
Odbor 6446 K – kozmetik
Chceš sa naučiť starať sa o svoj zovňajšok i zovňajšok iných ľudí
v čistom a príjemnom prostredí?
Túto možnosť Ti ponúka študijný odbor kozmetik, v ktorom
ná plňou praktického vyučovania je líčenie, depilácia, masáže,
úprava obočia, rias iné.
Absolvent ovláda tieto úkony manuálne, aj za pomoci prístro-
jovej techniky. 
Absolventi po ukončení štúdia získajú maturitné vysvedčenie
i výučný list.

Spojená škola
Stredná odborná škola 

podnikania
Banská Bystrica

Kontakt: Školská 7
975 90 Banská Bystrica

tel: 048/413 31 13, fax: 048/413 10 65 
www.sos-podnikaniebb.edupage.org

Študenti majú možnosť získať vodičské oprávnenie skupiny
„B“ za zvýhodnených podmienok (škola má vlastnú auto ško -
lu). 

V 3. a 4. ročníku absolvujú žiaci povinnú odbornú prax s mož -
nos  ťou výberu v tuzemsku alebo v zahraničí (Cyprus, Grécko).

Po skončení štúdia na našej škole máš možnosť rozvíjať získané
vedomosti v ďalšom štúdiu na vysokých školách v príbuzných
odboroch.

Súťažíme, športujeme, bavíme sa...

Študijné odbory:
6352 M obchod a podnikanie
6442 K obchodný pracovník
2888 K  operátor farmaceutickej výroby
6446 K  kozmetik



ŠTUDIJNÉ ODBORY
Stupeň vzdelávania: úplné stredné odborné vzdelanie
Dĺžka štúdia: 4 roky – s maturitou
Určené pre: chlapcov aj dievčatá

Podmienky prijatia:
úspešné absolvovanie ZŠ
zdravotná spôsobilosť uchádzača
splnenie podmienok prijímacieho konania

Odbor 6442 K – obchodný pracovník
Chceš poznať princípy trhovej ekonomiky a organizáciu 
obchodu?
Túžiš ovládať prácu spojenú s objednávaním tovaru,
prebier kou, uskladňovaním a jeho prípravou na predaj?
Chceš ovládať hospodársku korešpondenciu, registračnú
pokladnicu a rôzne IKT, ktoré sa dajú využiť v obchode?

Vyber si študijný odbor obchodný pracovník.

Odbor 2888 K – operátor farmaceutickej
výroby
Si vynaliezavý?

Bavia Ťa pokusy, práca s chemickými látkami, či rôzne
analýzy v oblasti chémie, farmakológie alebo mikrobiológie?

Vyber si štúdium tohto odboru.

Štúdium Ťa pripraví na prácu v laboratóriách, vo výrobných
pod nikoch, v lekárňach i v distribučných farmaceutických fir-
mách.
Absolvent získa vedomosti a zručnosti na riadenie procesov
chemickej a farmaceutickej výroby s dôrazom na zvládanie
výroby rozličných liekových foriem.
Po skončení štvorročného štúdia získaš maturitné vysved -
čenie i výučný list.

Odbor 6352 M obchod a podnikanie
Charakteristika odboru obchod a podnikanie
Pripravujeme absolventov so širokým odborným ekonomickým
a všeobecným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon obchodno-pod -
nikateľských funkcií:

vo výrobných podnikoch
tuzemskom i medzinárodnom obchode
cestovnom ruchu a hotelierstve
peňažníctve
službách v štátnej a verejnej správe

Blok podnikanie v cestovnom ruchu 
Baví Ťa cestovať, spoznávať iné krajiny a odlišné kultúry?
Rád organizuješ poznávacie a voľnočasové aktivity?
Chceš prácu, ktorá je zároveň zábavou?
Rád premýšľaš a robíš veci mimo stanovených hraníc?
Chceš mať schopnosť poradiť iným a byť uznávaným
odborníkom?

Študijný blok podnikanie v CR je práve pre Teba tou najlepšou
voľbou.

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

Blok podnikanie v obchode
Myslíš si, 

že dnešný svet je o biznise a obchodovaní?
máš chuť pochopiť pravidlá riadenia biznisu a využívať ich 
v praxi?
chceš sa vedieť samostatne rozhodovať aj v zložitom svete
podnikania a ekonomiky?
chceš rozumieť pravidlám vedenia ľudí a firmy, tvorby zisku 
a profitability?

Vyber si študijný blok podnikanie v obchode.


