
  Stredná odborná škola dopravná 
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     Možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Kontakt: Zelená 2 

Tel.: 043/4282204, 4281486 

E-mail, www: sosdmt@sosd.sk, www.sosd.sk 

 

Študijný odbor : 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 

Základné údaje:  

 dĺžka prípravy: 4 roky  

 odbor je určený pre chlapcov a dievčatá  
 

Základné podmienky pre prijatie:  

 úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ  

 úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov  

 zdravotná spôsobilosť  
 

Spôsob ukončenia prípravy:  

 maturitná skúška + výučný list  
 

Poskytnutý stupeň vzdelania:  

 úplne stredné odborné vzdelanie  

 klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A  
 

Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy:  

 príprava pre výkon povolania v železničnej doprave  
 

Možnosti ďalšieho vzdelávania:  

 absolvent sa môže uchádzať o štúdium na vysokých školách príbuzného charakteru,     
o pomaturitné štúdium  

 

Zdravotné požiadavky na uchádzača:  

 do študijného odboru možno prijať uchádzačov, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil 
a písomne potvrdil dorastový lekár. V prípade ZPS je potrebné súhlasné stanovisko 
posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia 

 

Stručný opis odboru:  

 pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými teoretickými 
vedomosťami a zručnosťami tak, že je schopný vykonávať práce ekonomického 
zamerania spojené s plánovacou evidenčnou a rozborovou činnosťou hospodárskeho 
zamerania, porovnáva ekonomické vzťahy výrobnej činnosti a dopravy, aplikáciu 
trhového hospodárstva na železničnú dopravu, dáva prehľad o dopravnej sieti a jej 
infraštruktúre na Slovensku a v Európe, umožňuje porozumieť návestnej sústave 
v železničnej doprave. Kladie dôraz na systém riadenia a organizovania železničnej 
prevádzky, podáva informácie o oznamovacích a zabezpečovacích zariadeniach 
v železničnej doprave. 

 

Požadované zručnosti:  
Absolvent vie:  

 úspešne a pohotovo riešiť pracovné situácie a stanovené úlohy  

 vykonávať práce a činnosti v železničnej doprave spojené najmä so zabezpečovaním 
jazdy vlakov a posunujúcich dielov 

 vykonávať zostavu sprevádzanie vlakov, ich brzdenie, vykurovanie a osvetľovanie 

 obsluhovať oznamovacie a zabezpečovacie zariadenia, výhybky, brzdy 

 používať návestné prostriedky a zariadenia 
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