
Poľnohospodárska výroba so zameraním na záhradníctvo – kvetinár, zeleninár, sadovník 

 

Číselný kód učebného odboru: 4572 G 09 

Forma štúdia: denná 

Dĺžka štúdia: 3 roky  

Odbor je určený: dievčatám, chlapcom 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  

- záverečná skúška a získanie výučného listu   

 - vysvedčenie o zaučení alebo zaškolení 

Obsah vzdelávania: odbor je zameraný na pomocné práce pri ošetrovaní základných druhov kvetín a 

zeleniny; výsadbu okrasných drevín; ošetrovanie a výsadbu kvetinových záhonov; výsevy, vysádzanie, 

rozmnožovanie a ošetrovanie rastlín; pestovanie záhradných a bytových kvetov; aranžovanie, rez, 

viazanie kytíc a vencov; úprava terénu pre zakladanie parkov; práce s prútím; pletenie ozdobných 

predmetov z pedigu. 

Pracoviská: skleník, dielňa, areál – záhrada, okrasný park a školský pozemok, Technické služby mesta 

Nová Baňa 

Profil absolventa: pozná práce pri ošetrovaní bežných druhov kvetín a zeleniny; zvláda úpravu terénu 

pre zakladanie parkov a výsadbu okrasných drevín; vie ošetrovať kvetinové záhony; má prehľad a 

orientuje sa v metodike zakladania a ošetrovania trávnikov a zazimovania okrasných drevín; ovláda 

prácu s prútím a pletenie úžitkových, ozdobných predmetov z prútia a pedigu 

Uplatnenie: záhradnícke podniky, súkromné firmy zaoberajúce sa pestovaním zeleniny, vysádzaním a 

ošetrovaním kvetinových záhonov, v skleníkoch, technické služby, poľnohospodárske podniky 

 

      

  



Pomocné práce v administratíve a službách 

 

Číselný kód učebného odboru: 6479 G  

Forma štúdia: denná 

Dĺžka štúdia: 3 roky  

Odbor je určený: dievčatám, chlapcom 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  

- záverečná skúška a získanie výučného listu 

 - vysvedčenie o zaučení alebo zaškolení 

Obsah vzdelávania: odbor je zameraný na pomocné práce pri rôznych činnostiach, ako je kopírovanie 

rôznych materiálov; triedenie a roznášanie korešpondencie; skartovanie materiálov; viazanie 

dokumentov do jednoduchej hrebeňovej väzby; laminovanie materiálov; jednoduchá úprava 

fotografií a archivácia fotodokumentácie; ovládanie internetovej komunikácie; spracovanie 

jednoduchých údajov a jednoduchých tabuliek v operačnom systéme Windows, Microsoft Office – 

Word, Excel, Power Point; obsluhovanie telefónneho aparátu – ústredňa a faxovanie dokumentov; 

ovládanie základných princípov separovania rôznych druhov odpadov – papier, plasty 

Pracoviská:  špeciálna počítačová učebňa, dielňa, Technické služby mesta Nová Baňa, Obecný úrad – 

Župkov 

Profil absolventa: ovláda počítačové spracovanie jednoduchých údajov; vie inštalovať jednoduché 

programy a zariadenia; pozná prácu s internetom; samostatne pracuje s hrebeňovou väzbou a 

laminátorom; zvláda činnosti pri vybavovaní poštových zásielok, vie ich zabaliť, označiť a správne 

odoslať; ovláda kopírovanie a skartovanie dokumentov; rozumie separovaniu odpadov, príprave 

zberných nádob, expandovaniu separovaného odpadu  

Uplatnenie: služby obyvateľstvu, súkromný sektor, výrobná sféra, technické služby 

      

  



 Výroba konfekcie so zameraním na šitie bielizne a ručné techniky 

 

Číselný kód učebného odboru: 3178 G 03 

Forma štúdia: denná 

Dĺžka štúdia: 3 roky  

Odbor je určený: dievčatám, chlapcom 

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:  

- záverečná skúška a získanie výučného listu 

- vysvedčenie o zaučení alebo zaškolení 

Obsah vzdelávania: odbor je zameraný na pomocné práce pri rôznych činnostiach, ako sú: šitie na 

jednoihlovom šijacom stroji; práca s obnitkovacím šijacím strojom; zhotovenie jednoduchého 

posteľného prádla, dámskej zástery, dámskeho pyžama a županu; zvládnutie opravy prádla ručne aj 

strojom; zvládanie ručných techník – vyšívanie, batikovanie, viazanie uzlov, ručné pletenie a 

háčkovanie, tkanie malých kobercov; zhotovenie jednoduchej paličkovej čipky 

Pracoviská:  krajčírska dielňa 

Profil absolventa: ovláda prácu na jednoihlovom šijacom stroji; vie pracovať s obnitkovacím šijacím 

strojom; dokáže samostatne zhotoviť jednoduché posteľné prádlo, dámsku zásteru, dámske pyžamo 

a župan; zvláda opravu prádla ručne aj strojom; ručné šitie a vyšívanie, batikovanie, viazanie uzlov, 

ručné pletenie a háčkovanie, tkanie malých kobercov, zhotovenie jednoduchej paličkovej čipky 

Uplatnenie: služby obyvateľstvu, súkromný sektor, výrobná sféra 


