
SVET PLASTOV
Svet je farebné a inšpiratívne miesto. Svet plastov 
tiež. Dotýkaš sa ho všade, kam sa pozrieš. Poď bližšie 
a zisti, že potrebuje TEBA tak, ako TY potrebuješ 
jeho. Poď zmeniť zajtrajšok a zlepšiť svet v odbore, 
ktorý ponúka široký vzlet!

Nazri do sveta, ktorý je progresívny, perspektívny, prospešný.

Naučíš sa, ako tvorivo využívať plasty zmysluplne a ekologicky. 

Poď študovať PLASTY a môžeš 

dosiahnuť až ku hviezdam... 

Držíme Ti miesto....

plastREGIO
Partneri projektu:

Slovenský plastikársky klaster

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Plastikářsky klastr Zlín



Chceš študovať v oblasti, ktorú čaká skvelá perspektíva, máš ambície 

nájsť si zamestnanie v  moderných firmách po celom Slovensku?

- prihlás sa na 3-ročný učebný odbor OPERÁTOR SPRACOVANIA 

PLASTOV. 

Máš chuť svoju budúcnosť spojiť s  niečím, čo kombinuje viacero 

oblastí, ale nie je to iba chémia, strojárstvo, ale aj elektrotechnika?

- prihlás sa na 4-ročný študijný odbor TECHNIK SPRACOVANIA 

PLASTOV končiaci maturitou a  budeš si môcť vyberať zamestnanie 

z  viac ako 300 firiem na Slovensku.

Stredné odborné školy, ktoré v SR môžu vyučovať učebné alebo 
študijné odbory v oblasti spracovania plastov:

Stredná odborná škola, Rastislavova 332, 972 71 Nováky
www.sosnovaky.sk

Stredná priemyselná škola, ul. SNP 413/8, 907 01 Myjava
spsmyj.edupage.org

Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2,
060 01 Kežmarok
www.soskezmarok.sk

Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669,
031 01 Liptovský Mikuláš 
www.polytechnika.sk

Stredná odborná škola chemická, Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava
www.sosch.sk

Chceš pokračovať po maturite v ďalšom štúdiu ? 

- môžeš tak urobiť prostredníctvom 2-ročného špecializačného 

štúdia v  rámci vyššieho odborného vzdelania v  odbore Špecialista 

spracovania plastov, kde po absolventskej skúške získaš titul DiS.

Máš ambície študovať ďalej na vysokej škole ?

 – žiadny problém, dvere na Slovenskej technickej univerzite (STU) 

máš otvorené a  môžeš študovať na najlepšej technickej fakulte

na Slovensku.

OPERÁTOR SPRACOVANIA PLASTOV

2864 H (3-ročný učebný odbor)

Benefit: Absolvent okrem iných zručností bude mať možnosť získať oprávnenie 

obsluhovať vysokozdvižný vozík, viazať bremená a obsluhovať žeriavy.

TECHNIK SPRACOVANIA PLASTOV

2868 K (4-ročný študijný odbor)

Benefit: Absolvent po úspešnom absolvovaní odboru má možnosť vykonať 

skúšku odbornej spôsobilosti pracovníkov na činnosť na elektrických 

zariadeniach §21 Elektrotechnik v súlade s vyhláškou 508/2009 Z.z.

ŠPECIALISTA SPRACOVANIA PLASTOV

2870 Q (Vyššie odborné vzdelávanie)

Benefit: Absolvent okrem iných získaných zručností dokáže zaúčať, 

odovzdávať vedomosti a zručnosti novým zamestnancov.


