
Vám zaistí kvalitné odborné vzdelanie

Škola prevádzkuje vlastnú 

AUTOŠKOLU na získanie oprávnení skupiny B,T,C1 

ZVÁRAČSKÚ ŠKOLU zváranie metódami ZK 311-1, 
ZK135-1,ZK 111-1 

Zabezpečuje  vzdelávanie pre žiakov v oblasti: 

LESNÉHO HOSPODÁRSTVA    

POĽNOHOSPODÁRSTVA 

STROJÁRENSTVA 

v rámci projektov Erasmus + 
so Strednými lesníckymi školami: 

  BZENEC 

  VYSOKÉ NAD JIZEROU 

  SVOBODA NAD ÚPOU 

  STARY SANCZ 

  ŠTERNBERK 

   LESY NEMECKO 

  S BABIOGORSKYM   PARKOM NARODOWYM 

Medzinárodné 
súťaže  

MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ POĽOVNÍCKY LÍSTOK 

za výhodných podmienok 

SOŠ SOŠ SOŠ 

   LESNÍCKA LESNÍCKA LESNÍCKA 

   TVRDOŠÍNTVRDOŠÍNTVRDOŠÍN   

Múdrosť minulosti,  

poznatky prítomnosti,  

vzdelanie budúcnosti 

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA 

REKVALIFIKAČNÉ  A VZDELÁVACIE SLUŽBY 

Deň otvorených dverí - každoročné podujatie zorganizované 
s cieľom rozšíriť informovanosť o našej škole interaktívnym 
spôsobom a uľahčiť tak žiakom ZŠ rozhodnúť sa o svojom bu-
dúcom štúdiu a zároveň im prezentovať aktivity, ktoré posky-
tujeme študentom v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu 
i mimo vyučovania 

Deň lesov— každoročné podujatie, v ktorom chceme žiakom 
priblížiť význam lesa pre človeka, vyskúšajú sa v poznávaní 
rastlín, drevín, zvierat, hmyzu, súťažia v pílení dreva  

Interaktívne prednášky pre základné školy na témy:      

O Biomase,   Les ako ho nepoznáme,     O odpadoch 

VIAC  INFO: 
facebook: soš lesnícka Tvrdošín   

web stránka:  www.soultv.sk  

tel: 043/5309311, e-mail: soultv@soultv.sk 
adresa:  Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín 

PRÁCA S VEREJNOSŤOU 

mailto:soultv@soultv.sk


OPERÁTOR  LESNEJ   TECHNIKY 
4 ročný odbor 

 maturita+ výučný  list + oprávnenia 

Vedomosti a zručnosti: 

ručné a strojové obrábanie kovov, údržba a obsluha strov a zariadení  

používaných v lesníctve, technologické postupy + použitie strojov a 

zariadení v ťažbe, sústreďovaní dreva, manipulácii, ochrane a pestova-

ní lesa, Vie  riadiť a organizovať prácu v pracovných skupinách 

v lesníckej prvovýrobe. Vie posúdiť vhodnosť nasadenia a využitia les-

ných strojov a zariadení. 

Možnosť získať oprávnenia: 

vodičské oprávnenie C1, B, T , zváračský preukaz ZK 135-1, opráv-

nenie pre prácu s LKT, UKT,  pilčícky preukaz, hydraulická ruka, vývoz-

ná kolesová súprava, lesný pásový vyťahovač,. 

MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ 
4 ročný odbor 

  maturita + výučný list + oprávnenia

Možnosť duálneho systému vzdelávania

Vedomosti a zručnosti: 

obsluhovať, previesť údržbu CNC a  obrábacích konvenčných strojov, 

použiť softvérové aplikácie- kresliť súčiastky v 2D a 3D zobrazení, po-

zná  vlastnosti  a technologický postup spracovania technických mate-

riálov, základné technologické postupy ručného a strojného spracova-

nia, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže metó-

dy tepelného spracovania a povrchových úprav, čítať technické výkresy, 

pozná technické normy, technické predpisy. 

Možnosť získať oprávnenia: zváračský preukaz ZK 135-1, ZK 311-1 

   vodičské oprávnenie skupiny B 

Uplatnenie: 

obsluha a údržba CNC strojov , v oblasti výroby a opravy automobilov, 

inštalatérstvo, tvárnenie, lisovanie, zlievanie,  zváranie 

v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (solárne panely)  

MECHANIZÁTOR LESNEJ VÝROBY 
3 ročný odbor 

   výučný list + oprávnenia 

MECHANIK OPRAVÁR 
  LESNÉ STROJE A ZARIADENIA 

3 ročný odbor: výučný list + oprávnenia 

Vykonávajú odborné pracovné činnosti v lesnom hospodárstve, 

v pestovnej i ťažbovej činnosti. Môže sa uplatniť aj v iných odboroch 

hospodárskej činnosti, kde je potrebná kvalifikovaná obsluha mecha-

nizmov,   môže pokračovať v nadstavbovom odbore lesné hospodár-

stvo a získať maturitu. 

Možnosť získať oprávnenia: vodičské oprávnenie  C1, B, T , opráv-

nenie pre prácu s LKT, UKT,  pilčícky preukaz,  hydraulická ruka, vý-

vozná kolesová súprava, lesný pásový vyťahovač,  

 Môže si rozšíriť  oprávnenia o obsluhu harvestoru a lanových   systé-

mov v družobnej škole v Česku, kde absolvuje tretí ročník.  

Vedomosti a zručnosti: 

Absolvent odboru vykonáva technickú údržbu, opravy, nastavovanie 

a preskúšanie lesných strojov a zariadení, mechanizovaného náradia, 

UKT, LKT, vrátane ich príslušenstva.  

Možnosť získať oprávnenia:   

vodičské oprávnenie na skupiny B, T, C1, 

oprávnenie na nastavovanie, opravu a údržbu mechanizačných pro-

striedkov a zariadení, spôsobilosť na ručné a strojové obrábanie ko-

vov,  zváračský  preukaz  skupiny ZK 135-1, ZK 311-1 

oprávnenie pre prácu s motorovou pílou. 

Môže pokračovať v dvojročnom nadstavbovom odbore mechanizácia 
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva   a  získať maturitu. 

AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR 
3 ročný odbor 

 výučný list + oprávnenia 

Absolvent je schopný vykonávať kvalifikované činnosti pri nastavova-

ní, obsluhe, údržbe a opravách mechanizačných prostriedkov, strojov 

a zariadení používaných v poľnohospodárstve a v službách.  

Možnosť získať oprávnenia: 

vodičské oprávnenie na skupinu C1, B, T, 

zváračský preukaz skupiny  ZK 135-1  

oprávnenie na prácu s motorovou pílou,  

vyvážacou súpravou s hydraulickou rukou. 

oprávnenie na nastavovanie, opravu a údržbu mechanizačných 

prostriedkov 

STROJÁRSTVO 

MECHANIZÁCIA PÔDOHOSPODÁRSTVA 
4 ročný odbor 

 maturita+ oprávnenia 
Pre šk. rok 2021/22 zapojenie do duálneho 

systému vzdelávania

Umožňuje získanie požadovaných  vedomostí a zručností pre vykoná-

vanie činnosti  v oblasti mechanizácie pôdohospodárstva, v oblasti 

technických služieb, v opravárenstve.  Ovláda technologické postupy v 

chove hospodárskych zvierat a pestovaní plodín.   

 Možnosť získať oprávnenia:  

vodičské oprávnenie na skupinu C1, B, T, 

oprávnenie pre vývoznú kolesovú súpravu,  

oprávnenie pre prácu s hydraulickou rukou,  

pilčícky preukaz, zváračský preukaz skupiny  ZK 135-1 

POĽNOHOSPODÁRSTVO 

lesníctvo 




