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Ponúkame odbory
Odbor s výučným listom (3-ročný):
2430 H Operátor strojárskej výroby 

Odbory s výučným listom a maturitným vysvedčením:
2414 K Mechanik nastavovač – 4-ročný
2679 K Mechanik mechatronik – 5-ročný

Odbory s maturitným vysvedčením (4-ročné):
2675 M Elektrotechnika – Počítačové systémy
2675 M Elektrotechnika – Telekomunikačná technika
2675 M Elektrotechnika – Elektrické stroje a prístroje

Ako sa orientovať v odboroch
V našej ponuke nájdete 3-ročný učebný odbor s výučným listom – Operátor strojár-
skej výroby. V nadväzujúcom 2-ročnom nadstavbovom štúdiu môže žiak získať aj ma-
turitné vysvedčenie.
Aj v ďalších 2 odboroch – Mechanik nastavovač i Mechanik mechatronik získajú žiaci 
spolu s  maturitným vysvedčením aj výučný list. Práve výučný list si zamestnávate-
lia u  absolventa veľmi cenia, lebo garantuje potrebný rozsah praktických zručností.  
Pri hľadaní práce je preto veľkou výhodou. Po absolvovaní odboru s maturitným vy-
svedčením môže absolvent pokračovať v štúdiu na vysokej škole, veľmi dobre je pri-
pravený najmä pre štúdium technických odborov.

Ako čítať brožúru
Brožúra je zostavená podľa študijných odborov, ktoré škola ponúka. Na ľavej strane 
každej dvojstrany vždy nájdete pár slov o  tom, čo sa v  konkrétnom odbore naučí-
te. Ako sa budete učiť, Vám napovedia obrázky. Na pravej strane nájdete informácie 
o niekoľkých profesiách, v ktorých sa môžete po absolvovaní daného odboru uplatniť. 
Opäť sú pre názornosť doplnené obrázkami. Výpočet profesií nemôže byť úplný, na to 
by táto brožúra nestačila. Našou snahou bolo predovšetkým Vás zaujať a ukázať Vám, 
že práve technické profesie Vám môžu poskytnúť zmysluplné a zaujímavé uplatnenie.

Milí žiaci, vážení rodičia, výchovní poradcovia,

dostáva sa Vám do rúk brožúra o študijných odboroch Súkromnej stred-
nej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom a o profesiách, v kto-
rých sa možno po absolvovaní týchto odborov uplatniť. Pripravili sme ju 
pre Vás, aby sme Vám umožnili lepšie spoznať profesie, ktoré sú veľmi 
žiadané na regionálnom, slovenskom i európskom trhu práce a tak sa 
lepšie rozhodnúť pre ďalší odbor štúdia. Sme presvedčení, že ak nami 
ponúkané odbory a profesie lepšie spoznáte, zistíte, že práve v nich aj Vy 
môžete nájsť veľmi zaujímavé uplatnenie. 

S postupným vývojom technológií sa dnes už prakticky v každej 
profesii a v každom našom odbore široko využívajú moderné informač-
no-komunikačné technológie. Podľa zvoleného odboru sa tak naučíte 
programovať robotov, CNC stroje či výrobné zariadenia, programovať  
v programovacích jazykoch Java, Lazarus, Step 7, kresliť elektrotechnické 
schémy pomocou počítačových programov ProfiCad a Eagle, strojárske 
výkresy pomocou grafických systémov CAD. Okrem zručností v oblasti 
IKT získate v škole množstvo ďalších praktických zručností, základných 
teoretických poznatkov a poznatkov o rozvoji odboru. Viac si o nich mô-
žete prečítať v popise jednotlivých odborov. 

Naša škola už dnes patrí k jednej z najlepšie vybavených stredných 
odborných škôl na Slovensku. Za 5 rokov existencie súkromnej školy sme 
spolu s našimi firmami investovali do jej rozvoja 320 000 €, v tomto škol-
skom roku to bude ďalších 150 000 €. To nám umožňuje už v škole praco-
vať s programami, prístrojmi, strojmi a zariadeniami, ktoré sa využívajú 
v reálnych výrobných firmách. Za všetky spomenieme aspoň výukové 
CNC stroje EMCO, elektropneumatické stavebnice Festo, Lego Education, 
programovateľný automat SIMATIC, 3D meracie rameno Romer, klasické 
obrábacie stroje, viac ako 150 počítačov a notebookov. 

Metódy vyučovania, odborné exkurzie, návštevy odborných výstav, 
školské odborné konferencie, aj to všetko smeruje k príprave kvalitného 
absolventa, ktorý je pripravený sa ďalej učiť, prispôsobovať sa novým 
technológiám, či študovať na vysokej škole. Zručnosti získané v škole si 
žiak vo vyšších ročníkoch utvrdí a prehĺbi na odbornom výcviku alebo na 
praxi v špičkových spoločnostiach. V súčasnosti škola pri ich zabezpečo-
vaní spolupracuje so svojimi zriaďovateľskými firmami, ale aj s ďalšími 
viac ako 20 spoločnosťami regiónov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Krem-
nica. Odborný výcvik i prax sú zároveň veľmi dobrou príležitosťou získať 
ponuku na zamestnanie už počas štúdia. Žiaci, ktorí absolvujú odborný 
výcvik vo firmách združenia InTech navyše dostávajú už počas štúdia 
motivačné štipendiá a ďalšie zaujímavé výhody. O ich poskytovaní roku-
jeme aj s ďalším firmami.

 RNDr. Beáta Tóthová
 riaditeľka školy



Zriaďovateľ školy a spolupracujúce 
firmy

Zriaďovateľom školy je združenie právnických osôb – InTech Žiar 
nad Hronom z.p.o., ktoré združuje:

1. Súkromný sektor - výrobné spoločnosti:
 y Nemak Slovakia s.r.o.
 y Remeslo strojal s.r.o.
 y Sapa Profily a.s.
 y Slovalco a.s.
 y ZSNP a.s.
 y ŽHS a.s.

2. Samospráva
 y Mesto Žiar nad Hronom
 y Banskobystrický samosprávny kraj

3. Verejný sektor
 y Technická univerzita Košice (TUKE)

Ďalšie spolupracujúce firmy:
 y Adakar s.r.o. 
 y Fagor Ederlan Slovensko a.s.
 y Finalcast, s.r.o.
 y GAMAalumínium s.r.o.
 y Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.
 y Profika, závod Naradex 
 y Tubapack, a.s.
 y WELDAK s.r.o.
 y Ernest Minár – EBON
 y ELEKTROVAL s.r.o.
 y ELBA, a.s. 
 y Kremnická banská spoločnosť s.r.o.
 y ALUSTEEL, spol. s r. o.
 y Elroz – Ján Barniak
a ďalšie

Prečo by si mal žiak vybrať školu spolu-
pracujúcu s firmami 

Keďže SSOŠT je firemná škola, spolupracuje s firmami dennodenne. Jej cie-
ľom je najmä ponúknuť žiakom kvalitné vzdelávacie podmienky a kvalitné 
vzdelanie, ktoré im umožní nájsť si po skončení školy dobré zamestnanie. 
Väčšina našich žiakov odborov Operátor strojárskej výroby, Mechanik me-
chatronik a Mechanik nastavovač, ktorí dosiahnu v teoretickej i praktickej 
oblasti dobé výsledky a majú snahu na sebe pracovať, dostane ponuku na 
zamestnanie už počas štúdia.
Pri výchove absolventa spolupracujeme s firmami najmä v týchto oblastiach:

Firmy združenia InTech a TU Košice sa podieľajú na zabez-
pečovaní a kontrole kvality školy:

 y  Firmy pomáhajú pri tvorbe vzdelávacieho programu každého odboru a 
tak sa žiak učí to, čo bude po skončení školy v praxi naozaj potrebovať.

 y  Zástupcovia firiem sú členmi skúšobných maturitných komisií a komi-
sií na záverečných skúškach a najlepším absolventom udeľujú certifi-
kát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK).

 y  Aj vďaka spolupráci s firmami sa žiaci môžu už v škole učiť na moder-
ných zariadeniach využívaných aj v praxi. 

Firmy združenia InTech a TU Košice sa podieľajú priamo na 
vyučovacom procese:

 y  Žiaci absolvujú odborný výcvik a prax vo vyšších ročníkoch pod do-
hľadom skúsených inštruktorov vo viac ako 20 výrobných spoločnos-
tiach, príp. v iných inštitúciách. Najviac žiakov získava praktické zruč-
nosti práve vo firmách združenia InTech, ktoré podporujú žiakov aj 
motivačnými štipendiami.

 y  Žiaci riešia aj na vyučovaní reálne zadania z praxe.
 y  Zástupcovia firiem a TUKE realizujú pre žiakov prednášky a besedy na 
vybrané odborné témy.

 y  Vďaka spolupráci s firmami sa žiaci naučia napr. aj ako sa uchádzať  
o zamestnanie, ako na sebe pracovať, aby boli úspešní, ap.



Ako sa budete učiť

Keďže sme stredná odborná škola pripravujúca žiakov hlavne pre 
prax, kladieme vo vyučovaní veľký dôraz predovšetkým na získavanie 
praktických zručností. Veríme, že k ich získaniu Vám pomôže najmä 
praktické vyučovanie, ktorého výstupom sú reálne výrobky, produk-
ty, počítačové a riadiace programy, technické výkresy, či technologic-
ké postupy, ...
Naša vzdelávacia stratégia (nami preferované metódy a formy práce) 
je založená na autentickom učení sa žiaka a vychádza zo starého čín-
skeho príslovia:
 „ Ak mi niečo vysvetlíš – zabudnem, ak mi to ukážeš - zapamätám 

si, ale ak to urobím – pochopím.“

Pri tejto vzdelávacej stratégii
 y  výučba je realizovaná s dôrazom na zmysluplné využitie učebnej 
látky v reálnej situácii

 y  žiak sa učí simuláciou reálnych situácií, riešením reálnych prob-
lémov

 y  žiak sa učí v moderne vybavených učebniach simulujúcich reálne 
pracoviská – vybavením, systémom práce, bezpečnosťou, ale i na 
reálnych pracoviskách firiem

 y  výsledkom práce žiaka je autentický produkt (technická doku-
mentácia, technologický postup, výrobok, seminárna práca)

Aké technológie budete využívať, v akých 
triedach sa budete učiť

Škola v spolupráci s firmami vybudovala nové odborné učebne pre 
všetky odbory. Vybavené sú modernými technológiami, zariadeniami, 
softvérom a učebnými pomôckami tak, aby sa žiak už v škole učil to, 
čo bude potrebovať v praxi. Napr.:
 -  6 modulárnych CNC strojov UNIMAT
 -  výučbový CNC sústruh a CNC fréza EMCO s riadiacim SW WinNC Si-

numerik
 -   SW EdgeCAM, Sinumerik 840D a Intys pre programovanie CNC 
 -  klasické obrábacie stroje – 25 ks (sústruhy, frézky, brúsky, vŕtačky, ...)
 -  4 pracoviská s pneumatickými prvkami FESTO, s SW Festo FluidSim 

pre návrh a simuláciu elektropneumatických riadiacich systémov 
 -  programovateľný automat SIMATIC s SW Step 7 pre riadenie tech-

nologických procesov
 -  klasické a digitálne meradlá, 3D meracie rameno ROMER s SW Met-

rológ
 -  AutoCAD 2007 a Solid Works pre kreslenie konštrukčnej dokumen-

tácie 
 -  RC systém na simulovanie elektrických obvodov a charakteristík sú-

čiastok
 - prípravky na výrobu bytových a priemyselných rozvádzačov 
 - výukový programovateľný systém Lego Education
 -  110 stolových PC a 42 notebookov, 4 interaktívne tabule, 18 data-

projektorov
 - racková skriňa s routrami a switchmi 
 - množstvo iných moderných zariadení, pomôcok a technológií
 - moderne vybavené učebne



Hlavnou výrobnou náplňou spoločnosti je
 y výroba blokov automobilových motorov odlievaním
 y výroba hláv valcov automobilových motorov odlievaním
 y výroba prevodoviek odlievaním
 y počet zamestnancov: 530

Firmy združenia InTech z.p.o. 

Spoločnosť sa zaoberá výrobou 
strojárskych výrobkov

 y opracovanie veľkorozmerných súčiastok
 y výroba taviacich a odlievacích pecí na hliník
 y montáž dopravníkových pásov
 y výroba oceľových konštrukcií
 y zalievanie katódových tyčí
 y generálne opravy elektrolýznych pecí

Spoločnosť Sapa Profily je výrobcom hliníkových 
lisovaných profilov s viac ako 40 ročnou históriou

 y  v spolupráci so zákazníkmi spoločnosť vyvinula viac ako 
8000 typov rôznych profilov

 y  vďaka technológii lisovania, anodickej oxidácie a opraco-
vania je schopná dodávať zákazníkom hotový komponent  
z jedného miesta

 y počet zamestnancov: 322

Jediný výrobca 
primárneho hliníka na Slovensku

 y hutnícky závod
 y používa modernú a ekologickú technológiu
 y  najväčší a významný zamestnávateľ v regióne
 y počet zamestnancov: 480

ŽHS, a.s. strategický investor v oblasti spraco-
vania hliníka a recyklácie odpadov 

 y  spoločnosť realizuje svoju stratégiu prostredníctvom 
dcérskych spoločností:

 y Tubapack - výroba hliníkových a laminátových túb
 y  Laná – výroba lán a ťahaných drôtov z hliníka pre energe-
tický priemysel

 y  SlovAl - výroba hliníkových zlievarenských zliatin 
a ďalších



Strojársky odbor:

Operátor strojárskej výroby (3 ročný) pracovné pozície

Čo sa naučíš
 y pracovať na klasických a CNC strojoch podľa technickej dokumentácie
 y vyhotoviť technickú dokumentáciu na PC
 y merať a kontrolovať výrobky pomocou digitálnych meradiel a 3D meradiel 
 y navrhovať technologické postupy výroby

Odborný výcvik
sa vykonáva v 1. a 2. ročníku v školských dielňach. 
V 3. ročníku sa odborný výcvik realizuje vo firmách zriaďovateľa školy – združe-
nia InTech i v ďalších strojárenských a hutníckych firmách. 

Profity odboru
 y   absolvent odboru je požadovaný firmami strojárskeho a hutníckeho zame-

rania
 y  žiaci dostávajú motivačné štipendiá
 y  možnosť uzatvorenia predbežnej pracovnej zmluvy 
 y   možnosť rozšíriť si kvalifikáciu o spôsobilosť pri práci so zdvíhacími zariade-

niami a obsluhou vysokozdvižných vozíkov a zváračský preukaz

Ukončenie štúdia
Výučným listom s možnosťou pokračovať v 2-ročnom nadstavbovom štúdiu 
priamo na škole, ktoré je ukončené maturitným vysvedčením.

� Prípravár výroby - obsluha píl, nožníc, lisov, pálenie materiálu plame-
ňom a pod., pripravuje a delí materiál pre ďalšie spracovanie

� Obrábač kovov (sústružník, frézar, vŕtač, brusič, horizontkár) - vyrába 
strojové súčiastky na klasických strojoch, kontroluje ich presnosť

� Operátor CNC strojov - obsluhuje číslicovo riadený stroj

� Zlievač (výroba jadier, odlievač, apretovač) - zlievač pripravuje formu 
pre odlievanie, taví kov pre odlievanie a nalieva roztavený kov do formy, 
apretovač robí konečnú úpravu odliatku

� Operátor nízko a vysokotlakých lejacích strojov - vyrába na 
stroji súčiastky z roztaveného kovu

� Údržbár a opravár strojových zariadení - stará sa o strojové zariade-
nia, zodpovedá za odstraňovane porúch a vykonanie opráv

� Galvanizér - vykonáva práce na povrchových úpravách kovových sú-
čiastok 

� Zvárač - po rozšírení svojich zručností v špecializačných kurzoch - spája 
kovové súčiastky do nerozoberateľných celkov

� Hutník - na prevádzke obsluhuje pece na tavenie kovu

� � �
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Strojársky odbor:

Mechanik nastavovač (4 ročný) pracovné pozície

Čo sa naučíš
 y  vytvárať konštrukčnú , technologickú dokumentáciu a CNC programy pomo-
cou programov AutoCAD, Solid Works, Intys, Solid Edge, Sinumerik

 y  obsluhovať a nastavovať klasické obrábacie stroje, obsluhovať a programo-
vať CNC stroje a výrobné linky 

 y  vykonávať kontrolu presnosti a kvality hotových výrobkov 
 y  na rozdiel od odboru mechanik mechatronik je tento odbor zameraný najmä 
na oblasť strojárstva a CNC programovania

Odborný výcvik
sa vykonáva v 1. a 2. ročníku v školských dielňach. 
V 3. a 4. ročníku vo firmách zriaďovateľa školy – združenia InTech i v ďalších 
strojárenských a hutníckych firmách.

Profity odboru
 y jeden z najvyhľadávanejších odborov na európskom trhu práce 
 y žiaci dostávajú motivačné štipendiá
 y možnosť uzatvorenia predbežnej pracovnej zmluvy 
 y  zvyšovanie kvalifikácie v špecializovaných kurzoch organizovaných  
vo firmách InTech

Ukončenie štúdia
Maturitným vysvedčením s výučným listom, s možnosťou pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole.

� Obrábač kovov (sústružník, frézar, vŕtač, brusič) - samostatne vyrába 
strojové súčiastky na klasických strojoch, kontroluje ich presnosť

� Programátor CNC strojov - pomocou PC programuje činnosť 
samočinne pracujúcich strojov

� Zoraďovač - operátor, správca a kontrolór zariadení technologické-
ho, konštrukčného a prevádzkového charakteru - zoraďuje a nastavuje 
linky na výrobu súčiastok a strojových celkov 

� Konštruktér - pomocou PC zhotovuje technické výkresy budúcich 
výrobkov

� Technológ - navrhuje pracovné postupy pre správne vyrobenie sú-
čiastok

� Metrológ (technický kontrolór) - kontrolujú kvalitu a presnosť vý-
robkov počas celého výrobného 

� Nástrojár - vykonáva presné kovoobrábacie práce, pripravuje po-
môcky pre výrobu, vykonáva ich opravy a údržbu

� Dielenský majster - riadi výrobu a kontrolu vyrábaných súčiastok, 
vedie a riadi tím ľudí

�
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Strojársky odbor:

Mechanik mechatronik (5 ročný) pracovné pozície

Čo sa naučíš
 y  kontrolovať, diagnostikovať a odstraňovať poruchy na klasických i CNC 
obrábacích strojoch a výrobných linkách 

 y nastavovať a opravovať elektrické rozvody a elektrické pohony pomocou PC 
 y  navrhovať elektropneumatické a hydraulické pohony pomocou programov 
na PC a výučbových panelov Festo a diagnostikovať ich chyby

 y  používať riadiacu elektroniku a regulačnú techniku v automatizovaných 
systémoch, 

 y navrhovať, opravovať a nastavovať mechanické časti strojov
 y používať klasické a 3D meracie zariadenia 
 y diagnostikovať elektronické súčiastky
 y  na rozdiel od odboru mechanik nastavovač sa tento odbor zameriava aj  
na elektronickú súčasť CNC strojov, automatizačných liniek a iných zariadení

Odborný výcvik
sa vykonáva v 1., 2. a 3. ročníku v školských dielňach. V 4. a 5. ročníku sa od-
borný výcvik vykonáva vo firmách zriaďovateľa školy – združenia InTech  
a v ďalších strojárenských, hutníckych i elektrotechnických firmách. 

Profity odboru
 y odbor vyhľadávaný na európskom trhu práce
 y motivačné štipendiá
 y možnosť získať osvedčenie o elektrotechnickej odbornej spôsobilosti
 y možnosť ponuky pracovného miesta už počas štúdia 

Ukončenie štúdia
Maturitným vysvedčením a výučným listom, s možnosťou 
pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

� Mechanik elektrotechnik - zabezpečuje diagnostiku, opra-
vy a nastavenie funkcie elektrických častí strojov 

� Mechanik mechatronik - zisťuje a odstraňuje poruchy v prv-
koch riadiacej elektroniky, v snímačoch a v ostatných elektronických 
prvkoch strojov a zariadení

� Mechanik mechanických častí strojov - vykonáva opravy 
prevodoviek, vodiacich plôch strojov, pohonných mechanizmov, upí-
nacích mechanizmov

� Technický pracovník údržby - plánuje termíny údržby po-
mocou programov evidujúcich stav technických zariadení

� Hydraulik, pneumatik - navrhuje, diagnostikuje a odstraňuje 
poruchy hydrostatických a pneumostatických mechanizmov

� �
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Odbor elektrotechnika - 3 zamerania:

pracovné pozície

Čo sa naučíš
 y konštruovať a pracovať s napájacími zdrojmi, zosilňovačmi, elektromotormi
 y  merať a diagnostikovať vlastnosti elektrických zariadení, počítačových systémov 
pomocou meracích prístrojov

 y  sledovať činnosť elektrických obvodov pomocou simulačného programu RC sys-
tému

 y spravovať počítačové systémy pomocou reálnych modelov
 y zostavovať a programovať robotov pomocou Lego systému
 y programovať v programovacích jazykoch Java a Lazarus, Step 7
 y kresliť elektrotechnické schémy pomocou ProfiCad a Eagle
 y vyhotovovať bytové a domové elektroinštalácie 
 y  od 1. ročníka si žiak volí zameranie na Elektrické stroje a prístroje, Počítačové 
systémy alebo Telekomunikačná technika

Prax a praktické vyučovanie
P   redmet prax sa učí celé 4 roky po 3 hodiny týždenne. Súvislú prax (2 týždne) žiaci 
absolvujú v 2. a 3. ročníku vo výrobných firmách. Počas štúdia prevažujú predmety 
s praktickým vyučovaním napr. grafické systémy, konštrukčné cvičenia, Cad – sys-
témy, technické vybavenie počítačov, aplikovaná informatika, elektrické merania, 
objektové programovanie a pod. 

Profity odboru
 y  možnosť získania odbornej spôsobilosti §21, ktorý je potrebný pre vykonávanie 
samostatnej elektrotechnickej činnosti 

 y  na rozdiel od odboru Mechanik počítačových sietí má odbor Elektrotechnika – 
Počítačové systémy omnoho širšie uplatnenie i možnosti ďalšieho štúdia na VŠ 

Ukončenie štúdia
Maturitným vysvedčením s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

� Elektrotechnik - navrhuje a konštruuje elektrotechnické zariade-
nia, testuje a opravuje zariadenia, elektroinštalácie, spracováva a vedie 
technickú dokumentáciu k zariadeniam

� Elektromechanik - navrhuje, obsluhuje a opravuje silnoprúdové, 
zabezpečovacie a telekomunikačné zariadenia

� Elektronik - montuje a oživuje elektronické prvky a zariadenia  
a zabezpečuje servis mobilných telefónov a satelitných prijímačov

� Programátor - vyvíja, simuluje a testuje riadenie programov pre PLC, 
softwér, uvádza ich do prevádzky a vytvára webové stránky

� Servisný a revízny technik - vykonáva servis silno a sla-
boprúdových zariadení, počítačových sietí a odborné prehliadky  
a skúšky elekt rických zariadení podľa osvedčenia

� Elektrotechnológ a projektant - navrhuje nové produkty do 
výroby, optimalizuje technologické procesy, vypracováva technickú do-
kumentáciu a poskytuje technickú pomoc a konzultácie podľa zamerania

� IT technik - vykonáva servis počítačových sietí a technického vyba-
venia počítačov

Počítačové systémy, Telekomunikačná technika,  
Elektrické stroje a prístroje (4 ročné)
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Za dôležitú súčasť vyučovania realizovaného zá-
žitkovou formou škola považuje odborné exkurzie do 
výrobných spoločností, odborné veľtrhy a výstavy, po-
znávacie akcie do nemecky resp. anglicky hovoriacich 
krajín, exkurzie zamerané na poznanie národných par-
kov Slovenska a iné populárno-náučné akcie. 

Už od roku 2010 škola v spolupráci so žiackou ra-
dou pravidelne realizuje žiacke odborné konferencie. 
Témy týchto konferencií sú volené tak, aby žiaci spo-
znávali trendy a rozvoj svojho odboru, aby spoznávali 
úspešných absolventov svojej profesie alebo si rozširo-
vali svoje poznatky z oblastí, ktoré ich zaujímajú. Pre-
zentujúcimi sú samotní žiaci alebo odborníci z našich 
firiem a z Technickej univerzity v Košiciach.

V spolupráci so žiackou radou škola ponúka žia-
kom i množstvo zaujímavých mimoškolských aktivít.

Odborno-vzdelávacie akcie
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Vydala Súkromná stredná odborná škola technická, 
Dr. Janského 10 v Žiari nad Hronom v roku 2013.

www.ssost.edupage.org

Tento informačný materiál bol vydaný 
s finančnou podporou 
Nadácie ZSNP a Slovalco
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