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SOŠ polytechnická 
Sládkovičova ulica 104, Ružomberok 



Zameranie školy 

SOŠ polytechnická je už podľa názvu zameraná na 
odborné technické vzdelávanie a hlavne na odbory 
potrebné a žiadané na trhu práce. Cieľom je príprava 
budúcich kvalifikovaných pracovníkov pre firmy a 
organizácie v regióne Liptova ale aj v celej SR a EÚ 



Ponuka štúdia v odboroch:  

študijných  

učebných  

2860 K chemik – operátor  
(v systéme duálneho vzdelávania)   

2679 K mechanik - mechatronik 

2413 K mechanik strojov a zariadení 

2697 K mechanik elektrotechnik 
(zameranie: silnoprúdová technika) 

 

2487 H 01 autoopravár - mechanik 
 



2860 K chemik operátor                       
„v systéme duálneho vzdelávania - SDV“ 

      Štvorročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom 

       (praktické vyučovanie je 50% v Mondi SCP, a.s., teoretické vyučovanie 50% v SOŠP) 
 

Žiak získa teoretické vedomosti o: 

 rozličných druhoch materiálov v chemickom priemysle a ich ochrane proti korózii; 

 základy s počítačovými systémami a informačnými technológiami (IT); 

 základných spôsoboch spájania materiálov; 

 druhoch strojov používaných v papierenskom priemysle a ich základnej montáži; 

 postupe chemických a technologických operácií v papierenskom priemysle. 
 

Žiak získa praktické zručnosti v: 

   laboratórnom prostredí, kde si overí vedomosti  

       z teoretického vyučovania; 

   nácviku základných technologických operácií  
 

Žiak na odbornom výcviku : 

   oboznámi sa s konkrétnou výrobou v prevádzkach závodu Mondi SCP, a.s.; 

   zaradením na cieľové pracoviská  získa prehľad a zručnosť pri činnostiach   

       potrebných na zabezpečenie prevádzky pod dohľadom inštruktorov a MOV ; 

 

 

 



     Výhody duálneho štúdia daného odboru: 
 

 žiak resp. zákonný zástupca žiaka pred začiatkom štúdia uzatvoria učebnú 

zmluvu so zamestnávateľom Mondi SCP, a.s.; 

 Mondi SCP, a.s. poskytne hmotné a finančné zabezpečenie žiakov  

 ponúkne zamestnanie formou zmluvy o budúcej pracovnej zmluve; 

 absolventi môžu po skončení štúdia pracovať vo výrobných prevádzkach  

      Mondi SCP, a.s.;  

 úspešní absolventi môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole 

     chemického zamerania. 



Čo je SYSTÉM DUÁLNE VZDELÁVANIE? 
Duálne vzdelávanie je prepojenie teoretického 

vzdelávania v škole a praktického vyučovania 

priamo u zamestnávateľa (v tomto prípade v 

spoločnosti Mondi SCP, a.s.). Spojenie prípravy 

svojich budúcich zamestnancov u zamestnávateľa 

s odborným vzdelávaním v strednej odbornej škole 

je zárukou kvalitnej prípravy na povolanie presne 

podľa požiadaviek zamestnávateľov. 

Prečo sa rozhodnúť pre DUÁLNE VZDELÁVANIE? 
• Príprava na povolanie v reálnych 

výrobných podmienkach. 

• Prístup k najnovším technológiám. 

• Možnosť vzdelávať sa a súčasne mať 

vlastný zárobok už na strednej škole. 

• Ponuka práce po absolvovaní SŠ. 

• Člen tímu zamestnancov už ako žiak SŠ. 

• Podnikové štipendium a odmena za 

produktívnu prácu. 

• Stravovanie, ubytovanie v školskom 

internáte a cestovné s podporou 

zamestnávateľa. 

VIAC INFORMÁCIÍ O SYSTÉME DUÁLNEHO VZDELÁVANIA NÁJDETE NA STRÁNKACH 

www.dualnysystem.sk 

www.siov.sk 

http://www.siov.sk/
http://www.siov.sk/
http://www.siov.sk/


  4 ročný študijný odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom; 

  1. a 2. roč. OV v šk. dielňach v 3. a 4. roč. OV v prevádzkach závodov a   

     firiem hlavne v Mondi SCP, a.s. Ružomberok;  

 zváračský kurz CO2 zváranie v ochrannej atmosfére vo ZŠ pri SOŠP; 

  po skončení štúdia a absolvovaní maturitnej skúšky môžu žiaci vykonať   

     skúšku odb. spôsobilosti v elektrotechnike vyhl. 508/2009; 

 absolventi tohto študijného odboru sa uplatnia vo výrobných prevádzkach 

    s plnou automatizáciou a využitím CNC strojov napr. Mondi SCP, a.s.; 

 úspešní absolventi môžu pokračovať v ďalšom štúdiu na VŠ 

elektrotechnického a strojárskeho zamerania. 



  4.roč. št. odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom; 

  žiak sa naučí spôsoby navrhovania elektroinštalácií obytných budov,   

     rozvádzačov NN, vie vysvetliť zásady využitia elektrickej energie; 

  1. a 2. roč. OV v šk. dielňach v 3. a 4. roč. OV v prevádzkach závodov  

     a firiem hlavne v Mondi SCP, a.s. Ružomberok ; 

  po skončení štúdia a absolvovaní maturitnej skúšky môžu žiaci    

     vykonať skúšku odb. spôsobilosti v elektrotechnike vyhl. 508/2009 a   

     pokračovať v štúdiu na VŠ elektrotechnického zamerania. 

 

  

 



 4.roč. št. odbor ukončený maturitným vysvedčením a výučným listom; 

 1. a 2. roč. OV v šk. dielňach v 3. a 4. roč. OV v prevádzkach závodov  

    a firiem hlavne v Mondi SCP, a.s. Ružomberok ; 

 zváračský kurz CO2 zváranie v ochrannej atmosfére vo ZŠ pri SOŠP;  

 žiak sa naučí ručne aj strojovo opracúvať materiály, tvoriť technickú    

   dokumentáciu na PC a pracovať s CAD systémami a na  CNC strojoch; 

Absolventi tohto odboru sa uplatnia vo výrobných prevádzkach s   

   plnou automatizáciou a využitím CNC strojov napr. Mondi SCP, a.s.  

   a majú možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ strojárskeho zamerania. 

 

 

 

  



  3. ročný učebný odbor ukončený     

     výučným listom; 

  1. a 2. roč. v šk. auto dielňach a 3. roč.  

     v autoservisoch; 

  absolvent odboru môže pracovať   

     pri servise  a opravách automobilov a pri  

     výrobe napr. TODOS Ružomberok, a.s.; 

 absolvent vie vykonať jednoduché 

opravy cestných motorových vozidiel. 



Prevádzková prax žiakov SOŠP  
v Mondi SCP, a.s. Ružomberok 



Aktivity školy 

 Deň otvorených dverí 
 Workshop pre ZŠ 
 Technická olympiáda ZŠ regiónu Liptova 
 Burzy práce 
 Pravidelná účasť na súťažiach SOČ, ZENIT a  
    Autoopravár Junior Castrol 
 Projekt ERASMUS + a účasť žiakov na  
    medzinárodnej výmennej praxi „Mládež v praxi“   
    Budapešť - Maďarsko 
 



Deň otvorených dverí na SOŠ 
polytechnickej 

V SOŠP sa každoročne uskutočňuje deň 
„Otvorených dverí“ s účasťou zamestnávateľov 

regiónu Liptova 



Workshop SOŠP pre ZŠ 

Prezentácia školy formou „Workshopu“, kde si 
žiaci ZŠ môžu prezrieť a aj vyskúšať niektoré 

jednoduché operácie a prehliadka závodu Mondi 
SCP, a.s. Ružomberok 



Technická olympiáda pre žiakov ZŠ  
a 8 ročných gymnázií 

Súčasťou prezentácie školy ja aj každoročné organizovanie 
„Technickej olympiády“ pre žiakov ZŠ a 8 ročných gymnázií, 
kde si žiaci zmerajú svoje sily a poznatky z techniky v 
dielňach SOŠ P v spolupráci s CVČ Elán v Ružomberku 



Burzy práce žiakov SOŠ 
SOŠ polytechnická sa pravidelne zúčastňuje so 

svojimi žiakmi na burzách práce v Ružomberku a 
Liptovskom Mikuláši, kde prezentujú svoje práce a 

odbory školy 



Súťaže ZENIT, SOČ a Autoopravár 
Junior Castrol 

Pravidelne sa zúčastňujeme súťaží ZENIT, SOČ 
a Autoopravár Junior Castrol 



Žiaci SOŠP sa zúčastnili zahraničného pracovného 
pobytu v Budapešti v rámci projektu Erasmus+ 

2018 

 



Priestory školy 



Škola tiež ponúka... 
 ubytovanie na školskom internáte 
 stravovanie v školskej jedálni 
 bežné opravy motorových vozidiel 



 zváračský kurz 

 rozmanitú ponuku krúžkov  

Škola tiež ponúka... 



Partneri  našej školy 



Ďakujem za pozornosť 

Podrobnejšie informácie nájdete  
na stránke školy  

 
www.sosprk.sk  

 
alebo na facebooku 


