Stredná odborná škola dopravná
Martin-Priekopa
Žilinský samosprávny kraj-zriaďovateľ
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR

Učebný odbor : 3762 H železničiar
Možnosť štúdia v systéme duálneho vzdelávania!!!
Základné údaje:

dĺžka prípravy: 3 roky

odbor je určený pre chlapcov a dievčatá
Základné podmienky pre prijatie:

úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ

zdravotná spôsobilosť uchádzača v zmysle platnej legislatívy železničného zdravotníctva
Spôsob ukončenia prípravy:

záverečná skúška
Poskytované vzdelanie:

stredné odborné vzdelanie, ktoré zahŕňa všeobecné vzdelanie a odbornú prípravu pre
výkon príslušného povolania

kvalifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3C
Stručný opis odboru:
Učebný odbor železničiar pripravuje absolventov so všeobecnovzdelávacím základom,
s odbornými teoretickými vedomosťami a zručnosťami tak, aby bol schopný vykonávať
primerane náročné práce pri riadení a prevádzke železničnej dopravy.
Odborné vzdelávanie poskytuje vedomosti spojené najmä so zostavou a sprievodom
nákladných a osobných vlakov, zabezpečovaním jazdy vlakov a posunujúcich dielov,
prepravou cestujúcich, tovaru a batožín.
Obsah vzdelania umožňuje absolventovi spoznať v predpísanom rozsahu dopravné predpisy
platné pre dopravcov pre prístup na trate ŽSR a interné predpisy železničných dopravných
spoločností, orientovať sa v základných úlohách a v poslaní jednotlivých sekcií železničnej
dopravy.
Možnosti ďalšieho vzdelávania absolventov:

v nadväznom nadstavbovom študijnom odbore, ktorý trvá 2 roky v dennom štúdiu.
Absolvent takto získa ÚSO vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, potom je pre neho
otvorená cesta na VŠ alebo pomaturitné štúdium.
Profil absolventa:
v oblasti odborného vzdelania absolvent pozná/má:

základnú terminológiu z oblasti ekonomiky, riadenia a marketingu, dopravy a prepravy

správne vyjadrovanie prostredníctvom verbálnej a neverbálnej komunikácie

organizačnú štruktúru podnikov železničnej dopravy v Slovenskej republike

dopravnú geografiu

základné technické zariadenia oznamovacej a zabezpečovacej techniky používané
v železničnej doprave

základné informácie o úlohách a činnosti traťového, rušňového a vozňového
hospodárstva

základy prepravnej prevádzky a technické vybavenie nákladných a osobných vozňov

vybrané softvérové aplikácie využívané v železničnej doprave

zásady BOZP, hygieny práce, tvorby a ochrany životného prostredia
Možnosti uplatnenia:
Absolvent sa môže podľa zamerania uplatniť v železničnej doprave a preprave a to ako:
dozorca výhybiek, výhybkár, posunovač, strážnik oddielu (hradlár, hlásničiar), signalista,
skladník, pokladník v osobnej a nákladnej pokladnici, komerčný pracovník, sprievodca,
vlakvedúci, informátor a iné profesie, pre ktoré postačuje nadobudnuté vzdelanie. Ide napr.
o operátora IT, rôzne administratívne práce a pod.
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