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   Stredná odborná škola technická, 
Hviezdoslavova 5 v Rožňave vznikla spojením 

troch stredných škôl SOŠ Hviezdoslavovej 5, SPŠ 
stavebnej v  Rožňave a SOŠ poľnohospodárskej 
v  Štítniku. Týmto vznikla vzdelávacia inštitúcia, 
ktorá ponúka široké spektrum študijných a učeb-

ných programov v oblasti elektrotechniky, staveb-
níctva, strojárstva, polygrafie  a poľnohospodár-
stva. Prioritou školy je humanitný prístup k žia-

kom, pedagógom a ostatným pracovníkom školy.
Metódy vyučovania, prepojenie školy s praxou, 
odborné exkurzie, návštevy odborných výstav, 
školské odborné konferencie, to všetko smeruje 

k príprave kvalitného absolventa, ktorý je pripra-
vený sa ďalej učiť, prispôsobovať sa novým tech-

nológiám, či študovať na vysokej škole.
Vedomosti, ktoré žiaci získajú na teoretickom vy-
učovaní si prehlbujú na odbornom výcviku v škole 
alebo firmách v regióne a  na odbornej praxi v re-

gionálnych spoločnostiach.



 3447 K  GRAFIK DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

         Absolventi ovládajú zásady a pracovné postupy pre tvorbu bitma-
povej a vektorovej grafiky, webových stránok, animácií a videa. Získa-
jú vedomosti a praktické zručnosti z tvorby analógovej a digitálnej fo-
tografie. Dokážu vytvoriť kompletnú grafickú identitu firmy (logoma-
nuál), tlačoviny akcidenčné, periodické, firemné, propagačné. Naučia 
sa základy javascriptu a php. Pracujú s grafickými programami , ako

 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

      Absolventi získajú vedomosti a zručnosti v oblasti tvárnenia, ob-
rábania a montáže strojových súčiastok, potrubí a mechanizmov, pre-
vodov a rozličných druhov strojov, zostavovania, obsluhy výrobných 
strojov a liniek, opravy, odstraňovania porúch klasických a progra-
movateľných strojov a zariadení, v oblasti programovania a obsluhy 
CNC strojov. V procese výučby využívajú programy AUTODESK  IN-
VENTOR, AUTOCAD, INTYS. Uplatnia sa v technických, hospodár-
skych a riadiacich funkciách v oblasti strojárstva.

 2697 K MECHANIK  ELEKTROTECHNIK

       Absolventi podľa zvoleného zamerania získajú  vedomosti a zruč-
nosti pre:
Informačné technológie – v oblasti používania, spracovania a preno-
su informácii, v oblasti informačných technológií, hardvéru, softvéru, 
konfigurovania a spravovania počítačových sietí. Ovládajú prácu s gra-
fickými systémami v informačnej technike. Učia sa základom progra-
movania v jazyku C++ pomocou stavebnice ARDUINA. Získané ve-
domosti si precvičujú formou praktických cvičení v laboratóriu výpo-
čtovej techniky a na odbornom 
Pri nadobúdaní praktických zručností škola spolupracuje s firmou Slo-
vak Telekom.
Automatizačnú techniku  - v oblasti automatizácie  výrobných proce-
sov,  programovania, diagnostike, montáži a oprave technických pro-
striedkov automatického riadenia. Teoretické vedomosti sa precviču-
jú  prakticky formou programovania logických automatov v progra-
me Festo Easy Veep, Siemens STEP 7 na programovateľných auto-
matoch PLC.
Autoelektroniku – v oblasti automobilov, mechaniky, elektriky a hlav-
ne elektroniky. Žiaci sa naučia merať elektrické a neelektrické veliči-
ny vo vzťahu k činnosti automobilov. Naučia sa správne postupovať pri 
diagnostike (paralelnej a sériovej), oprave a oživovaní elektronických 
zariadení v automobile s využitím programov MULTISIM, profi CAD, 
Micro WIN – PLC. Pri nadobúdaní praktických zručností škola spolu-
pracuje so servisnými pracoviskami a nadáciou Volkswagen Slovakia.
Všetci absolventi odboru môžu získať osvedčenie o odbornej spôsobi-
losti v elektrotechnike a osvedčenie o úspešnom absolvovaní progra-
mu NetAcad v oblasti počítačových sietí.

ŠTUDIJNÉ ODBORY (4 - ročné)

 2487 H 02 AUTOOPRAVÁR– ELEKTRIKÁR

     Absolventi sa pripravujú pre oblasť diagnostikovania  elektrických 
a elektronických zariadení motorových vozidiel a odstraňovania porúch 
v elektrickom systéme. Pri nadobúdaní praktických zručností škola spo-
lupracuje so súkromnými autoservismi v regióne, kde žiaci vykonáva-
jú odborný výcvik.

 3650 M  STAVITEĽSTVO

      Absolventi podľa zvoleného zamerania získajú vedomosti a zruč-
nosti pre:
Staviteľstvo - v oblasti navrhovania, projektovania, realizácie a oceňo-
vania stavieb až po ich predaj. Uplatnia sa ako stavebný technik v rôz-
nych typových pozíciách, ako referent  rozpočtov a kalkulácií, marketin-
gový pracovník vo výrobe a predaji stavebných materiálov a výrobkov.
Požiarnau ochranu  –  v oblasti činností súvisiacich s navrhovaním 
stavieb z požiarno - technického hľadiska, v oblasti požiarnej preven-
cie a represie. Uplatnia sa ako inšpektor na okresných a krajských ria-
diteľstvách hasičského a záchranného zboru a  technik špecialista v niž-
ších veliteľských funkciách.
Ďalšou možnosťou je získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti tech-
nika požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany.
Realitný maklér - v oblasti vykonávania činností súvisiacich s navrho-
vaním, prípravou, oceňovaním a marketingom predaja realít. 
Absolventi všetkých zameraní dokážu pracovať s aplikačnými softvér-
mi – AutoCAD, CADKON, REVIT, CENKROS Plus.

 4579 F  LESNÁ VÝROBA

      Absolventi získavajú vedomosti a zručnosti v jednoduchých od-
borných činnostiach v lesnej výrobe, v technológii pestovania lesov, 
vo využívaní lesnej techniky a jej bežnej údržby pre robotnícke povo-
lania v oblasti lesníctva. Vyučovanie a odborná prax prebieha na pra-
covisku Štítnik. 

 4572 F  POĽNOHOSPODÁRSKA  VÝROBA 

       Absolventi získajú vedomosti a zručnosti v oblasti jednoduchých 
činností v rastlinnej výrobe, obsluhy a údržby jednoduchých mecha-
nizačných prostriedkov, s uplatnením v oblastiach poľnohospodárskej 
výroby. Odbor sa vyučuje na pracovisku v Štítniku. 

 2683 H 12 ELEKTROMECHANIK -  
                   AUTOMATIZAČNÁ TECHNIKA

Absolventi získajú vedomosti a zručnosti v oblasti priemyselnej auto-
matizácie, regulačných obvodov, regulátorov a logických riadiacich ob-
vodov s možnosťou uplatnenia v oblastiach montáže, opráv, diagnostike 
a údržbe technických prostriedkov automatického riadenia.

 3355 H STOLÁR
  
      Absolventi sa uplatnenia v oblasti individuálnej, ale aj sériovej výro-
be nábytku,  stavebno-stolárskych výrobkov a ďalších výrobkov z dre-
va, zhotovenie rôznych druhov stolárskych výrobkov - okná, dvere, 
schody, obklady, podlahy a rôzne druhy nábytku.

 4561 H 02  POĽNOHOSPODÁR - 
                    FARMÁRSTVO

     Absolventi sa zameriavajú na oblasť pestovania rastlín a chovu poľ-
nohospodárskych zvierat s možnosťou uplatnenia v podnikoch zamera-
ných na poľnohospodársku a lesnú výrobu, v rôznych službách súvisia-
cich s výrobou, so životným prostredím a s  rozvojom  vidieka.

 3383 F SPRACÚVANIE DREVA

       Absolventi získajú praktické zručnosti v oblasti pomocných prác 
v stolárskej dielni pri opracovaní dreva. Vyučovanie a odborná prax 
prebieha na pracovisku Štítnik.

 (štúdium s maturitným vysvedčením a výučným listom)

UČEBNÉ ODBORY (3 - ročné)
(učebné štúdium s výučným listom)

 2487 H 01 AUTOOPRAVÁR– MECHANIK

      Absolventi sa pripravujú pre oblasť zisťovania porúch motorových 
vozidiel, opráv cestných motorových vozidiel a zoraďovania funkčných 
skupín automobilu. Pri nadobúdaní praktických zručností škola spolu-
pracuje so súkromnými autoservismi v regióne, kde žiaci vykonávajú 
odborný výcvik.

(štúdium s výučným listom pre žiakov s neukončeným 
základným vzdelaním)

UČEBNÉ ODBORY (2 - ročné)

Corel Draw, Cinema 4D, Sony Movie Studio Platinum, Zoner Photo 
Studio, 3D Max a iné. Môžu sa uplatniť v tlačiarňach, reprodukčných 
štúdiách, reklamných agentúrach, vydavateľstvách a redakciách perio-
dík, v stredných technicko-hospodárskych funkciách v oblasti výpočto-
vej techniky.

  viac na www.sostrv.edupage.org

Nezahoď svoju šancu stať sa odborníkom!

 (štúdium s maturitným vysvedčením)


