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Charakteristika študijných  a učebných  odborov 

v školskom roku 2021/2022 

            Organizačná zložka  Stredná odborná škola technická 
o  Trojročné štúdium s výučným listom  

(absolvent môže pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu, ktoré ukončí 

maturitnou skúškou) 

 2464 H                Strojný mechanik 

 2683 H 11           Elektromechanik – silnoprúdová technika 
 

2464 H  Strojný mechanik 

Absolventi získavajú vedomosti a zručnosti pri ručnom a strojovom opracovaní 

strojných súčiastok. Žiaci sú schopní zisťovať a odstraňovať poruchy na rozličných 

strojoch, vykonávať montáž a demontáž strojov a zariadení, vypracovávať 

technologické postupy opráv, robiť údržbu strojov a zariadení. Absolventi sa môžu 

uplatniť vo všetkých strojárskych spoločnostiach, v skupine povolaní so zameraním na 

výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržby strojov a technických 

zariadení                            

2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika 

Žiaci sa oboznamujú na odbornom výcviku so zásadami ručného spracovania kovov 

ako je pilovanie, brúsenie, rezanie, vŕtanie. Ďalej žiaci nadobúdajú základné znalosti 

v oblasti strojového obrábania materiálov, merania elektrických veličín, elektronických 

súčiastok a práce s nimi. V ďalšej časti sa žiaci venujú návrhom a tvorbe bytových 

inštalácií,  automatizačným obvodom, rozvádzačom a elektrickým rozvodom energie. 

Absolventi sa pripravujú na výkon povolania a odborných činnosti v oblasti 

elektrotechniky. Sú  schopní vykonávať montáž, opravy a údržbu prevažne 

silnoprúdových zariadení. 

Absolventi odboru nájdu uplatnenie v skupine povolaní so zameraním na výrobu, 

montáž, obsluhu, opravy a údržby elektrických strojov a technických zariadení. 

           

            2861 H Prevádzkový chemik 

 

Absolventi vykonávajú obslužnú prevádzkovú činnosť v celom procese príslušnej 

výroby alebo služieb. Sú schopní kontrolovať zverené technologické procesy výroby 

predpísanými meraniami a detekovať odchýlky od štandardného režimu. Uplatnia sa 

ako odborne kvalifikovaní pracovníci v poloprevádzkach a vo výrobných podnikoch, 

kde je potrebná manipulácia s chemickými látkami a zmesami, obsluha strojov 

a zariadení, balenie a distribúcia materiálu. Ide o podniky chemického, 

biotechnologického, farmaceutického, textilného priemyslu, podniky na výrobu 

stavebných materiálov a výroby polymérov a v oblasti životného prostredia. Ďalšou 

oblasťou uplatnenia sú podniky služieb – čistiarne, práčovne, údržba a zušľachťovanie 

materiálov. 
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Organizačná zložka  Stredná odborná škola technická 

o Štvorročné štúdium s maturitou a výučným listom  
 2697 K       Mechanik elektrotechnik 
 2413 K       Mechanik strojov a zariadení 
 2426 K       Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 
 2860 K       Chemik operátor 

2697 K Mechanik elektrotechnik 

Absolvent študijného odboru mechanik elektrotechnik je kvalifikovaný pracovník 

schopný samostatne vykonávať elektrotechnické činnosti -  od projektovania, výroby, 

montáží, ako aj v prevádzke elektrotechnických zariadení. Je pripravený na výkon 

činnosti technika v konštrukcii, technologickej výrobe, montáži alebo v prevádzke. 

Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje svoje zručnosti a vedomosti, čím si 

zvyšuje svoju odbornú kvalifikáciu. V študijnom odbore získajú absolventi vedomosti 

a zručnosti zamerané na elektrotechnické práce, ktoré súvisia s montážou, výrobou, 

prevádzkou, nastavením, oživením a opravami elektrotechnických a elektronických 

zariadení, prvkov prístrojov automatizácie a regulácie. Absolventi nájdu uplatnenie 

v skupine povolaní so zameraním na výrobu, montáž, obsluhu, opravy a údržby 

zariadení z oblasti automatizačnej techniky. 

 2413 K Mechanik strojov a zariadení 

V študijnom odbore získajú absolventi vedomosti a zručnosti v oblasti ručného a 

strojového obrábania materiálov, zvárania, výroby a montáže strojových súčiastok, 

nastavovania, opravovania a oživovania strojárskych výrobkov, diagnostikovania a 

odstraňovania porúch na zložitých zariadeniach s využívaním poznatkov informačných 

technológii a práce s výpočtovou technikou. Absolventi nájdu uplatnenie v podnikoch 

zameraných na strojársku alebo elektrotechnickú výrobu, v servisných podnikoch, 

konštrukčných, údržbárskych, montážnych spoločnostiach. 

 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  

Absolventi sú pripravovaní, na prácu v podnikoch a firmách ako obsluha 

automatizovaných a poloautomatizovaných zariadení, obsluha klasických strojov 

a zariadení. Naučia sa programovať a obsluhovať CNC stroje, priemyselný zvárací 

robot, používať informačné technológie. Absolventi nájdu uplatnenie v podnikoch 

zameraných na strojársku  výrobu         a v konštrukčných, údržbárskych a montážnych 

spoločnostiach zameraných na CNC technológie. 

 2860 K Chemik operátor  

 Študijný odbor vhodný pre dievčatá aj chlapcov. Žiaci získajú komplexné vedomosti 

z chémie o najpoužívanejších metódach kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy. Naučia 

sa používať laboratórne prístroje a techniku na rozbory všetkých látok používaných vo 

výrobe a kontrolách. Absolventi získavajú zručnosti v chemickom laboratóriu pri 

jednoduchých aj zložitejších chemických operáciách. Majú možnosť zamestnať sa 

v moderných chemických, potravinárskych a zdravotníckych spoločnostiach. 
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 Organizačná zložka Stredná odborná škola elektrotechnická 

o Štvorročné štúdium s maturitou 
 2675 M      Elektrotechnika 

2675 M           Elektrotechnika 

Žiaci získavajú komplexné vedomosti v oblasti návrhu, konštruovania a konfigurácie 

počítačových sietí, programovania programovateľných automatov, programovanie v 

jazyku C a C+, v oblasti počítačovej grafiky, zvládne spracovanie grafického návrhu, 

úpravu fotografií, v oblasti tvorby webových stránok, v  práci s výpočtovou technikou, 

pomocou počítača  vytvorí návrh súčiastok a zostáv, návrh plošných spojov pre 

elektronické zariadenia, získajú zručnosti pre zvládnutie samostatnej technickej činnosti 

pri projektovaní konštrukcií, výrobe, montáži, prevádzke a údržbe elektrotechnických 

zariadení v oblasti meracej a automatizačnej techniky. Absolvent sa uplatní na trhu 

práce s prevahou nasledovných činností, projektovanie a montáž počítačových sietí, 

programovanie programovateľných automatov pre automatizované výrobné linky (napr. 

všetky závody na výrobu automobilov na území Slovenska), návrh elektronických 

obvodov a tvorba technickej dokumentácie v oblasti CAD, základné práce s počítačom 

– texty, tabuľky, grafy, elektronické prezentácie a tiež v samostatnej podnikateľskej 

činnosti (tvorba web - stránok, reklamných materiálov, prezentácií). 

Organizačná zložka Obchodná akadémia  

o Štvorročné štúdium s maturitou 
 6317 M      Obchodná akadémia 

6317 M           Obchodná akadémia 

Absolvent štúdia je stredoškolsky vzdelaný odborný ekonomický pracovník so 

všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností 

spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-

podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom 

obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej 

správe. Absolvent je pripravený na samostatný výkon činnosti odborného 

ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich 

s podnikateľskou praxou - marketingové činnosti, vedenie účtovníctva, spracovanie 

štatistík, tvorenie cenových ponúk, orientácia v daňovej sústave, kvalifikované 

sekretárske a korešpondenčné práce. 

 

http://www.stránok/

