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Ponuka školy, ktorá reaguje 
na akútny nedostatok odbor-
níkov v strojárstve, najmä v 
oblasti jeho počítačovej pod-
pory a programovania CNC 
strojov. Títo odborníci sú žia-
daní a vysoko cenení nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí.
Študenti sa v takto profilova-
nom odbore naučia využívať 
rôzne grafické softwéry na 
návrh súčiastok, alebo zaria-
dení v 2D alebo 3D priestore, 
počítačovo spracovať text a 
obrázky, vytvárať animácie. 
Tieto vedomosti a zručnosti 
v nadväznosti na ďalšie, kto-
ré študenti získajú z oblasti 
strojárskej konštrukcie, tech-
nológie aj robotiky sú záru-

kou, že sa dokážu uplatniť v 
celej šírke profesií alebo bez 
problémov zvládnuť vyso-
koškolské štúdium. Okrem 
toho, študenti v 3. a 4. roční-
ku poznatky získané v oblasti 
strojárstva, informatiky a po-
čítačového modelovania vyu-
žijú pri tvorbe programov pre 
strojové obrábanie – progra-
movanie CNC strojov.  Cieľom 
ich snaženia bude ovládanie 
tzv. CAD/CAM technológií, 
ktoré im umožnia výrobu sú-
čiastok priamo z počítačom 
vygenerovaného modelu. Pre 
zvládnutie týchto náročných, 
ale veľmi zaujímavých tech-
nológií budú mať k dispozícii 
najmodernejšie CNC stroje.

Atraktívny študijný odbor, kto-
rého cieľom je pripraviť štu-
dentov na vysokoškolské štú-
dium orientované najmä na 
oblasť informačných techno-
lógií. Nosným predmetom v 
odbore je programovanie – až 
8 vyučovacích hodín týždenne 
za 4 roky štúdia. Okrem toho, v 
rámci odbornej zložky vzdelá-
vania budú mať študenti pred-
mety zamerané na tvorbu 
www stránok, informačné  a 
databázové systémy a počíta-
čovú grafiku. Študovať budú aj 
operačné systémy a počítačo-
vé siete. Keďže odbor je prípra

vou na vysokoškolské štú-
dium, vo  4. ročníku popri 
seminároch z matematiky 
a fyziky, absolvujú predmet 
úvod do vysokoškolskej ma-
tematiky. Pre uplatnenie sa aj 
na zahraničnom pracovnom 
trhu, majú možnosť, okrem 
anglického jazyka, študovať 
aj nemecký jazyk. Zavedenie 
tohto odboru je reakciou školy 
na nedostatok stredoškolsky 
a vysokoškolsky vzdelaných 
odborníkov v oblasti IT tech-
nológií. Jeho štúdium dokáže 
zabezpečiť absolventom uplat-
nenie s veľkou perspektívou.

Zručnosti v počítačovej grafikePríprava na vysokoškolské štúdium 
informatiky

Študenti majú možnosť zapojiť sa do spoločenských 
a  športových aktivít, reprezentovať školu v  súťažiach 
a absolvovať medzinárodné programy a zahraničné po-
byty. Navštevujú tanečnú školu, organizujú školský ples 
a  riešia projekty v  stredoškolskej odbornej činnosti.
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Mnohí mladí sa zaujímajú 
o  roboty a  ďalšie programo-
vateľné technické zariadenia. 
Študijný odbor svojou orien-
táciou a obsahom im umožní, 
aby sa v tejto oblasti ďalej roz-
víjali a roboty sa stali pre nich 
zdrojom zábavy  aj ďalšieho 
profesionálneho uplatnenia. 
Absolvent odboru získava po-
čas štúdia vedomosti a  zruč-
nosti z  oblasti informatiky, 
strojárstva, elektrotechniky 

a  elektroniky, mechatroniky 
a  mikroprocesorovej techni-
ky. Naučí sa ich využívať pri 
programovaní robotov, inte-
ligentných výrobných zaria-
dení aj CNC strojov. Štúdium 
odboru je pre študentov prí-
ťažlivé a  zaujímavé aj preto, 
lebo majú k  dispozícii naj-
modernejšie technické zaria-
denia a systémy nevyhnutné 
ku kvalitnému vzdelávaniu. 

Komplexné poznatky
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Cez elektrotechniku 
k digitálnym technológiám

Logistika  sa stáva nevyhnut-
nou súčasťou kvalitného fun-
govania každej firmy. Škola 
ponúka najmä dievčatám mo-
derný študijný program, kto-
rý ich oboznámi s  oblasťami 
logistiky, základnými pravid-
lami a  riešením logistických 
problémov prostredníctvom 
simulovaných situácií. Okrem 
toho študujú ekonomiku, 
účtovníctvo, marketing, ma-
nažment. Zvládnu dva cudzie 

jazyky, základy výroby a blok 
predmetov aplikovanej infor-
matiky. Absolventi sú schop-
ní samostatne plniť úlohy 
technicko-hospodárskych 
pracovníkov v priemyselných 
podnikoch, dopravných spo-
ločnostiach ale aj nevýrob-
ných odvetviach a  službách. 
V  pokračovaní štúdia na vy-
sokých školách si môžu zvo-
liť rovnaký alebo príbuzný  
odbor. 
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Najnovšia ponuka školy pri-
pravená pre žiakov, ktorí sa 
zaujímajú o moderné digitál-
ne technológie a  chcú svoju 
záľubu premeniť na životnú 
profesiu. V porovnaní s odbo-
rom elektrotechnika – počí-
tačové systémy a  siete tento 
študijný odbor svojim profi-
lom a  zameraním umožňuje 
výraznejšiu a  užšiu špeciali-
záciu práve na informatiku. 
V štúdiu odborných predme-

tov sa žiaci naučia programo-
vať vo viacerých programo-
vacích jazykoch (C, C#, Java), 
ovládať sieťové a  serverové 
technológie, inštalovať a  vy-
užívať operačné a  databá-
zové systémy. Budú tvoriť 
webové stránky a  spoznajú 
možnosti počítačovej grafi-
ky. Absolvujú sieťovú Cisco 
Akadémiu a  získajú medzi-
národne uznávaný certifikát.

Od záľuby k povolaniu

Plánovať a riadiť
Zameranie tohto inovované-
ho študijného odboru súvisí 
s mohutným rozvojom digi-
tálnych a smart technológií a 
využitím inteligentných tech-
nológií v každej oblasti života.
Absolventi získajú vedomosti 
a zručnosti nielen z elektro-
techniky a elektroniky, ale aj 
informačných technológií, 
programovania, počítačových 
sietí, smart technológií, inter-

netu vecí, robotiky, 3D tech-
nológií a počítačovej grafiky.
Naučia sa navrhovať, realizo-
vať a programovať zariade-
nia založené na mikropočí-
tačoch a mikrokontroléroch.
Získaním osvedčenia elek-
trotechnickej spôsobilosti 
a ďalších v oblasti IT môžu 
samostatne podnikať ale-
bo sa rozhodnúť pre ďal-
šie vysokoškolské štúdium.

Víťazi Stredoškolskej odbornej činnosti na celoslovenskej úrovni

Podľa hodnotenia agentú-
ry INEKO, škola  dlhodobo 
dosahuje popredné umiest-
nenie medzi strednými od-
bornými školami Košického 
kraja. O tom, že žiaci študu-
jú pre trh práce atraktívne 
odbory svedčí aj ich ďalšie 
uplatnenie. Takmer všetci sa 
zamestnajú alebo študujú 
na vysokých školách. Mnohí 
z nich dosahujú vynikajúce 
výsledky nielen v krajských, 

ale aj v celoslovenských 
súťažiach. Dôkazom toho 
je, že v minulom školskom 
roku získali sedem víťazstiev 
v celoštátnych súťažiach 
zameraných na strojárstvo, 
elektrotechniku, ekonomiku 
a riadenie, programovanie 
CNC strojov. Historickým 
úspechom školy je zisk strie-
bornej medaily žiaka Tech-
nickej akadémie na svetovej 
olympiáde v informatike. 

Úspechy školy


