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V školskom roku 2021/2022 budeme poskytovať 

vzdelávanie v týchto odboroch :

•Študijné odbory :

➢3776 K 01 Mechanik lietadiel – mechanika  26 žiakov

➢3776 K 02 Mechanik lietadiel  - avionika 26 žiakov

➢2697 K Mechanik elektrotechnik 15 žiakov

➢ 2447 K Mechanik hasičskej techniky 10 žiakov

•Učebné odbory :

➢ 2487 H01 Autoopravár mechanik 15 žiakov

➢ 2487 H02 Autoopravár elektrikár 8 žiakov



3776 K 01   Mechanik  lietadiel

• 4-ročný odbor je ukončený maturitnou skúškou a 

výučným listom,

• je určený pre chlapcov a dievčatá s dobrým 

zdravotným stavom,

• je zameraný na údržbu, opravy a skúšky lietadiel.

Uplatnenie: v leteckej prevádzke na letiskách, v 

aerokluboch, výrobných a opravárenských 

spoločnostiach, v ozbrojených silách SR ako 

profesionálni vojaci, môžu  pokračovať v štúdiu na VŠ.





3776 K 02  Mechanik lietadiel - avionik

4-ročný odbor je ukončený maturitnou skúškou a výučným 

listom

• je určené pre chlapcov aj dievčatá

• je zamerané na zostavovanie, nastavovanie, udržiavanie a 

opravy palubných lietadlových prístrojov a zariadení,    

diagnostiku systémov na lietadlách, na obsluhu 

špeciálnych  skúšobných zariadení.

Uplatnenie :  v leteckých spoločnostiach, vo firmách 

zaoberajúcimi sa prístrojovým a elektronickým vybavením, 

ozbrojených silách SR , môžu pokračovať na VŠ.





Odborný výcvik žiakov 4. 

ročníka realizujeme priamo 

vo firmách, ktoré sa 

zaoberajú opravami lietadiel 

a vrtuľníkov :

Po skončení štúdia si žiaci nájdu uplatnenie práve v týchto firmách.



2697 K    Mechanik elektrotechnik -

autoelektronika

• 4-ročný  odbor ukončený maturitnou skúškou a výučným

listom

• určený pre chlapcov aj dievčatá,

• zameraný na ovládanie automatického riadenia výrobných

procesov, na využívanie PC v automatizačnej technike, na

ovládanie elektronických zariadení a elektropríslušenstva,

spotrebnej techniky, diagnostiku automobilov.

• absolventi sú schopní  odstraňovať poruchy na automobilovej    

technike.





2418 K Mechanik hasičskej techniky

Uplatnenie:

v hasičských jednotkách, okresných a krajských 

riaditeľstvách Hasičského a záchranného zboru vo 

funkciách technik strojník a technik špecialista,

absolvent môže získať odbornú spôsobilosť technika 

požiarnej ochrany alebo špecialistu požiarnej ochrany.

Odbor je zameraný na prípravu žiakov na riadenie, 

obsluhu, opravy a kontrolu hasičskej techniky a hasiaceho 
vybavenia.



Automobil DHZ pri SOŠ letecko –technickej 

Trenčín ako asistencia pri motorovej 

skúške školského lietadla L-29 Delfín.



2487 H 01 Autoopravár mechanik

2487 H 02 Autoopravár elektrikár

• 3-ročné štúdium je ukončené záverečnou skúškou                                 

a výučným  listom

• odbor je určený pre chlapcov i dievčatá

Zameraný na: diagnostikovanie a bežné opravy

automobilov, na obsluhu základných

prístrojov a zariadení používaných

v autoopravárenstve.





SOŠ letecko-technická poskytuje duálne vzdelávanie v 

spolupráci s firmami:

SPAREX SLOVAKIA Bánovce nad Bebravou

MOTOR – CAR Trenčín



PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS

ARAVER as

COMEXTRANS ILAVA



PH KONZULTA, s.r.o.

ASPEKTA TRADE s.r.o.

AUTOTREND TRENČÍN, s.r.o.

AUTO MP, s.r.o



Kritériá prijímania :

• 3 ročné učebné odbory – bez prijímacích skúšok, v prípade 

vyššieho záujmu podľa priemerov známok podobne ako pri 

študijných odboroch

• 4 ročné učebné odbory :

- dobrý zdravotný stav

- pre mechanikov lietadiel bez integrácie

- priemer vysvedčenia z 2. polroka 8. ročníka

- priemer vysvedčenia z 1. polroka 9. ročníka

- výsledok z monitoru (pokiaľ sa uskutoční)

- zloženie prijímacej skúšky z MAT a SLJ



Ubytovanie pre žiakov, ktorí nemôžu dochádzať poskytuje SOŠ 

dopravná Trenčín.

Internát sa nachádza vo vzdialenosti 3,5 km a každé ráno je 

zabezpečená doprava pre našich žiakov až na parkovisko 

pred SOŠ letecko-technickou.

Ďalšie informácie poskytneme na telefónnych číslach, ktoré sú 

uvedené na začiatku prezentácie.



Prajeme dobré rozhodnutie.

SOŠ letecko-technická Trenčín


