
V školskom roku 2022/2023 ponúka škola pre absolventov
ZŠ štvorročné štúdium v študijných odboroch ukončených
maturitnou skúškou:

• 3739 M elektrotechnika v doprave
a telekomunikáciách

• 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

• 3765 M technika a prevádzka dopravy

Kontakt: 02/55 56 56 76, 02/55 96 86 92
Mail: spsdkvacalova@sps-dopravna.sk

Web: www.sps-dopravna.sk

Naši absolventi sa veľmi dobre uplatňujú na trhu
práce v oblasti cestnej osobnej a nákladnej dopravy, v
auto-oprave, staniciach technickej kontroly a
predajniach automobilov, v dopravnej polícii, na
colniciach, v poisťovníctve a rôznych dopravných a
logistických firmách. 

Spolupracujeme s desiatkami firiem, v ktorých
žiaci absolvujú celoročnú prax. Školský vzdelávací
program umožňuje žiakom zapojiť sa do duálneho
vzdelávania u budúcich zamestnávateľov.

Žiakom ponúkame možnosť získať vodičský
preukaz skupiny B v školskej autoškole

počas vyučovania za mimoriadne výhodnú
cenu.

Pripravíme na dopravu budúcnosti a žiaci
nahliadnu do zelenej energie, robotiky a

do života elektromobilizmu.

Bezplatná príprava na prijímacie skúšky (SJ a MAT) sa uskutoční
v budove školy 14. marca a 25. apríla 2022 od 14:00.

Obsahové zameranie absolvovaného vzdelania
v študijných odboroch 3760 M a 3765 M je
zhodné s predmetmi skúšky, ktorou sa
preukazuje odborná spôsobilosť vedúceho
dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy v
zmysle zákona NR SR 56/2012 Z. z. o cestnej
doprave. V študijnom odbore 3739 M majú zasa
možnosť získať podľa vyhlášky 718/2002 Z.z.
odbornú spôsobilosť podľa § 21 a uplatniť sa na
trhu práce v elektrotechnickej pozícii.

Žiaci majú možnosť absolvovať v rámci medzinárodného
projektu Erasmus+ odborné stáže - 3D tlač.

Učitelia spolupracujú so zahraničnými expertmi zo škôl a
podnikov  z Bulharska, Rakúska, Grécka, Portugalska,
Talianska a Turecka na projekte zameranom na prácu s 3D
technológiami: 3D tlač - ECVET moduly pre automobilový
priemysel. 

Srdečne vás pozývame na

Deň otvorených dverí!

 

9. Februára 2022

od 10:00 do 17:00

 

V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie

by DOD prebiehal vo virtuálnom priestore online. 

 

Pre ďalšie informácie sledujte webovú stránku

školy.

Stredná priemyselná
škola dopravná

na Kvačalovej ulici 20 v
Bratislave

V rámci študijného odboru 3739 M elektrotechnika v doprave a
telekomunikáciách si budúci študenti môžu zvoliť dve zamerania:
 
- informačné a komunikačné technológie 
- elektrotechnik v doprave


