
Napĺňajú sa moje sny

       Študujem na Strednej odbornej škole stavebnej 

v Liptovskom Mikuláši a volám sa Marek Veverica.  

       Od pani profesorky Ing. N. Multáňovej som dostal 

ponuku, aby som ju sprevádzal na akciách, kde sa 

informuje o možnostiach štúdia na našej škole. Ponuku 

som prijal, pretože na škole študujem a mám prehľad o 

učebných a študijných odboroch a tiež viem akou formou 

štúdia môže uchádzač študovať. 

         Keďže moja predstava o živote si vyžaduje vyššie 

požiadavky na vzdelanie, rozhodol som sa po vyučení 

získať i maturitné vysvedčenie. Chcem pokračovať 

v nadstavbovom štúdiu získať tak úplné stredné odborné 

vzdelanie s maturitou. Som šťastný, že práve „stavebka“ 

v Liptovskom Mikuláši mi dala takú 

možnosť, aby sa naplnila moja predstava 

o živote. Každému odporúčam, kto má 

vzťah k stavebníctvu, alebo k strojárstvu, 

nech študuje na našej škole. Stavebná 

škola v Liptovskom Mikuláši ponúka 

možnosť vyučiť sa v učebnom odbore 

alebo v študijnom odbore a získať tak 

výučný list alebo maturitné vysvedčenie. Vo  svojom voľnom čase môžem  využívať 

fitko a relaxačnú miestnosť, počítače a iné možnosti, ktoré ponúka škola. 

V učebných odboroch: murár, 

inštalatér, maliar, strechár, montér 

suchých stavieb, strojný mechanik, 

autopravár a elektromechanik sa 

študuje 3 roky.  

V študijných odboroch: staviteľstvo 

so zameraním na pozemné stavby, 

technické zariadenia budov, alebo 

operátor stavebnej výroby či 

mechanik stavebnoinštalačných 

zariadení sa študuje 4 roky. 
 

V prípade, že niekto ešte nie je rozhodnutý čo bude robiť po vyučení  

má možnosť pokračovať v študijnom nadstavbovom štúdiu stavebníctvo  

alebo strojárstvo, ktoré trvá 2 roky.

 



Každý mladý človek má pred sebou dlhú cestu po ktorej bude kráčať každý 

deň  najmä do práce. Odporúčam z vlastnej skúsenosti, že lepšie je byť v živote 

spokojný a šťastný, ako byť znudený a zrobený. Život, to nie je len každodenná 

tvrdá práca v zamestnaní, ale i radosť a potešenie. 

         Nech si mladý človek zváži čo 

chce v živote robiť, a čo je pre to 

ochotný urobiť. Ak sa ešte nevie 

rozhodnúť, poradia mu rodičia, 

známy, alebo nech príde do našej 

školy. Radi ho spoznáme ale 

i poradíme. 

 

              Marek Veverica

       


