi privítame medzi nami!

Odbor – 2493 K autotronik
Ak máš rád elektroniku, tento nový študijný odbor je ako stvo -
rený pre Teba. Naučíme Ťa spájať vedomosti a zručnosti 
z ob lasti elektrotechniky, elektroniky, automobilovej techniky 
a informatiky. Ide o veľmi perspektívny smer pre Tvoje uplatne -
nie sa v automobilovej výrobe, v servisoch ako špecialista na
autodiagnostiku. Môžeš pracovať aj ako prijímací technik, alebo
sa stať vedúcim autorizovaného servisu.

Nadstavbové štúdium
Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov 
3 ročných odborov autoopravár a obrábač kovov, ktoré končí
maturitnou skúškou.
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov,
strojov a zariadení
3757 L dopravná prevádzka
2493 L predaj a servis vozidiel


