
Prispôsobujú sa potrebám trhu
Vedenie tejto školy nespí na vavrínoch a neustále sa snaží ponúkať 

svojim žiakom viac. Okrem rokmi overených odborov, akými sú auto-
opravár – mechanik, elektromechanik, stolár, murár, tesár, inštalatér 
a mnoho ďalších, sa snaží prispôsobovať požiadavkam súčasného trhu. 
Práve preto bol pred rokom otvorený nový študijný program Technik 
energetických zariadení budov. „Alfou a omegou je v súčasnosti šet-
renie energie, preto sme sa rozhodli otvoriť tento študijný program 
ako tretia škola na Slovensku,“ vysvetľuje PhDr. Milan Laca, zástupca 
riaditeľa pre teoretické vyučovanie. Viac nám o tom povedal riaditeľ školy 
Mgr. Štefan Cmar: „Odbor bol otvorený v spolupráci s Ekofondom 
zriadeným Slovenským plynárenským priemyslom a vychádza z po-
žiadaviek praxe. Podnikatelia dali dohromady hlavy, povedali, aký by 
mal byť profil študenta a na základe ich požiadaviek sme potom my 
tento profil vypracovali. Museli sme tiež vytvoriť učebné osnovy, 
na základe ktorých teraz fungujeme.“ Okrem Strednej 
odbornej školy technickej v Prešove sa tento odbor vyu-
čuje len v Trnave a Banskej Bystrici. Ďalšou novin-
kou, ktorá sa u študentov osvedčila a drží si svoje 
miesto medzi odbormi už štvrtý rok, je Mecha-
nik požiarnej techniky. „Vždy som chcel ísť 
za hasiča a keď som sa rozhodoval, kam 
sa vyberiem na strednú školu, tento 
odbor práve otvárali, preto som sa 
preňho hneď rozhodol,“ vysvetľuje 
Róbert Némethi, žiak štvrtého roč-
níka. Tento odbor si chváli a je rád, 
že sa ho rozhodol študovať: „Prvý 
a druhý ročník sú zamerané na 
strojárinu, v treťom sa obozna-
mujeme s hasičskou techni-
kou a štvrý je už špecializácia 
na hasičských staniciach. Je 
to veľmi zaujímavý odbor.“ 
Neľutujú ani jeho ďalší spo-
lužiaci, ktorých na túto cestu 
priviedli rôzne dôvody: „Už od 
mala som sa venoval autám 
a tiež som sa chcel stať hasi-
čom, tento odbor je naozaj 
veľmi zaujímavý, či už po 
praktickej alebo po teoretickej 
stránke,“ hovorí Jozef Kravec, kto-
rého dopĺňa ďalší odvážlivec Marek 
Brendza: „Mňa to zaujalo hlavne 
kvôli adrenalínu a pomoci ľuďom 
pri požiaroch, živelných pohromách 
a iných katastrofách.“

Zaručený úspech na trhu práce
Žiaci Strednej odbornej školy technickej nemali doteraz žiaden prob-

lém s uplatnením sa na trhu práce. V súčasnosti však pociťuje škola menší 
záujem o niektoré odbory. Chlapci sa prestávajú zaujímať napríklad o te-
sárstvo. „Záujem o tento odbor na trhu práce je, my však nevieme 
zabezpečiť, aby bol aj záujem u žiakov väčší,“ konštatuje riaditeľ školy. 
Učebný odbor tesár si pochvaľujú aj samostní žiaci. „Vybrali sme si ho 
preto, lebo nás lákala práca s drevom. Toto remeslo pomaly vymiera, 
nie je tu už toľko záujemcov, ale nám sa páči, splnilo to naše oča-
kávania,“ hovorí Martin Šoltýs a Jakub Smetanka. Po skončení školy 
majú teda žiaci zamestnanie takmer isté, keďže dopyt po službách a re-
meslách z tohto oboru je naozaj veľký.

Kráčajú s dobou
Inovatívni nie sú len v študijných a učebných odboroch, dôraz kladú 

aj na modernizáciu učební. Viaceré z nich, tie špecializované, 
sú vybavené novými počítačmi či dátovými projektormi. 

Sami žiaci si dokonca sami postavili elektronickú 
knižnicu, ktorá bola do prevádzky spustená 

v septembri minulého roku. Pochváliť sa 
môžu aj učebnou pomôckou za tisíce 

eur. „Osobný automobil sme dostali 
od žilinskej automobilky, aby sa 

na nej chlapci mohli vzdelávať,“ 
ukazuje na novučičké auto PhDr. 
Milan Laca, zástupca riaditeľa. 

Škola sa neuzatvára ani pred 
okolitým svetom. Dlhoročné 
kontakty udržiavajú so ško-
lami na Slovensku aj v za-
hraničí. Na slovenskej strane 
sa navštevujú napríklad so 
školou podobného zame-
rania v Žiline a zo zahranič-
ných štátov spolupracujú 
s Poľskom, Francúzskom, 
Rakúskom a, samozrejme, 
s Českou republikou. Veľmi 
obľúbená je práve výmenná 
prax študentov so školou 
v Beroune. 

Keď si myslíte, že je to 
škola určená výhradne pre 

chlapcov, mýlite sa. Na svoje si 
prídu aj dievčatá s technickým 

zmýšľaním, pre ktoré sú vhodné 
dva odbory: Technik informač-

ných a telekomunikačných tech-
nológií a Technicko-administratívny 

pracovník. V učebniach, kde sa vyu-
čujú, skutočne nájdete aj ženské osa-

denstvo, ktoré si štúdium na tejto škole 
pochvaľuje. 

Škola, ktorá i napriek svojmu technickému zameraniu ponúka priestor aj diev-
čatám. Škola, kde to vonia drevom. Škola, kde si žiaci vlastnými rukami postavili 

elektronickú knižnicu. Toto všetko a ešte oveľa väčšie spektrum služieb ponúka 
vo svojich študijných i učebných odboroch Stredná odborná škola technická. 
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STrEdná OdbOrná ŠkOlA TEchnická POnúkA 
19 ŠTUdiJných A UčEbných OdbOrOV:

4-ročné študijné odbory 

(absolvent získava maturitné vysvedčenie aj výučný 
list) mechanik požiarnej techniky

 manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle – autoelek-

tronika operátor stavebnej výroby

 technik energetických zariadení budov – experiment

 technik informačných a telekomunikačných technológií (aj pre dievčatá)

3-ročné učebné odbory 

(absolvent získava výučný list s možnosťou pokračovať v nad-

stavbovom štúdiu)
 autoopravár – mechanik

 elektromechanik – silnoprúdová technika
 stolár murár tesár montér suchých stavieb inštalatér strechár

 technicko-administratívny pracovník (aj pre diev-
čatá)

2-ročný učebný odbor stavebná výroba


