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Spojená škola
Stredná odborná škola 

automobilová
Banská Bystrica

Nebuď bábovka, neboj sa áut 
a posilni naše rady
Prečo???
• možnosť získať zdarma vodičský preukaz skupiny B 

v našej autoškole 
• 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 aktivitách organizovaných školou
• odborné exkurzie a prednášky

Významné úspechy školy
1. miesto v 15. ročníku celoslovenskej súťaže 
AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2014, 
ktoré vybojoval Tomáš Hrdý, žiak III.BA v kategórii 
autoopravár – lakovník

Grafický dizajn: Róbert Cseri 3. CSŠ – SOŠE

Autoškola
Všetci naši študenti môžu 
získať vodičský preukaz 
skupiny „B“ ZDARMA.

Žiaci SOŠ automobilovej prevádzkujú svoj auto servis
už viac ako 10 rokov. Je zameraný na kompletný
servis osobných a malých dodávkových motorových
vozidiel všetkých značiek.

Pracoviská autoservisu: – pracovisko mechanik           
– pracovisko karosár 
– pracovisko lakovník
– pracovisko elektrikár
– pneuservis 

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



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

Uplatnenie absolventa:
• v automobilovej výrobe a výrobe automobilových

komponentov
• v servisoch pri opravách motorových vozidiel
• profesionálny vodič v cestnej doprave
• v distribúcii a predaji náhradných dielov

Odborné zručnosti:
• schopnosť samostatne

vykonávať údržbu,
diagnostiku a opravy
cestných motorových 
vozidiel

• schopnosť pracovať 
s technickou 
dokumentáciou

Odborné zručnosti:
• schopnosť samostatne vykonávať údržbu,

diagnostiku a opravy elektrozariadení cestných
motorových vozidiel

• schopnosť pracovať s technickou dokumentáciou
• znalosť pracovať s meracou technikou

2487 H 01 autoopravár mechanik

2487 H 02 autoopravár elektrikár

Odborné zručnosti:
• schopnosť vykonávať opravy karosérií a skríň 

vozidiel
• schopnosť pracovať s technickou dokumentáciou
• schopnosť vykonávať montáž príslušenstva 

a vybavenia motorových vozidiel

2487 H 03 autoopravár karosár

Odborné zručnosti:
• schopnosť vykonávať

lakovnícke práce
• schopnosť pracovať 

s technickou 
dokumentáciou

• schopnosť obsluhovať
striekaciu kabínu

• znalosť ovládať základy
dizajnérskeho lakovania

2487 H 04 autoopravár lakovník

Odborné zručnosti:
• schopnosť obsluhovať 

konvenčné obrábacie 
stroje

• znalosť ovládať prácu na CNC a NC strojoch
• znalosť ovládať softvér
• schopnosť pracovať s technickou dokumentáciou

2433 H obrábač kovov

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

Odborné zručnosti:
• schopnosť samostatne vykonávať údržbu, 

diagnostiku a opravy elektrozariadení cestných 
motorových vozidiel

• schopnosť pracovať s technickou dokumentáciou
• znalosť pracovať s diagnostickou technikou

Uplatnenie absolventa:
• v automobilovej výrobe a výrobe automobilových

komponentov
• v servisoch ako špecialista na automobilovú 

diagnostiku
• prijímací technik
• vedúci autorizovaného servisu

Autotronik

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


