STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
LESNÍCKA
Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín

Objekt školy

ZABEZPEČUJE
 výchovno-vzdelávací proces pre
žiakov, ktorí ukončili základnú
školu v oblasti:
 lesníctva,
 poľnohospodárstva,
 opravárenstva,
 krajinárstva a environmentálnej
výchovy
v systéme stupňovitej prípravy
 rekvalifikáciu občanov (kurzy a
školenia)

ŠKOLA PREVÁDZKUJE
vlastnú AUTOŠKOLU

ZVÁRAČSKÚ školu

pre skupiny vodičských oprávnení:

zváranie metódami:

• B (osobný automobil)
• T (traktor)
• C1 (nákladný automobil do 7,5 t)

• Z-E1

(zváranie elektrickým oblúkom

obalenou metódou),

• Z-G1 (zváranie a rezanie plameňom),
• Z-M1 (zváranie elektrickým oblúkom
v ochrannej atmosfére CO2)

Pre potreby odborného výcviku a autoškoly má škola k dispozícii vozový park
•
•
•
•
•
•

OSOBNÉ AUTOMOBILY
UNIVERZÁLNE KOLESOVÉ TRAKTORY
LESNÉ KOLESOVÉ TRAKTORY
AUTOBUS
NÁKLADNÉ AUTOMOBILY
VÝVOZNÁ KOLESOVÁ SÚPRAVA

Prehľad školských vzdelávacích programov
Štvorročné školské vzdelávacie programy

Školské vzdelávacie programy 3+2 roky

• operátor lesnej techniky

• technik špecialista poľnohospodárskych
a lesných strojov

• mechanik strojov a zariadení
• mechanizácia pôdohospodárstva

• lesný hospodár

Trojročné školské vzdelávacie programy

V čom chcem byť
majster ???

• mechanizátor lesnej výroby -MLV
• mechanik opravár - lesné stroje a
zariadenia - MO
• agromechanizátor, opravár- AGRO

odbory s TRIDSAŤROČNOU
TRADÍCIOU

• tesársky technik

Školské vzdelávacie programy zamerané na lesníctvo
• OPERÁTOR LESNEJ TECHNIKY
štvorročný školský vzdelávací program
• LESNÝ HOSPODÁR
päťročný školský vzdelávací program
• MECHANIZÁTOR LESNEJ VÝROBY trojročný školský vzdelávací program

• sme jednou z troch škôl na Slovensku poskytujúcou prípravu žiakov na obsluhu
a údržbu strojov a zariadení určených na prácu v lese pri ťažbe, sústreďovaní a
odvoze dreva,
• o kvalite školy svedčia aj početné výhry na súťažiach zručnosti Drevorubač
Junior,
• záujem nemeckých lesníkov o prácu našich absolventov,
• absolventi nemajú problém uplatniť sa na trhu práce v svojom odbore.

Školské vzdelávacie programy zamerané na opravárenstvo
MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ - štvorročný školský vzdelávací program, zameraný na strojárstvo
MECHANIZÁCIA PÔDOHOSPODÁRSTVA- zameraný na opravárenstvo
štvorročný školský vzdelávací program
TECHNIK ŠPECIALISTA POĽNOHOSPODÁRSKYCH A LESNÝCH STROJOV
päťročný školský vzdelávací program
MECHANIK OPRAVÁR – LESNÉ STROJE A ZARIADENIA
trojročný školský vzdelávací program
AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR
trojročný školský vzdelávací program

•
•

opravy na vozovom parku vo vlastníctve školy,
opravy na vozovom parku poľnohospodárskych družstiev, vo firme Orvex Námestovo,
LKT s.r.o. Trstená, päť zmluvných autoservisov,

•

okrem opráv ovládajú problematiku poľnohospodárstva a lesného hospodárstva,

•
•

získajú zváračský preukaz,
sme jedinou školou v okolí, ktorej žiaci dostanú oprávnenie na vedenie osobného auta a
traktora, nákladného auta do 7,5 tony,

•

žiaci týchto odborov získajú oprávnenie aj na prácu s motorovou pílou, krovinorezom,
hydraulickou rukou

trojročný učebný odbor TESÁR
• odbor vyhlásený Ministerstvom školstva za
nedostatkový,
• chýbajú absolventi na trhu práce vyučení v učebnom
odbore tesár,
• absolvent učebného odboru tesár iba na našej škole
získa oprávnenia na prácu s ručnou motorovou
reťazovou pílou, oprávnenie na vedenie osobného
automobilu.

ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY ŠTVORROČNÉ S MATURITOU
1.

študijný odbor 4556 K

OPERÁTOR LESNEJ TECHNIKY

Absolvent ovláda činnosti súvisiace s obsluhou a údržbou lesných strojov a zariadení
v pestovnej činnosti, v ťažbe, sústreďovaní a odvoze dreva, na skladoch dreva.
Vie riadiť a organizovať prácu v pracovných skupinách v lesníckej prvovýrobe, vie čítať
jednoduché strojárske výkresy a schémy, vie posúdiť vhodnosť využitia a nasadenia lesných
strojov, ktoré sám ovláda.
•
•
•
•
•
•
•
•

zváračský preukaz na zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2 - metóda Z-M 1,
oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva,
oprávnenie na obsluhu univerzálneho kolesového traktora ( UKT )pri sústreďovaní dreva,
oprávnenie na obsluhu špeciálneho lesného kolesového traktora ( ŠLKT ) pri sústreďovaní dreva,
oprávnenie na obsluhu lesného pásového vyťahovača ( LPV ) pri sústreďovaní dreva ,
oprávnenie na obsluhu krovinorezu,
obsluha nakladacieho žeriavu – hydraulickej ruky pri odvoze dreva a vývoznej kolesovej súpravy
vodičské oprávnenia osobné auto, traktor, nákladné auto do 7,5t.

trvanie štúdia:
žiak získa :
prijímacie skúšky:
maturitná skúška zo:

4 roky
maturitné vysvedčenie, výučný list a vyššie uvedené oprávnenia
BIO, SJL
SJL, cudzí jazyk, praktická časť z odborných predmetov, teoretická časť z
odborných predmetov
vyučujú sa cudzie jazyky: NEJ alebo ANJ
Ďalšie možnosti štúdia:
Technická univerzita Zvolen, študijný program lesníctvo
Svoboda nad Úpou v ČR - pobočka Českej lesníckej akadémie Trutnov- rozšírenie oprávnení o harvestor a
lanové systémy, štúdium až po skončení SOŠ v Tvrdošíne, štúdium je bezplatné,
platí sa iba internát a strava.
Vysoká škola lesnícka Brno a Praha

ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY ŠTVORROČNÉ S MATURITOU
1.

študijný odbor 2413 K

MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

STROJÁROM sa ponúkajú široké možnosti uplatnenia, preto vzdelávací program a príprava žiakov má
široký záber v oblasti výroby, obsluhy a opravy strojov a zariadení.
Uplatnenie:
· obsluha a údržba CNC strojov ,
· v oblasti výroby a opravy automobilov,
· zváranie plynom a elektrickým oblúkom,
· obrábanie kovov,
· zámočníctvo, inštalatérstvo,
· tvárnenie, lisovanie, zlievanie,
· v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (solárne panely,)
Absolvent vie:
obsluhovať, opraviť, previesť údržbu CNC strojov, aj obrábacích konvenčných strojov, použiť
softvérové aplikácie- kresliť súčiastky v 2D a 3D zobrazení, pozná vlastnosti a technologický
postup spracovania technických materiálov, základné technologické postupy ručného a strojného
spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok
strojárskych polotovarov a výrobkov, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav, čítať
technické výkresy, pozná technické normy, technické predpisy, ovláda prácu s meradlami,
s diagnostickým zariadením a servisno- informačnými prístrojmi.
Oprávnenia: zváranie plynom a elektrickým oblúkom, získanie oprávnenia na riadenie osobného vozidla
trvanie štúdia:
žiak získa :
prijímacie skúšky:
maturitná skúška zo:

4 roky
maturitné vysvedčenie, výučný list a vyššie uvedené oprávnenia
MAT, SJL
SJL, cudzí jazyk, praktická časť z odborných predmetov, teoretická časť
z odborných predmetov
vyučujú sa cudzie jazyky: NEJ alebo ANJ
Ďalšie možnosti štúdia:
Vysoká škola technického- strojárskeho zamerania- Bratislava, Žilina

3. študijný odbor 4243 M MECHANIZÁCIA PÔDOHOSPODÁRSTVA - zameraný na
opravárenstvo
umožňuje získanie požadovaných vedomostí a zručností pre vykonávanie činnosti stredných technicko –
hospodárskych pracovníkov v oblasti mechanizácie pôdohospodárstva, v oblasti technických služieb pre
poľnohospodárstvo, opravárenstve a v technických službách na vidieku.
Je schopný ovládať dôležité odborné a manuálne zručnosti a to:
•
pri riadení, obsluhe a údržbe mechanizačných prostriedkov používaných v poľnohospodárskej výrobe
•
technologických postupov pri opravách strojov a zariadení používaných v pôdohospodárstve,
•
práce v rámci komunálnych služieb miest a dedín so zameraním na manipuláciu s odpadmi, údržbu a
čistenie miestnych komunikácií,
•
technologických postupov v pestovaní rastlín a chove hospodárskych zvierat.

•
•
•
•

vedenie osobného, nákladného automobilu a traktora,
obsluhu hydraulickej ruky, krovinorezu, motorovej píly,
obsluhu vývoznej kolesovej súpravy,
zváračský preukaz na zváranie el. oblúkom v ochrannej atmosfére CO2 - metóda Z-M1.

trvanie štúdia:
žiak získa :
prijímacie skúšky:
maturitná skúška zo:

4 roky
maturitné vysvedčenie, vyššie uvedené oprávnenia
BIO, SJL
SJL, cudzí jazyk, praktická časť z odborných predmetov, teoretická časť z
odborných predmetov
vyučujú sa cudzie jazyky: NEJ, ANJ
Ďalšie možnosti štúdia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Vysoká škola poľnohospodárska Brno, alebo Praha
POĽNOHOSPODÁRSTVO POTREBUJE MLADÝCH ĽUDÍ - nové stroje elektronicky ovládané, joistika, počítače,
robotizácia a automatizácia
V školskom roku 2016/2017 sa odbor neotvára
Odborná prax sa vykonáva v dielni na Poľnohospodárskom družstve Tvrdošín a PD v mieste bydliska.

2. študijný odbor ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - pre chlapcov aj pre dievčatá
Študijný odbor životné prostredie pripravuje žiakov na činnosti
stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v oblasti tvorby a
ochrany životného prostredia aj pre štúdium na vysokých školách,
najmä na ekologickej fakulte.
Absolvent životného prostredia je pripravený:
 na budúce uplatnenie v zodpovedajúcich pracovných a spoločenských funkciách,



aby po nástupnej praxi a zapracovaní mohol vykonávať práce pri riešení
problémov životného prostredia krajiny,

 na výkon činnosti kontroly a kvality životného prostredia, kontroly a
posudzovania projektov a územného plánovania,


na riadenie zásahov pri ekologických haváriách.

trvanie štúdia:
žiak získa :
prijímacie skúšky:
maturitná skúška zo:

4 roky
maturitné vysvedčenie
BIO, SJL, CHEM
SJL, cudzí jazyk, praktická časť z odborných predmetov,
teoretická časť z odborných predmetov
vyučujú sa cudzie jazyky: NEJ, ANJ
Ďalšie možnosti štúdia:

na fakultách životného prostredia a ekológie, krajinnej ekológie
Bratislava, Banská Bystrica, Zvolen, Košice

V školskom roku 2016/2017 sa odbor neotvára

ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PÄŤROČNÉ S MATURITOU
TECHNIK ŠPECIALISTA POĽNOHOSPODÁRSKYCH A LESNÝCH STROJOV
3 +2 roky : maturita- výučný list- oprávnenia
•
3 roky v odbore: Mechanik opravár - lesné stroje a zariadenia
alebo Agromechanizátor opravár
•
2 roky v odbore : 4526 L Mechanizácia poľnohospodárstva a lesného
hospodárstva
Absolvent je kvalifikovaný vykonávať technicko-hospodársku činnosť, riadiť výrobu,
montáž, opravy strojov a technologických zariadení používaných v poľnohospodárstve a
lesnom hospodárstve.
trvanie štúdia:
žiak získa :
prijímacie skúšky:
maturitná skúška zo:

päť rokov - 3 + 2 roky
maturitné vysvedčenie, výučný list, oprávnenia
bez prijímacích skúšok
SJL, cudzí jazyk, praktická časť z odborných predmetov, teoretická časť z odborných
predmetov
vyučujú sa cudzie jazyky: NEJ alebo ANJ

Ďalšie možnosti štúdia: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Vysoká škola poľnohospodárska Brno, alebo Praha
Technická univerzita Zvolen- študijný program lesníctvo

ŠKOLSKÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY PÄŤROČNÉ S MATURITOU

LESNÝ HOSPODÁR
3 + 2 roky: maturita- výučný list- oprávnenia
•
3 roky v odbore: Mechanizátor lesnej výroby
•
2 roky v odbore: 4521 L Lesné hospodárstvo
Absolvent je kvalifikovaný riadiť lesnú hospodársku jednotku štátneho, alebo
neštátneho sektoru, hospodársku jednotku lesnícky obvod a lesnú správu.
Odborná prax je zameraná na starostlivosť o les - pestovanie lesa, ochranu lesa, hospodársku
úpravu lesy, zisťovanie zásoby lesa na ležato a na stojato, lesnícke mapy, program starostlivosti o
les.
trvanie štúdia:
žiak získa :
prijímacie skúšky:
maturitná skúška zo :

päť rokov - 3 + 2 roky
maturitné vysvedčenie, výučný list, oprávnenia
bez prijímacích skúšok
SJL, cudzí jazyk, praktická časť z odborných predmetov, teoretická časť z odborných
predmetov
vyučujú sa cudzie jazyky: NEJ alebo ANJ
Ďalšie možnosti štúdia: Technická univerzita Zvolen- študijný program lesníctvo
Vysoká škola lesnícka Brno, alebo Praha

Školské vzdelávacie programy trojročné
1.

učebný odbor 4575 H MECHANIZÁTOR LESNEJ VÝROBY

Absolventi učebného odboru mechanizátor lesnej výroby môžu vykonávať odborné pracovné činnosti v lesnom
hospodárstve, v pestovnej a ťažbovej činnosti.
Sú spôsobilí pracovať so všetkými druhmi mechanizačných prostriedkov používaných v lesnom hospodárstve.
Môžu sa uplatniť aj v iných odboroch hospodárskej činnosti, kde je potrebná kvalifikovaná obsluha mechanizmov
resp. znalosti z oblasti lesníctva a krajinárstva.
•
•
•
•
•
•
•

Oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva.
Oprávnenie na obsluhu univerzálneho kolesového traktora ( UKT )pri sústreďovaní dreva.
Oprávnenie na obsluhu špeciálneho lesného kolesového traktora ( ŠLKT ) pri sústreďovaní dreva.
Oprávnenie na obsluhu lesného pásového vyťahovača ( LPV ) pri sústreďovaní dreva.
Oprávnenie na obsluhu krovinorezu.
Obsluha nakladacieho žeriavu – hydraulickej ruky a vývoznej kolesovej súpravy.
Vodičské oprávnenia na vedenie automobilu, traktora, nákladného auta do 7,5 t.

trvanie štúdia:
3 roky
žiak získa :
výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške a vyššie uvedené oprávnenia
prijímacie skúšky:
bez prijímacích skúšok
záverečné skúšky z :
odborných predmetov- časť písomná, ústna, praktická
vyučujú sa cudzie jazyky: NEJ alebo ANJ
ĎALŠIE MOŽNOSTI ŠTÚDIA:
Svoboda nad Úpou v ČR - pobočka Českej lesníckej akadémie Trutnov- rozšírenie oprávnení o harvestor a lanové
systémy, štúdium po skončení druhého ročníka SOŠ v Tvrdošíne, štúdium je bezplatné,
platí sa iba internát a strava. Záverečné skúšky žiak vykonáva v ČR vo Svobode.
Pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu v školskom vzdelávacom programe LESNÝ HOSPODÁR a
získať maturitu s novým oprávnením vykonávať prácu lesného hospodára v štátnych, alebo neštátnych lesoch.
Po získaní maturity možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole - Technická univerzita Zvolen- študijný
program lesníctvo.

2. učebný odbor 2466 H 04 MECHANIK OPRAVÁR - LESNÉ STROJE A ZARIADENIA
Absolventi učebného odboru mechanik opravár vykonávajú technickú údržbu, zisťovanie porúch, opravy,
nastavovanie a preskúšanie lesných strojov a zariadení, mechanizovaného náradia, UKT a ŠLKT vrátane ich
príslušenstva a nákladných automobilov na odvoz dreva vrátane špeciálneho vybavenia.








oprávnenie na nastavovanie, opravu a údržbu mechanizačných prostriedkov a zariadení používaných
v lesnom hospodárstve;
spôsobilosť na ručné a strojné spracovanie kovov;
zváračský preukaz skupiny Z-M1 – zváranie elektrickým oblúkom v ochrannej atmosfére CO2
a Z-G1- zváranie a rezanie plameňom;
oprávnenie pre prácu s ručnou motorovou reťazovou pílou,
vodičské oprávnenia na vedenie osobného automobilu, traktora, nákladného auta do 7,5t.

trvanie štúdia:
3 roky
žiak získa :
výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške a vyššie uvedené oprávnenia
prijímacie skúšky:
bez prijímacích skúšok
záverečné skúšky z :
odborných predmetov- časť písomná, ústna, praktická
vyučujú sa cudzie jazyky: NEJ alebo ANJ
ĎALŠIE MOŽNOSTI ŠTÚDIA:
Pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu v odbore MECHANIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A
LESNÉHO HOSPODÁRSTVA a získať maturitu.
Po získaní maturity možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole - technického zamerania Bratislava, Žilina,
alebo Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Odborný výcvik sa vykonáva v dielňach školy - opravuje sa technika, ktorú škola vlastní - UKT, LKT, LPV, nákladné
motorové vozidlá, autobus. Majstri odbornej výchovy sú vysokokvalifikovaní odborníci. Škola má v oblasti
opravárenstva 30. ročnú tradíciu. Žiaci vykonávajú odborný výcvik aj na zmluvných pracoviskách – Technogum
Nižná, Mikona Tvrdošín, Orvex Námestovo, LKT Trstená.

3. učebný odbor 4524 H

AGROMECHANIZÁTOR, OPRAVÁR

Pripravuje absolventov aby boli schopní vykonávať kvalifikované činnosti pri nastavovaní, obsluhe, údržbe a
opravách mechanizačných prostriedkov, strojov a zariadení používaných v poľnohospodárstve a v službách.
Absolventi zabezpečujú prevádzkovú spoľahlivosť strojov, vedia posúdiť zložitosť a namáhavosť pracovných
úloh, hodnotiť množstvo a kvalitu vykonanej práce, viesť záznamy prvotnej evidencie, dodržiavať bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci.

•
•
•
•

•

zváračský preukaz na zváranie el. oblúkom v ochrannej atmosfére CO2, metóda Z–M 1,
oprávnenie na obsluhu ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva,
oprávnenie na obsluhu krovinorezu,
obsluha nakladacieho žeriavu – hydraulickej ruky,
vodičské oprávnenia na vedenie osobného automobilu, traktora, nákladného auta do 7,5t.

trvanie štúdia:
3 roky
žiak získa :
výučný list , vysvedčenie o záverečnej skúške a vyššie uvedené oprávnenia
prijímacie skúšky:
bez prijímacích skúšok
záverečná skúška z :
odborných predmetov- časť písomná, ústna, praktická
vyučujú sa cudzie jazyky: NEJ alebo ANJ

ĎALŠIE MOŽNOSTI ŠTÚDIA:
Pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu v odbore MECHANIZÁCIA POĽNOHOSPODÁRSTVA A
LESNÉHO HOSPODÁRSTVA a získať maturitu.
Po získaní maturity možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole - technického zamerania Bratislava, Žilina,
alebo Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.
Odborný výcvik sa vykonáva v dielňach v dielni poľnohospodárskeho družstva Tvrdošín a PD v mieste bydliska.
Majstri odbornej výchovy sú vysokokvalifikovaní odborníci a škola má v oblasti opravárenstva 30. ročnú tradíciu.
Žiaci prax vykonávajú aj na zmluvných pracoviskách – Technogum Nižná, Mikona Tvrdošín, Orvex Námestovo, LKT
Trstená.

4. učebný odbor 3663 H

TESÁR

Učebný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom,
s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami tak, aby bol schopný
samostatne vykonávať odborné činnosti spojené s ručným a strojovým opracovaním dreva
v stavebnej činnosti.
Súčasťou prípravy je tiež rekonštrukcia drevených zrubov, drevených stavieb a šindliarska
výroba, zhotovovanie, montáž a demontáž drevených tesárskych konštrukcií.
Absolventi učebného odboru môžu získať oprávnenie na:

• prácu s reťazovou motorovou pílou,

•

vodičské oprávnenia na vedenie osobného automobilu a traktora.

trvanie štúdia:
žiak získa :
prijímacie skúšky:
záverečné skúšky z :
vyučujú sa cudzie jazyky:

3 roky
výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške a vyššie uvedené oprávnenia
bez prijímacích skúšok
odborných predmetov- časť písomná, ústna, praktická
NEJ alebo ANJ

ĎALŠIE MOŽNOSTI ŠTÚDIA:
Pokračovať v dvojročnom štúdiu a získať maturitu.
Po získaní maturity možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole - Technická univerzita Zvolen- drevárska
fakulta.
Odborný výcvik sa vykonáva v dielňach školy, kde prebieha ručné spracovanie dreva a v drevárskej výrobe v
Tvrdošíne, Nižnej, tesárska firma v Nižnej, Trstenej.
Učebný odbor tesár je vyhlásený Ministerstvom školstva za nedostatkový, chýbajú odborníci pre danú
oblasť.

V školskom roku 2016/2017 sa odbor neotvára

www.soultv.sk
facebook: soš lesnícka
Tvrdošín

MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ POĽOVNÍCKY
LÍSTOK
za výhodných podmienok,
prednášky a cvičenia na našej škole

MEDZINÁRODNÁ
SPOLUPRÁCA A
PROJEKTY
Spolupráca v rámci projektov Erasmus +
so Strednými lesníckymi školami :
• BZENEC,
• VYSOKÉ NAD JIZEROU,
• SVOBODA NAD ÚPOU,
• STARY SANCZ,
• S BABIOGORSKYM PARKOM
NARODOWYM
Spolupráca s:
• CHKO Horná Orava
• TANAP
• Národné lesnícke centrum Zvolen
• Technická univerzita Zvolen

