
STREDNÁ  ODBORNÁ ŠKOLA 
 
ŠTUDIJNÝ  ODBOR 
 
3341 K  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
dĺžka prípravy:  5 rokov 
ukončenie štúdia: maturitná skúška 
   maturitné vysvedčenie 
   výučný list 
odbor určený pre chlapcov a dievčatá 

Obsluha, nastavovanie a bežná údržba strojov a 
zariadení v drevárskej a nábytkárskej výrobe, schopnosť 
riadenia výrobných procesov so špeciálnymi 
požiadavkami na techniku pri výrobe polovýrobkov a 
výrobkov. 
Podmienky prijatia: 

Ukončené základné vzdelanie, doklad o zdravotnom 
znevýhodnení. Zvládnutie prijímacích skúšok zo 
slovenského jazyka a  matematiky.  
U uchádzačov sa predpokladá technické myslenie a 
primerané manuálne zručnosti. 
 
UČEBNÉ  ODBORY 
 

3355 H  stolár  
dĺžka prípravy:  4 roky 
ukončenie štúdia: záverečná skúška 
   výučný list 
odbor určený pre chlapcov 

Spracovanie a opracovanie materiálov na nábytok, 
stolárske výrobky a konštrukcie vrátane ich povrchových 
úprav a montáží. Žiaci získajú teoretické aj praktické 
vedomosti o používanej surovine - o dreve a ostatných 
materiáloch. 
Podmienky prijatia: 

Ukončené základné vzdelanie, doklad o zdravotnom 
znevýhodnení a primeraná fyzická zdatnosť. 
 
6445  H  kuchár 
dĺžka prípravy:  4 roky 
ukončenie štúdia: záverečná skúška 
   výučný list 
odbor určený pre chlapcov a dievčatá 

Výroba  bežného  sortimentu jedál teplej a studenej 
kuchyne, vrátane diétnych pokrmov, polotovarov, ich 
expedícia a úprava na servírovanie. 
Podmienky prijatia: 

Ukončené základné vzdelanie, doklad o zdravotnom 
znevýhodnení. Uchádzači nesmú trpieť na ekzémy, 
psoriázu, nesmú byť precitlivení na výpary a nesmú 
trpieť poruchami čuchu a chuti. 
 

 
3675 H maliar 
dĺžka prípravy:  4 roky 
ukončenie štúdia: záverečná skúška 
   výučný list 
odbor určený pre chlapcov 

Žiaci   získajú  vedomosti  a  praktické  zručnosti v 
zhotovovaní a opravách malieb a náterov bežnými 
technikami, v príprave povrchu  pod nástenné maľby a 
nátery a v tapetovaní. 
Podmienky prijatia: Ukončené základné vzdelanie, 

doklad o zdravotnom znevýhodnení. 
 
3152 H 02  krajčír - dámske odevy 
dĺžka prípravy:   4 roky 
ukončenie štúdia: záverečná skúška 
   výučný list 
odbor určený pre chlapcov a dievčatá 

Žiaci získajú potrebné praktické zručnosti v komplexnom 
zhotovovaní dámskej, dievčenskej   ľahkej a ťažkej  
konfekcie a teoretické vedomosti o materiáloch 
používaných pri šití. 
Podmienky prijatia: Ukončené základné vzdelanie, 

doklad o zdravotnom znevýhodnení. 
 
NADSTAVBOVÉ  ŠTÚDIUM 
 
3347 L  drevárska a nábytkárska výroba 
dĺžka prípravy:  2 roky 
ukončenie štúdia: maturitná skúška 
   maturitné vysvedčenie 

Štúdium je zamerané na získanie úplného stredného 
vzdelania, poskytuje žiakom vedomosti o technicko-
hospodárskych činnostiach v drevárskom priemysle, 
môže byť aj prípravou na pomaturitné a vysokoškolské 
štúdium. 
Podmienky prijatia 

Zvládnutie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a 
matematiky. 
 
3125 L odevníctvo 
dĺžka prípravy:  2 roky 
ukončenie štúdia: maturitná skúška 
   maturitné vysvedčenie 

Štúdium je zamerané na získanie úplného stredného 
vzdelania. Pripravuje študentov na prácu v odevnom 
priemysle, prípadne na pomaturitné a vysokoškolské 
štúdium. 
Podmienky prijatia: 

Zvládnutie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a 
matematiky. 
 

 
STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA ODEVNÁ 
 
ŠTUDIJNÉ  ODBORY 
 

3917 M 10  technické a informatické služby - 
odevníctvo 
dĺžka prípravy:  5 rokov 
ukončenie štúdia: maturitná skúška 
   maturitné vysvedčenie 
odbor určený pre chlapcov a dievčatá 

Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať 
práce asistenta technických hospodárskych pracovníkov 
v priemyselných odvetviach, v súkromnom sektore a  
v štátnych službách. Absolvent môže po ukončení školy 
pokračovať v štúdiu na vysokej škole.  
Podmienky prijatia: 

Ukončené základné vzdelanie, doklad o zdravotnom 
znevýhodnení. Zvládnutie prijímacích skúšok zo 
slovenského jazyka a  matematiky. 
 

3125 M   odevníctvo 
dĺžka prípravy:  5 rokov 
ukončenie štúdia: maturitná skúška 
   maturitné vysvedčenie 
odbor určený pre chlapcov a dievčatá 

Príprava odborníkov pre uplatnenie v rôznych 
pracovných činnostiach v odevnej výrobe priemyselného 
aj remeselného charakteru a pre štúdium na vysokej 
škole. 
Podmienky prijatia: 

Ukončené základné vzdelanie, doklad o zdravotnom 
znevýhodnení. 
Zvládnutie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a  
matematiky. 
 

7902 J GYMNÁZIUM 
 

Integrované štúdium 
dĺžka prípravy:  5 rokov 
ukončenie štúdia:  maturitná skúška 

   maturitné vysvedčenie 
odbor je určený pre chlapcov a dievčatá 
Štúdium je zamerané na získanie všeobecných kompetencií   
potrebných k ďalšiemu štúdiu na vysokej škole s posilnením 
hodín informatiky. 
Podmienky prijatia:  
Ukončené základné vzdelanie. 
Zvládnutie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a 
matematiky.  

 
 



 
 
 

ODBORNÉ  UČILIŠTE  INTERNÁTNE 
 
6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál 
dĺžka prípravy:  3 roky 
ukončenie štúdia:  záverečná skúška 
   výučný list 
odbor je určený pre chlapcov a dievčatá – absolventov 
špeciálnych základných škôl 
Prevádzka so zameraním na prípravu jedál. 
Žiaci nesmú mať chronické choroby kože, závažné poruchy 
obehového, dýchacieho a nervového systému. 
 
3686 G 03 stavebná výroba – murárske práce 
dĺžka prípravy:  3 roky 
ukončenie štúdia:  záverečná skúška 
   výučný list 
odbor je určený pre chlapcov – absolventov špeciálnych 
základných škôl 
Absolvent zvláda bežné stavebné práce – murovanie, 
omietanie, betónovanie, prípravu malty, betónu, obsluhu 
jednoduchých strojov a zariadení. 
 
 
3383 G 02 spracúvanie dreva – stolárska výroba 
dĺžka prípravy:  3 roky 
ukončenie štúdia:  záverečná skúška 
   výučný list 
odbor je určený pre chlapcov  – absolventov špeciálnych 
základných škôl 
Odbor pripravuje žiakov na ručné opracovanie dreva a obsluhu 
strojov a zariadení určených na rezanie, formátovanie, 
frézovanie, vŕtanie a brúsenie. 
 
3686 G 10 stavebná výroba – maliarske a natieračské práce 
dĺžka prípravy:  3 roky 
ukončenie štúdia:  záverečná skúška 
   výučný list 
odbor je určený pre chlapcov – absolventov špeciálnych 
základných škôl 
Počas odbornej prípravy musia žiaci zvládnuť prípravu povrchu 
pod maľby a nátery, prevedenie a opravy malieb a náterov 
bežnými technikami na rôznych podkladoch, miešanie 
a tónovanie farieb. 
 
 
3178 G 02 výroba konfekcie – šitie bielizne 
dĺžka prípravy:  3 roky 
ukončenie štúdia:  záverečná skúška 
   výučný list 
odbor je určený pre chlapcov a dievčatá – absolventov 
špeciálnych základných škôl 
Počas prípravy žiaci zvládnu techniku a technológiu ručného 
a strojového šitia, konštrukciu a postupy zhotovenia bielizne, 
spôsob použitia a spracovania textilných materiálov a žehlenie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Stredná odborná škola 

pre žiakov so sluchovým postihnutím 
internátna 

  

Stredná priemyselná škola odevná 
pre žiakov so sluchovým postihnutím 

internátna 
 

Gymnázium 
pre žiakov so sluchovým postihnutím 

internátne 
 

Odborné učilište internátne 
 

Kremnica 
 

Kutnohorská ulica 675/20 
telefón:  045 / 6743 696, 0948 671103 
e-mail: skola@skolaprespm.sk 

www.skolaprespm.sk 

 

Stredné školy pre žiakov so sluchovým 
postihnutím sú určené pre: 
 

- žiakov so sluchovým postihnutím 
- žiakov s vývinovými poruchami 

učenia 
- žiakov s chybami reči 

 
Odborné učilište internátne je určené pre 
absolventov špeciálnych základných škôl. 
 
Výhodné študijné podmienky: 
 

- znížený počet žiakov v triede 
- pomalšie tempo 
- profesionálny prístup špeciálnych 

pedagógov 
 
Podmienky prijatia: 
 
budú aktuálne zverejnené na webovom 
priestore školy. 
 
Všetky naše stredné školy sú internátneho 
typu. Žiaci môžu požiadať vedenie školy 
o ubytovanie v jedno, dvoj a trojposteľových 
izbách. 
V školskom internáte sú spoločenské 
miestnosti, študovne vybavené počítačmi, 
kuchynky na prípravu a uskladnenie jedál. 
Voľný čas môžu žiaci zmysluplne tráviť 
v záujmových krúžkoch organizovaných školou 
a školským internátom, športovaním alebo 
prechádzkami v prírode. 

 


