
 

SOŠ veterinárna 

Námestie mladých poľnohospodárov 2, 040 17, Košice-Barca 

 

 

ponúka študijný odbor: 

4338 M  veterinárny asistent pre ambulancie 

forma štúdia: denná 

dĺžka štúdia: 4 roky 

spôsob ukončenia: maturitná skúška 

 

Profil absolventa: 

-  absolvent  získa vedomosti z oblasti odborných veterinárnych služieb, 

-  absolvent je kvalifikovaný pracovník pre prácu vo veterinárnych  

   zariadeniach, 

-  absolvent  získa vedomosti z oblasti chovu spoločenských zvierat, 

-  absolvent  získa vedomosti  z oblasti animoterapie, 

-  absolvent získa vedomosti z oblasti plemien psov, exteriéru psov,  

   socializácie, výchovy   a výcviku psov, podmienok chovu a výživy psov,  

   canisterapie, úpravy srsti psov a kynologickej legislatívy, 

-  absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný zabezpečiť prevádzku 

   chovateľskej stanice psov, útulkov, karantény, 

-  absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne ošetrovať  

   zvieratá, 

-  absolvent ovláda postupy klinickej diagnostiky, samostatnej práce  

   s prístrojovou technikou určenou na prevenciu, diagnostiku a terapiu, 

-  absolvent je pripravený na štúdium na vysokých školách. 

 

Uplatnenie absolventov: 

- výkon asistovaných činností  vo veterinárnych ambulanciách    

  a liečebných zariadeniach, útulkoch a karanténnych staniciach, vo   

  veterinárnom výskume, v  zoologických záhradách, predajniach potrieb  

  a pomôcok pre zvieratá, v kozmetických salónoch a ďalších špecificky 

  orientovaných kvalifikovaných veterinárnych službách vrátane hotelov  

  v SR a v zahraničí, 

- socializácia, výchova a výcvik spoločenských zvierat, 

- výcvik psov v služobnej, poľovnej a športovej kynológii,  vykonávanie 

  bezpečnostných služieb, 

- podnikanie v prevádzkovaní hotelov a salónov pre spoločenské  

  zvieratá, 

- hodnotenie exteriéru spoločenských zvierat na výstavách, 

- prevádzkovanie chovateľských staníc spoločenských zvierat, 



- vykonávanie terapie za účasti spoločenských zvierat – animoterapie, 

- odborné poradenstvo v predajniach chovateľských potrieb, 

- ošetrovanie a starostlivosť o zvieratá, 

- samostatný poradca v chovoch  spoločenských zvierat a v chovoch   

ďalších druhov zvierat určených na pracovné, športové, zdravotné                

a rekreačné účely. 

 

Ďalšie možnosti popri štúdiu na našej škole: 

- spolupráca s partnerskými internátmi: ŠI A. Garbana, ŠI Medická 2,   

  ŠI pri SOŠ železničnej – Palackého 14, ŠI  Jedlíkova 11, 

- bezplatné pripojenie k WiFi, 

- rôznorodé záujmové útvary. 

 

 

       tel. číslo 055/ 68 55 347              e.mail: sosvet@sosvet.sk 

               www.sosvet.sk 
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