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Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01 Bratislava
tel.: 02 / 32 11 80 51, 52 fax: 02 / 43 63 00 23, sousba@sous-ruzinov.sk

www.sous-ruzinov.sk

Všetko pod jednou strechou
3 ročné učebné odbory / výučný list

stolár, maliar, murár, autoopravár, elektromechanik, inštalatér

4 ročné študijne odbory / maturita
mechanik PC sietí, mechanik lietadiel, pracovník marketingu

Žiakom poskytneme:
• pracovný odev, obuv, pomôcky a náradie úplne zadarmo

• odborná prax žiakov priamo vo fi rmách
• mesačné odmeny za produktívne práce v učebných odboroch

• príspevok na kurzy – zváračský kurz a odborná spôsobilosť elektrotechnikov
• zabezpečíme ubytovanie v Internáte SOŠ a poskytneme príspevok vo výške 15 Eur

• žiakom v sociálnej núdzi prispievame 50 % z ceny cestovného max. však do výšky 10 Eur
• príspevok na lyžiarsky výcvik, zájazd k moru alebo splav Malého Dunaja...

• pestrú krúžkovú činnosť priamo na škole



„Remeslo má zlaté dno“

„Štúdijné odbory“

„Možnosti zvýšenia uplatniteľnosti !“

Stolár
režeme, brúsime, lepíme, 
montujeme a modernizujeme 
nábytok, dvere, ploty...

Maliar
maľujeme, natierame, brúsime, 
stierkujeme steny, stropy, 
fasády...

Elektromechanik
skúšame, inštalujeme a vedieme 
rozvody,  montujeme rozvádzače, 
elektroinštalácie a bleskozvody...

Murár
staviame, opravujeme, 
obkladáme, dláždime a budujeme 
stavby a chodníky...

Inštalatér
inštalujeme rozvody vody,  
kanalizácie a kúrenia – meď, 
plast, pozink, zvárame plynom...

Absolventi štvorročného študijného odboru pracovník marketingu získajú schop-
nosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať 
v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti prie-
bežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prá-
cu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci 
s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a ko-
munikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.

Študijný odbor mechanik lietadiel pripravuje absolventov so širokým všeobecno-
vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami i praktickými spô-
sobilosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifi kovanú cieľavedomú samostatnú 
činnosť pri prevádzke, údržbe, opravách a generálnych opravách lietadiel. Predpo-
kladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe 
získaných vedomostí v predmetoch všeobecnovzdelávacích a odborných.

Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifi kovaný odborný 
pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracova-
nia a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru a softvéru počítača 
a počítačových sietí. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nie len pre obsluhu 
zariadení na spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, 
ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.

Autoopravár
opravujeme motorické časti, 
vymieňame oleje a fi ltre, robíme 
konštrukčné opravy...

Akreditové 
vzdelávacie 
programy
Rekvalifi kácie
v odboroch: maliar, autoopravár, 
strojný mechanik, murár, stolár, 
inštalatér, elektromechanik a klampiar

Skúšky odbornej spôsobilosti
v odboroch: murár, stolár, inštalatér 
a elektromechanik


