
VYSTAVOVATELIA A PROGRAM

9. 9. 2021
9.00 h – 13.00 h

parkovisko pri železničnej 
stanici vo Vrútkach

ŠKOLY

Stredná odborná škola dopravná, 
Martin – Priekopa
• informácie o duálnom vzdelávaní

a ďalších možnostiach štúdia

Stredná priemyselná škola 
dopravná, Trnava
• informácie o štúdiu v dennej         

i externej forme a 
rekvalifikačných kurzoch

Stredná odborná škola železničná,
Košice
• informácie o duálnom vzdelávaní

a ďalších možnostiach štúdia

Stredná odborná škola dopravná, 
Žilina
• informácie o možnostiach štúdia

Stredná odborná škola dopravná, 
Trenčín
• informácie o duálnom vzdelávaní

a ďalších možnostiach štúdia

Gymnázium V. P. Tótha, Martin
• fyzikálne pokusy vo „vedeckej

cukrárni“

Stredná odborná škola 
letecko-technická, Trenčín
• informácie o možnostiach štúdia

Žilinská univerzita v Žiline
• informácie o možnostiach štúdia,

termovízna kamera na statíve,
3D tlačiareň a 3D skener, snímač
vibrácií

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
• simulátor nárazu vozidla, cyklokvíz, kreslenie s dopravnou tematikou,

„opilecké okuliare“, BECEP, dopravná výchova, výstava: Projekty OPD a
OPII, Krásavice železnice



ZAMESTNÁVATELIA A PARTNERI

Železnice Slovenskej republiky
• informácie o spoločnosti a duálnom

vzdelávaní, pracovné poradenstvo

Yellow Express, s. r. o.
• ukážka povolania: vodič kamiónu,

dopravné hry a kvízy, návesný ťahač

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. 
• informácie o spoločnosti a duálnom

vzdelávaní, pracovné poradenstvo,
jazda na motorovej jednotke, kvíz,
virtuálna realita, videoprojekcia,
ukážky povolaní: rušňovodič a
vlakvedúci

SAD Žilina, a. s.
• ukážka povolania: vodič autobusu,

moderný a historický autobus na
nahliadnutie, ukážka diagnostiky
autobusov, fotokútik s dopravnou
tematikou

Železničná spoločnosť 
Cargo Slovakia, a. s. 
• informácie o spoločnosti a pracovné 

poradenstvo, pojazdná dielňa,
ukážky povolaní: rušňovodič              
a vozmajster

SIEMENS, s. r. o.
• riadenie rušňa pomocou vlakového

trenažéra

Motorr Martin, s. r. o.
• osobné vozidlá na nahliadnutie

Slovenská pošta, a. s.
• informácie o spoločnosti a duálnom

vzdelávaní, pracovné poradenstvo

RZP, a. s.
• ukážky poskytnutia prvej pomoci pri

dopravných nehodách

ŽOS Vrútky, a. s.
• informácie o spoločnosti a duálnom

vzdelávaní, pracovné poradenstvo

Zastúpenie EK na Slovensku 
• informačno-edukačné aktivity, 

publikácie a súťaže, otestovanie 
vedomostí o EÚ

Centrum pedagogicko-
psychologického poradenstva a 
prevencie, Martin
• kariérové poradenstvo pre žiakov

základných škôl

Klub železničných modelárov, Vrútky
• modelová železnica

Klub veteránov, Martin
• historické vozidlá na nahliadnutie


