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OSLOVENIE
MILÍ DEVIATACI, DIEVČATÁ A CHLAPCI, VÁŽENÍ RODIČIA!
Si deviatak a rozhoduješ sa, kam pôjdeš na ďalšie štúdium?
Ste rodič deviataka a chcete mu pomôcť, aby sa správne rozhodol pre ďalšie štúdium?
Ak si uvedomujete, že toto rozhodnutie je veľmi dôležitým krokom k budúcej pracovnej úspešnosti a životnej
spokojnosti človeka, potom voľte neunáhlene a hlavne zodpovedne!
• Pri tejto voľbe nie je vhodné vychádzať len zo svojich záujmov, ale je potrebné brať do úvahy svoje schopnosti,
zdravotný stav, praktické zručnosti a v neposlednom rade aj potrebu trhu práce!
Preto pred rozhodnutím je vhodné dať si odpoveď minimálne na tieto otázky:
• Aký mám vzťah k učeniu, som študijný typ alebo radšej robím niečo praktické?
• Ako ma vidia učitelia a rodičia?
• Mám šance po skončení strednej školy sa uplatniť?
• Chcem ísť po strednej škole študovať na vysokú školu?
Deviatak - rozhoduj sa sám - za seba!
• Niekedy sa stáva, že nerozlučné kamarátky alebo kamaráti sa rozhodnú ísť na tú istú školu.
• Neskôr jedna - jeden z nich zistí, že ju – ho škola nebaví a štúdium zvláda s veľkými ťažkosťami.
• Treba si uvedomiť, že to, čo sa páči vašim kamarátom a spolužiakom, nemusí byť vhodné aj pre Vás.
Pri rozhodovaní zvažujte aj výhody štúdia v mieste bydliska, k nim určite patria:
• nižšie finančné náklady na štúdium, nie sú poplatky za internát, celodennú stravu,
• máte istotu svojho rodinného zázemia,
• nemusíte sa prispôsobovať toľkým zmenám, máte stabilný okruh priateľov, známych a prostredia,
• môžete venovať štúdiu toľko času, koľko potrebujete a na tom mieste, ktoré vám vyhovuje,
• odbornú prax môžete vykonávať v mieste svojho bydliska alebo v jeho blízkom okolí.
Dôležité je, aby ste zvolili cestu kvalifikovaného odborníka, lebo možnosti uplatnenia
sa nekvalifikovaných ľudí sú na dnešnom trhu práce minimálne!
Vo vašom rozhodovaní vám chceme podať pomocnú ruku aj my - poskytnutím dôležitých informácií o možnostiach štúdia na našej škole, Strednej odbornej škole – Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec.
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V Kráľovskom Chlmci vzniklo samostatné zariadenie na výučbu a prípravu učňov pod názvom
Učňovská škola, ktorá sa sústredila na praktickú prípravu učňov.

Rok 1907

Opätovné zriadenie Živnostenského spoločenstva s predsedom Izidorom Aczélom, ktoré malo
priaznivý vplyv na rozvoj odborného vzdelávania.

Rok 1910

Rozšírenie Učňovskej školy, vyučovanie dvakrát v týždni v popoludňajších hodinách. Učiteľmi
školy boli: Štefan Lukács, Samuel Horváth, Dionýz Bodor.

Roky 1918-1920

Predsedom živnostenského spoločenstva bol Vojtech Ivancso, ktorý riadil prípravu učňov.

Rok 1927

Zriadenie Okresného živnostenského spoločenstva v Kráľovskom Chlmci, ktoré malo významný
podiel na rozvoji odborného vzdelávania. Súbežne s okresným živnostenským spoločenstvom sa
rozvíjala aj inštitúcia na prípravu učňov, v ktorej sa vyučovali profesie: murár, klampiar, drotár,
stolár, kováč, zámočník, cestár, dámsky a pánsky krajčír, obuvník, holič, kaderník, klobučník, medovnikár, čipkár, gombikár, mäsiar – údenár, obchodník, zmrzlinár.

Rok 1939

Do roku 1939 sa toto zariadenie pre učňov nazýva Miestna učňovská škola, neskôr Miestna živnostenská učňovská škola; riaditeľom školy bol Ján Berczik.

Rok 1945

Po druhej svetovej vojne sa rozširuje aj učňovská škola pod vedením riaditeľa pána Lukácsa.

Rok 1953

Končí sa éra živnostenského spoločenstva, Miestnu živnostenskú učňovskú školu vystrieda názov
Učňovská škola miestneho hospodárstva s vyučovacím jazykom maďarským, ktorej riaditeľom
bol Imrich Tarr a neskoršie Jozef Jordán.

Rok 1960

Zmena názvu školy na Učňovská škola, riaditeľom sa stáva pán Vojtech Pikó. Postupne sa menili
aj učebné odbory na profesie: strojný mechanik, maliar a natierač, murár, predavač, krajčírka, holič
– kaderník, automechanik, stolár, tesár. Popri dennom štúdiu bola zriadená Večerná škola pracujúcich pre profesie: elektrikár, zámočník, stolár, riaditeľom školy bol pán Eugen Franko.
V školskom roku 1983/1984 riaditeľom školy bol Ing. Michal Tóth.

Rok 1984

Zmena zriaďovateľa, zriaďovateľom školy sa stáva SEZ Krompachy n. p., pričom došlo k zmene
názvu školy na Stredné odborné učilište elektrotechnické Kráľovský Chlmec.

Rok 1991

Od 01.01.1991 zriaďovateľom školy sa stáva Ministerstvo hospodárstva SR, škola sa stáva samostatným právnym subjektom. Riaditeľom školy od roku 1984 do 01.02.1992 bol pán Juraj Bimba.

Rok 1992-2002

Od 01.09.1992 pri SOU elektrotechnickom bola zriadená Dievčenská odborná škola, v ktorej bola
zahájená príprava dievčat v trojročnom učebnom odbore „služby a domáce hospodárenie“, o rok
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Rok 1906
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neskôr aj v štvorročnom študijnom odbore ukončované maturitou „obchod a podnikanie“.
Na SOUE od roku 1993 bola zahájená príprava v štvorročnom študijnom odbore ukončované maturitou „mechanik elektronik pre spotrebnú elektroniku“. V rokoch 1991 – 2002 areál školy na Rákocziho 23 v Kráľovskom Chlmci prechádza rozsiahlou prestavbou, sú vytvorené nové, moderne
zariadené odborné učebne a dielne odborného výcviku. Celkove bolo v uvedených rokoch preinvestovaných viac ako 47 miliónov slovenských korún. V dôsledku pripravovanej reformy územného a správneho členenia SR, došlo v roku 2001 k zmene zriaďovateľa školy; od 01.07.2001 bol ním
Krajský úrad Košice, s názvom školy: Stredné odborné učilište a Dievčenská odborná škola.
Od 01.07.2002 v dôsledku uskutočnenej reformy územného a správneho členenia SR sa opäť mení
zriaďovateľ školy, stáva sa ním Košický samosprávny kraj.
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Rok 2005

Od 01.09.2005 dochádza k zlúčeniu Stredného odborného učilišťa a Dievčenskej odbornej školy
v Kráľovskom Chlmci. Škola dostáva nový názov: Spojená škola s organizačnými zložkami
Dievčenská odborná škola a Stredné odborné učilište Kráľovský Chlmec.

Rok 2008

Prináša ďalšie zmeny v organizácii odborného vzdelávania v Kráľovskom Chlmci. Od 01.09.2008
došlo k zlúčeniu Spojenej školy Kráľovský Chlmec s organizačnými zložkami Dievčenská odborná
škola a Stredné odborné učilište so Spojenou školou Čierna nad Tisou s organizačnými zložkami
Obchodná akadémia a Stredné odborné učilište. Nástupnícka škola dostáva názov Spojená škola
Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec.

Rok 2010

Od 01.09.2010 zriaďovateľ školy Košický samosprávny kraj zriaďovacou listinou mení názov školy
na Stredná odborná škola – Szakközépiskola Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec.

Od roku 2010 po súčasnosť - škola aj posledné desaťročie naďalej prechádza výraznými zmenami, ale v tomto
období ide hlavne o zmeny v profilácii odborného vzdelávania, v technickom stave budov, ale aj v technickom
a technologickom vybavení odborných učební teoretického vyučovania a dielní praktického vyučovania. Do vzdelávacieho procesu sú aplikované najnovšie metódy a formy vzdelávania s podporou digitálnych technológií, informačných technológií, ale aj najnovších výrobných technológií, vrátane e-learningového vyučovania, CNC technológií
a robotiky. Nové technológie škola získava z viacerých zdrojov, z projektov financovaných z Európskych sociálnych
fondov cez operačné programy Ľudské zdroje, investičné operačné programy IROP, ale aj z príspevku Úradu vlády
SR cez Akčný plán rozvoja okresu Trebišov a v neposlednom rade aj s podporou zriaďovateľa.

Realizované projekty, investície, opravy a údržba v rokoch 2010 – 2019
Projekt „Odborne a moderne“ - financovaný z ESF v rámci výzvy „Premena tradičnej školy na modernú“. Z projektu
boli získané dve jazykové učebne, multimediálna učebňa, interaktívna technika do odborných učební s výpočtovou technikou, učebnice pre výučbu cudzích a vyučovacích jazykov, e-learningový portál školy pre vlastné učebné texty v rámci
elektronického vyučovania.

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií,
prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie jednak našich budúcich absolventov, ale aj rozšíriť možnosti a kapacity vzdelávania poskytované našou školou v rámci celoživotného vzdelávania aj iným cieľovým skupinám – rekvalifikácia pracovnej
sily. Zároveň zlepšiť ekonomické myslenie dotknutých obyvateľov nášho regiónu a zabezpečiť im odborné znalosti a prax,
ktoré im umožnia efektívne sa etablovať na regionálnom trhu práce, ale aj mimo neho.
Projekt „Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym požiadavkám trhu práce“ - financovaný z ESF – „Integrovaný regionálny operačný program“. Hlavným cieľom projektu je modernizácia materiálno-technického zabezpečenia odborného vzdelávania za účelom prispôsobenia sa aktuálnym požiadavkám regionálneho trhu práce
a zvýšenia atraktivity požadovaných študijných odborov.
Hlavné aktivity projektu vedú k zabezpečeniu technického vybavenia a zariadení do odborných dielní a učební:
• úvod do programovania CNC strojov,
• pokročilé programovanie CNC sústruhov a učebňa konvenčného obrábania kovov,
• dielňa pre praktické vyučovanie – autodiagnostika a autoelektronika,
• odborná učebňa programovania výrobných procesov – mechatronika,
• odborná učebňa pre elektrické merania – meracie elektrotechnické laboratórium,
• základné vybavenie pre odbornú učebňu „elektrotechnika, elektronika, číslicová technika, technika merania, elektrické stroje“.
Projekt „Regionálne centrum vzdelávania“ realizovaný na škole v rámci Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov
v prioritnej oblasti „Vzdelávanie a kariéra“. Cieľom projektu je modernizácia technologického vybavenia pre skvalitnenie
vzdelávania a prípravy na budúce povolanie žiakov v študijných a učebných odboroch z oblasti strojárstva, elektrotechniky a niektorých remesiel, ale aj vyššia kvalita vzdelávania v rámci celoživotného vzdelávania formou akreditovaných
vzdelávacích programov. Finančná dotácia z Úradu vlády SR je určená na doplnenie vybavenia školských dielní odborné-
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Projekt „Podpora prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie“ - financovaný z ESF - operačný program „Ľudské zdroje“.
V rámci projektu boli vytvorené akreditované vzdelávacie programy:
• autoelektronika,
• energetická a zabezpečovacia technika budov,
• základy trieskového obrábania kovov,
• technológ a operátor CNC strojov,
• ručné spracovanie kovov a zváranie.
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ho výcviku novými technológiami pre odbory z oblasti elektrotechniky a strojárstva.

Krátko z našej histórie

Projekt „Erasmus+“ z programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Zameriava sa na zlepšenie
kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytovanie príležitostí pre študentov, stáže v zahraničí.
Celkovo to pomôže zlepšiť zamestnateľnosť a zručnosti pre život jednotlivcov a prispeje ku konkurencieschopnosti európskej ekonomiky. Naša škola sa každoročne uchádza o účasť na projekte s cieľom umožniť tým najlepším žiakom účasť aj
na zahraničnej odbornej stáži, ktorá určite prispeje k zlepšeniu odbornej pripravenosti žiakov pre prax.
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Investícia „Komplexná rekonštrukcia strechy a stropu budovy „A“ v areáli Kráľovský Chlmec, Rákocziho 23,
finančná dotácia z MŠVVaŠ SR, riešenie havarijného stavu strechy a stropu budovy. Spracovanie projektovej dokumentácie financoval zriaďovateľ KSK. V rámci prípravy projektovej dokumentácie bol zriaďovateľom schválený nami predložený návrh, ktorý počítal s využitím podkrovných priestorov na učebne teoretického vyučovania, priestory na prízemí
prevažne na dielne praktického vyučovania, aj s celkovou rekonštrukciou budovy (voda, kúrenie, elektrické rozvody...)
vzhľadom na nevyhovujúci celkový technický stav budovy. Náklady spojené s celkovou rekonštrukciou budovy vrátane
vypracovania projektovej dokumentácie budú financované z rozpočtu zriaďovateľa KSK. Predpoklad ukončenia rekonštrukcie júl 2020. Túto investíciu považujeme za významnú z pohľadu ďalšieho pôsobenia školy na vzdelávacom trhu
v regióne. Kvalitné vzdelávanie si vyžaduje adekvátne materiálno-technické podmienky, vhodné pre 21. storočie, čo sme
žiaľ boli nútení dlhodobo postrádať. Sme toho názoru, že v posledných rokoch mnohých žiakov odrádzali od štúdia na
našej škole aj tieto „staré“ priestory, v ktorých sa nechceli učiť. Veríme, že táto rekonštrukcia bude mať pozitívny vplyv
aj na celkový imidž školy a zvýši sa záujem o štúdium na našej škole. Ukončenie rekonštrukcie a uvedenie budovy do prevádzky od 01.09.2020 bude pre našu školu pekný, dlho očakávaný darček k 115. výročiu odborného vzdelávania v meste
Kráľovský Chlmec.
Investícia „Výstavba multifunkčného ihriska“ v areáli školy Kráľovský Chlmec, Rákocziho 23, finančná dotácia
Úradu vlády SR vo výške 42 000 € (investičná akcia); úprava terénu (oporné múry) a výstavba základu pod ihrisko svojpomocne, finančná podpora zriaďovateľa vo výške 25 000 € na nákup stavebného materiálu v súlade s projektom. Cieľ akcie
– vytvoriť kvalitné podmienky pre športové vyžitie žiakov na SOŠ – Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec.
„Rekonštrukcia a prestavba školského amfiteátra“ v areáli školy Kráľovský Chlmec, Rákocziho 23, rekonštrukcia
a prestavba (bežné výdavky), vykonaná svojpomocne, vo vlastnej réžii školy, finančná dotácia zriaďovateľa na stavebný
materiál 22 300 € v súlade s projektovou dotáciou. Cieľ - vytvoriť kvalitné podmienky pre kultúrne a oddychové vyžitie
na Strednej odbornej škole – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec.
Opravy a údržby roky 2010 – 2018 - Okrem vyššie uvedených aktivít v rámci skvalitňovania podmienok vzdelávania
na našej škole boli každoročne zriaďovateľom dotované najnutnejšie opravy a údržby, ktoré prevažne odstraňovali havarijné stavy. V rámci opráv a údržby boli realizované akcie: výmena okien budova „A“ a „B“ v Kráľovskom Chlmci, oprava
strechy telocvične Čierna nad Tisou, oprava sociálnych zariadení Kráľovský Chlmec, oprava strechy s príslušenstvom
budovy „B“ v Kráľovskom Chlmci.

Dobové fotky budovy našej školy, ktorá od roku 1897 slúžila ako nemocnica
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Takí sme boli...

Bývalá budova školy na Hlavnej ulici
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Výstavba budovy pre odborný výcvik (budova P) a hlavného vchodu školy, resp. spojovacieho objektu
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Takí sme boli...

Archívne zábery zo života školy
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Archívne zábery zo života školy
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Rekonštrukcia historickej časti budovy školy (budova A)
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Kto sme - a akí sme dnes?
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Kto sme - a akí sme dnes?

Od 01. februára 1992 je riaditeľom školy Ing. Ivan Beňo
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Sme strednou odbornou školou:
• so sídlom na Rákocziho ulici 23, v Kráľovskom Chlmci, „domácimi“ často, ešte stále nazývanou ako
„škola SEZ – ky“, ale to už dávno nie je pravda,
• ktorá patrí medzi najstaršie inštitúcie daného typu v Košickom samosprávnom kraji. V roku 2019
uplynulo 113 rokov od založenia inštitúcie odborného vzdelávania v meste Kráľovský Chlmec, ktorá
až dodnes pripravuje odbornú pracovnú silu, hlavne v oblastiach technických odvetví a remesiel pre
regióny Medzibodrožia a Použia,
• ktorá za posledné desaťročie prešla výraznými zmenami v odborovej profilácii, ale aj v technickom
a technologickom vybavení, čím získala pevné miesto v systéme stredných škôl v regiónoch Medzibodrožia a Použia. Jednoznačne sme typom modernej odbornej školy technického zamerania. Na rozvoj
a modernizáciu vzdelávania za posledných desať rokov škola získala cca 3, 42 milióna €,
• finančné dotácie získané z projektov			
1 472 930 €
• investícia – celková rekonštrukcia budovy „A“		
1 458 000 €
• multifunkčné ihrisko					
42 000 €
• bežné opravy a údržba					
446 641 €

• ktorá v rámci vzdelávacieho procesu realizuje teoretické a praktické vyučovanie, praktické vyučovanie
najmä formou odborného výcviku. Vzdelávame v dvoch vyučovacích jazykoch, v jazyku slovenskom
a v jazyku maďarskom,
• ktorá do vyučovacieho procesu aplikuje najnovšie metódy a formy vzdelávania s podporou digitálnych
technológií, informačných technológií a najnovších výrobných technológií vrátane CNC technológií
a robotiky,
• ktorá neustále skvalitňuje prípravu žiakov vo všetkých sférach vzdelávacieho procesu tak, aby im
otvorila dvere na európsky trh práce, aby vyhovovali potrebám zamestnávateľov regiónu, rodičom aj
samotným žiakom,

• ktorá pre žiakov vytvára aj kvalitné podmienky pre využívanie voľného času jednak v rámci bohatej
krúžkovej činnosti, ale aj iných mimoškolských aktivít zameraných na kultúru, šport a spoločenské
záujmy,
• ktorá podporuje talentovaných a nadaných žiakov a pre všetkých žiakov vytvára priestor pre spoločenský a kultúrny život, organizuje odborné súťaže aj s medzinárodnou účasťou,
• ktorá venuje sústavnú pozornosť budovaniu vzťahov so sociálnymi partnermi, podnikateľskými subjektmi, ako budúcimi zamestnávateľmi našich absolventov,
• ktorá sa na trhu práce aktívne podieľa na celoživotnom vzdelávaní, rekvalifikácii pracovnej sily realizáciou aj neformálneho vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích programoch, podľa potreby trhu
práce,
• ktorá venuje sústavnú pozornosť modernizácii vzdelávacieho procesu, aby udržala krok so svetovým
trendom odborného vzdelávania pracovnej sily,
• ktorá sa podieľa na projektoch financovaných Európskou úniou v oblasti ľudských zdrojov („Podpora

Kto sme - a akí sme dnes?

• ktorá nielen odovzdáva vedomosti na odbornú prípravu žiakov, ale venuje pozornosť výučbe cudzích
jazykov a poznávaniu postojov žiakov k dodržiavaniu etických a ľudských princípov,
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prehlbovania a zvyšovania kvalifikácie“) a v rámci investičných projektov na modernizáciu materiálno – technického vybavenia školy („Investícia do odborného vzdelávania prispôsobeného regionálnym
potrebám trhu práce“),

Kto sme - a akí sme dnes?

• ktorá sa svojou spoluúčasťou podieľa aj na realizácii „Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov“, ktorého
gestorom je Vláda Slovenskej republiky, s cieľom zriadiť na škole Regionálne centrum vzdelávania,
zamerané predovšetkým na vzdelávanie a rekvalifikáciu pracovnej sily v oblasti elektrotechniky, strojárstva, stavebných a stolárskych profesií,
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• ktorá pre vzdelávací proces má k dispozícii odborné učebne a dielne odborného výcviku vybavené digitálnou technikou a modernými technológiami:
• jazykové učebne s interaktívnou technikou,
• učebňa prírodovedných predmetov s tabletmi a interaktívnou technikou,
• multimediálna učebňa, učebňa výpočtovej techniky, učebňa programovania počítačom riadených strojov
s interaktívnymi tabuľami, pre vzdelávanie s potrebnými softvérmi a počítačmi,
• učebňa pre spracovanie technickej dokumentácie s výpočtovou technikou,
• odborné učebne pre strojárske, elektrotechnické, stavebné a kadernícke predmety vybavené didaktickou technikou,
• odborná učebňa programovania výrobných procesov – robotika,
• meracie laboratórium pre elektrotechnikov,
• dielne odborného výcviku pre ručné obrábanie kovov, klasického strojového obrábania kovov (sústruhy, frézy,
brúsky), dielne elektrotechnikov (slaboprúd a silnoprúd), dielne pre stavebné profesie, stolárska dielňa, dielňa
pre automechanikov, dielne pre kaderníkov so štýlovým kaderníckym salónom pre verejnosť,
• certifikovaná zváračská škola,
• dielňa pre CNC technológie vybavená CNC obrábacím centrom na frézovanie a sústruženie,
• multifunkčné ihrisko,
• školská knižnica.

Ak naším cieľom je zabezpečenie kvalitného odborného vzdelávania, potom je nevyhnutná spolupráca so zamestnávateľmi. Je to úzke prepojenie všeobecného a odborného teoretického vzdelávania
v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétnych zamestnávateľov. V súčasnosti do praxe uvádzajúci systém duálneho vzdelávania vytvára takéto podmienky pre spojenie odborného vzdelávania s praxou. Pri jeho uvádzaní do života si však treba uvedomiť (lebo v našom školskom systéme
duál už sme mali, len sme ho za 25 – 30 rokov zanedbávali alebo lepšie povedané zlikvidovali), že jeho
opätovné úspešné uvedenie do odbornej prípravy našej mladej generácie je nevyhnutné partnerstvo
s aktívnou spoluprácou žiakov (rodín), škôl a firiem. Zamestnávatelia vstupujú do vzdelávania už pri
tvorbe študijných plánov, zaškolení majstri odborného výcviku sa starajú o žiakov počas praxe.
Nezanedbateľným prínosom vzťahu škola a zamestnávateľ je, že školy môžu modernizovať svoje učebné plány podľa požiadaviek praxe. Na základe partnerstva potom vzniká spolupráca, ktorá vedie
k spokojnosti zamestnávateľov, škôl, ich študentov a samozrejme rodičov.
V spolupráci so zamestnávateľmi ponúkame:
1.	 Duálne vzdelávanie – žiak je žiakom školy i vybranej firmy - spoločnosti.
2.	 Odbory žiadané zamestnávateľmi v regióne, ale aj na európskom trhu práce.
3.	 Odborné výcviky a prax priamo vo firmách.
4.	 Možnosti získania odmeny za produktívnu prácu.
5.	 Účasť odborníkov z praxe na vyučovaní, exkurzie do firiem, návštevy odborných výstav.
6.	 Žiak sa učí riešením reálnych úloh, výrobou reálnych výrobkov s využitím moderných didaktických prostriedkov a najnovších technológií.

Duálne vzdelávanie - spolupráca so zamestnávateľmi

Duálne vzdelávanie - spolupráca so zamestnávateľmi
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7.	 Možnosť absolvovať kurzy a získať osvedčenia žiadané zamestnávateľmi nad rámec bežného štúdia – zváračský preukaz, osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti - § 21 – v závislosti na zvolenom odbore.
8.	 Možnosť absolvovať akreditované vzdelávacie kurzy, ktoré má škola v portfóliu v rámci celoživotného vzdelávania, s cieľom získania a rozvíjania nových spôsobilostí a zručností v oblastiach
nových technológií (počítačová a informačná gramotnosť, CNC technológie, robotika).

Schéma odborného vzdelávania a prípravy na Slovensku (zdroj: Manuál SDV ŠIOV 2019)

HB – Laser Cut s. r. o. Strážne,
Baker Ovens s. r. o. Pribeník,
Agritech Slovakia s. r. o. Kráľovský Chlmec,
Laser Point s.r.o. Kráľovský Chlmec.
Od roku 2020 je predjednaná zmluva so Železnicami Slovenskej republiky zo skupiny odborov elektrotechnika. Škola má intenzívny záujem o spoluprácu aj s inými zamestnávateľmi z regiónov Medzibodrožie a Použie v systéme duálneho vzdelávania v oblasti technických odborov.
Odbory zaradené do duálneho vzdelávania na našej škole
Odbory s výučným listom a maturitným vysvedčením (4-ročné):
2413 K mechanik strojov a zariadení
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2697 K mechanik elektrotechnik
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
Aké benefity získa žiak v rámci duálneho vzdelávania?
Duálne vzdelávanie ponúka žiakom mnoho významných benefitov pre ich budúcnosť:
• Príprava na povolanie v reálnych podmienkach u zamestnávateľa.
• Získavanie pracovných návykov priamo počas štúdia.
• Odborné vzdelávanie s použitím najnovších technológií, zariadení a materiálov.
• Zlepšenie finančného statusu rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa.

Duálne vzdelávanie - spolupráca so zamestnávateľmi

Zamestnávatelia, s ktorými má škola zmluvu o spolupráci v duálnom systéme vzdelávania:
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• Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o zmluvu o budúcej pracovnej zmluve alebo o pracovnú zmluvu uzatvorenú so zamestnávateľom.
• Začlenenie žiaka do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa.
• Skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením.
• Vyššia konkurenčná výhoda pre uplatnenie sa na trhu práce.

Aké vzdelávacie programy ponúkame?
Štvorročné študijné odbory s odborným

2413 K mechanik strojov a zariadení

Nadstavbové štúdium ukončené

2426 K programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení

maturitnou skúškou

2697 K mechanik elektrotechnik
Štvorročné študijné odbory s maturitou
(bez výučného listu)
3968 M logistika
Trojročné učebné odbory na získanie
výučného listu
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2683 H 11 elektromechanik –
silnoprúdová technika
3661 H

murár

6456 H

kaderník

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž
a oprava prístrojov, strojov
a zariadení
2675 L 02 elektrotechnika – výroba
a prevádzka strojov a zariadení
3125 L

odevníctvo

3347 L

drevárska a nábytkárska
výroba

3659 L

stavebníctvo

6426 L

vlasová kozmetika

Aké vzdelávacie programy ponúkame?

výcvikom (maturita + výučný list)
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Akreditované vzdelávacie programy – rekvalifikačné kurzy
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Názov vzdelávacieho programu

Celkový rozsah (hod.)

Číslo potvrdenia o akreditácii

Strojný mechanik

500

3383/2014/76/1

Elektromechanik – silnoprúdová technika 500

3383/2014/76/2

Murár

500

3383/2016/32/3

Maliar

500

3383/2016/32/2

Montér suchých stavieb

500

3383/2016/32/3

Kaderník, kaderníčka

450

3383/2016/32/1

Krajčírka

500

3383/2016/32/4

Šička

240

3383/2016/32/5

Autoelektronika

272

3383/2019/27/2

Technológ a operátor CNC strojov

270

3383/2019/27/5

technika budov

124

3383/2019/27/1

Základy trieskového obrábania kovov

240

3383/2019/27/3

Ručné spracovanie kovov a zváranie

247

3383/2019/27/4

Zváračská škola - certifikovaná

Podľa konkrétneho kurzu

219

Energetická a zabezpečovacia

Bližšie informácie na internetovej stránke školy: www.soskch.sk

Denné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá
Dĺžka prípravy:
štvorročné denné štúdium
Podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ
Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné, maturitné vysvedčenie a výučný list

Štvorročné študijné odbory
s maturitou a výučným listom

Štvorročné študijné odbory s maturitou a výučným listom

2413 K mechanik strojov a zariadení
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Štvorročné študijné odbory s maturitou a výučným listom
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Charakteristika študijného odboru: Absolvent je kvalifikovaný pracovník s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, je
schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne
pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné
prostredie. Je schopný samostatne spracovávať technické podklady (technické výkresy, technologické postupy, projekty, normy atď.) orientované
na strojársku výrobu, aj s pomocou CAD/CAM systémov. Aké odborné predmety sa učia: technické kreslenie, strojárska technológia, strojníctvo,
stroje a zariadenia, technológia obrábania, technická mechanika, technické merania, programovanie, grafické systémy, ekonomika, odborný výcvik.
Čo sa naučíte:
• čítať technické výkresy, schémy, pracovné návody, technickú dokumentáciu a normy,
• vytvoriť zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov aj s využitím CAD – CAM systémov,
• v praxi aplikovať lícovaciu sústavu a spôsoby zlícovania súčiastok aj s použitím výpočtov a strojníckych tabuliek,
• určiť pevnostné charakteristiky materiálov a výpočty pre základné druhy namáhania,
• stanoviť základné technologické postupy trieskového obrábania, tvárnenia, zlievania a zvárania,
• vysvetliť princípy regulačnej a riadiacej techniky a automatických systémov riadenia,
• popísať postupy zvárania plameňom, oblúkom a v ochranných atmosférach,
• vykonať základné operácie pri ručnom a strojovom spracovaní kovových materiálov a plastov,
• voliť optimálne pracovné podmienky a dodržiavanie technologickej disciplíny,
• používať vhodné náradie, nástroje, prípravky a pracovné pomôcky.
Profity odboru:
• bezplatne poskytujeme pracovné oblečenie a pracovnú obuv a všetky ochranné pracovné pomôcky potrebné pri realizácii odborného výcviku,
• bezplatne poskytujeme zošity pre prvé ročníky,
• bezplatne poskytujeme učebnice na vyučovanie cudzích jazykov,
• možnosť získania osvedčení – zváračské oprávnenia podľa platnej STN, obsluha a programovanie CNC technológií,
Ukončenie štúdia:
• maturitné vysvedčenie a výučný list,
• ďalšie vzdelávanie – pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium najmä technického smeru.

Denné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá
Dĺžka prípravy:
štvorročné denné štúdium
Podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ
Poskytnuté vzdelanie: úplné stredné odborné, maturitné vysvedčenie a výučný list

Štvorročné študijné odbory s maturitou a výučným listom

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
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Štvorročné študijné odbory s maturitou a výučným listom
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Charakteristika študijného odboru: Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického,
montážneho a prevádzkového charakteru. Odborná časť štúdia je zameraná na všeobecné vedomosti z oblasti strojárstva, na obsluhu klasických
strojárskych zariadení, na obsluhu a programovanie automatizovaných strojárskych zariadení. Absolventi štúdia sa uplatňujú vo výrobnej oblasti,
technologickej príprave, konštrukčnej príprave výroby a v automobilovom priemysle. Aké odborné predmety sa učia: technické kreslenie, technológia, strojárstvo, technická mechanika, programovanie, seminár z robotiky, technické meranie, ekonomika, odborný výcvik.
Čo sa naučíte:
• čítať technické výkresy, schémy, pracovné návody, technickú dokumentáciu a normy,
• vytvoriť zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov aj s využitím CAD – CAM systémov,
• v praxi aplikovať lícovaciu sústavu a spôsoby zlícovania súčiastok aj s použitím výpočtov a strojníckych tabuliek,
• vytvárať jednoduché riadiace programy pre CNC stroje a ich obsluha,
• vysvetliť základnú konštrukciu číslicovo riadených strojov,
• navrhovať technologické podmienky obrábania, stroje, nástroje a prípravky pre trieskové spôsoby výroby strojových súčiastok,
• vykonávať základné operácie pri ručnom a strojovom spracovaní kovov,
• použiť vhodné náradie, nástroje, prípravky a pracovné pomôcky,
• voliť optimálne pracovné podmienky a dodržiavať technologickú disciplínu,
• vysvetliť základy metalografie, skúšok materiálov, tepelného a chemicko-tepelného spracovania kovov,
• aplikovať programy pre podporu konštrukčnej prípravy výroby a iné s daným odborom súvisiace technologické postupy, ale aj zásady bezpečnosti pri práci, princípy ochrany životného prostredia a ekológie.
Profity odboru:
• bezplatne poskytujeme pracovné oblečenie a pracovnú obuv a všetky ochranné pracovné pomôcky potrebné pri realizácii odborného výcviku,
• bezplatne poskytujeme zošity pre prvé ročníky,
• bezplatne poskytujeme učebnice na vyučovanie cudzích jazykov,
• možnosť získania osvedčení – zváračské oprávnenia podľa platnej STN, obsluha a programovanie CNC technológií.
Ukončenie štúdia:
• maturitné vysvedčenie a výučný list,
• ďalšie vzdelávanie – pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium, najmä technického smeru.

Dĺžka prípravy:
Podmienky prijatia:
Poskytnuté vzdelanie:

štvorročné denné štúdium
úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ
úplné stredné odborné, maturitné vysvedčenie a výučný list

Štvorročné študijné odbory s maturitou a výučným listom

2697 K mechanik elektrotechnik - Denné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá
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Štvorročné študijné odbory s maturitou a výučným listom

29

Charakteristika študijného odboru: Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii,
výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Po nástupnej praxi je pripravený na výkon
technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ale aj na ďalšie funkcie v odborných útvaroch. Aké odborné
predmety sa učia: základy elektrotechniky, základy elektroniky, technické kreslenie, elektrické merania, automatizácia, ekonomika, odborný výcvik
a iné podľa typu zamerania.
Čo sa naučíte:
Prvé dva ročníky sú spoločné pre všetky zamerania. Po druhom ročníku sú možnosti štúdia vo viacerých zameraniach orientované na:
silnoprúdová technika:
• definovať funkciu a konštrukciu rôznych typov elektrických strojov a prístrojov,
• popísať spôsob výroby a rozvodu elektrickej energie od zdroja až po elektrický spotrebič,
• vysvetliť zásady využitia elektrickej energie, ekonomické prenosy energie,
• popísať princíp činnosti jadrového reaktora, organizáciu a riadenie prevádzky jadrových a ostatných typov elektrární,
• formulovať zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácií obytných budov a rozvádzačov NN,
• zapojiť jednočipové mikropočítače v riadiacich obvodoch elektroenergetických systémov,
• definovať základné vlastnosti prvkov využitých vo výkonovej elektrotechnike,
• poznať základy projektovania a konštruovania elektrických zariadení a schém na PC.
informačné technológie:
• popísať princíp, konštrukciu a činnosť jednotlivých častí celého systému elektronických počítačov vrátane periférnych zariadení, spôsoby
komunikácie v systémoch,
• definovať programové vybavenie rôznych druhov PC,
• aplikovať poznatky pri práci v systéme počítačovej siete,
• programovať v najpoužívanejších programovacích jazykoch v elektrotechnike,
spotrebná technika:
• popísať základné elektronické zariadenia na záznam, prenos a úpravu zvuku,
• uviesť základné vlastnosti prvkov elektrického obvodu a vybraných elektronických prvkov, usmerňovačov, striedačov, meničov,
• definovať elektropríslušenstvo spotrebnej techniky,

autoelektronika:
• popísať jednotlivé elektronické prvky používané v motorovom vozidle,
• popísať elektropríslušenstvo motorového vozidla,
• určiť meraciu techniku používanú pre diagnostiku porúch motorového vozidla,
• definovať polovodičové súčiastky používané v motorových vozidlách.
technika budov:
• definovať funkciu a konštrukciu rôznych typov elektrických strojov a prístrojov,
• popísať rozvod elektrickej energie od zdroja až po elektrický spotrebič,
• formulovať zásady a spôsoby navrhovania elektroinštalácií obytných budov a rozvádzačov NN,
• definovať princípy výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov,
• popísať činnosť elektrozariadení zdvíhacej techniky,
• popísať oblasti inteligentného riadenia budov,
• popísať spôsoby vykurovania, chladenia a klimatizácie,
• definovať princípy použitia jednočipových mikropočítačov v riadiacich obvodoch.
Profity odboru
• bezplatne poskytujeme pracovné oblečenie a pracovnú obuv a všetky ochranné pracovné pomôcky potrebné pri realizácii odborného výcviku,
• bezplatne poskytujeme zošity pre prvé ročníky,
• bezplatne poskytujeme učebnice na vyučovanie cudzích jazykov,
• bezplatné získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a Osvedčenia na zariadeniach do 1 000 V vrátane bleskozvodov § 21 Vyhlášky
508/2009 Z. z. po skončení štúdia,
• možnosť získať osvedčenie pre programovanie a obsluhu CNC strojov.
Ukončenie štúdia
• maturitným vysvedčením a výučným listom,
• ďalšie vzdelávanie – pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium najmä technického smeru.

Štvorročné študijné odbory s maturitou a výučným listom

• popísať zariadenia zdravotníckej a časomernej techniky,
• popísať diagnostické a meracie zariadenia používané na odstraňovanie porúch spotrebnej techniky.
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Štvorročné študijné odbory s maturitou a výučným listom

Dĺžka prípravy:
Podmienky prijatia:
Poskytnuté vzdelanie:

štvorročné denné štúdium
úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť a prospech v ZŠ
úplné stredné odborné, maturitné vysvedčenie

Štvorročné študijné odbory
s maturitou bez výučného listu

Štvorročné študijné odbory s maturitou bez výučného listu

3968 M logistika - Denné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá
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Štvorročné študijné odbory s maturitou bez výučného listu
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Charakteristika študijného odboru: Absolventi sú schopní vykonávať práce technických - hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach národného hospodárstva, v súkromnom i štátnom sektore. Žiaci dokážu riešiť technicko-ekonomické problémy, najmä logicky myslieť, analyzovať problémy, hľadať rôzne spôsoby a cesty ich riešenia, pohotovo sa rozhodovať. Získané všeobecné a odborné ekonomické - technické vedomosti a zručnosti absolventa sú zárukou optimálneho vykonávania pracovných činností, napr. logistík výroby, logistík skladových operácií, logistík
v doprave a preprave ale tiež v oblasti plánovania a riadenia výroby. Aké odborné predmety sa učia: Ekonomika, administratíva a korešpondencia, účtovníctvo, manažment, technická grafika, aplikovaná informatika, základy logistiky, technické prostriedky logistiky, hospodárska geografia,
základy práva, dva cudzie jazyky...
Čo sa naučíte:
• ovládať metódy sledovania a udržiavania skladových zásob, ovládať spôsoby objednávania materiálu, poznať riešenia nezrovnalostí a reklamácií,
• ovládať výpočtovú techniku (Microsoft Excel, Microsoft Word, Internet, Microsoft Outlook), pracovať s interným počítačovým systémom,
• využívať elektronickú komunikáciu (dodacie listy, faktúry, objednávky), vedieť vykonávať operácie jednoduchého a podvojného účtovníctva,
aplikovať výpočtovú techniku pri spracovaní ekonomických informácií finančného účtovníctva,
• ovládať vykonávanie inventarizácie, vedieť vykonávať kalkuláciu cien, samostatne technicky myslieť a rozhodovať, riadiť efektívny chod
skladovej prevádzky,
• iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, ovládať základné poznatky z elektrotechniky, ovládať základy technickej mechaniky,
určovať metódy merania a kontroly akosti materiálov a výrobkov,
• ovládať strojopis desaťprstovou hmatovou metódou, aplikovať výpočtovú techniku pri spracovaní ekonomických informácií finančného účtovníctva, vykonávať operácie jednoduchého a podvojného účtovníctva na počítači
• aplikovať poznatky zo strojárskych technológií a základov elektrotechnológie v praxi, poznať technické materiály používané v strojárskej
a elektrotechnickej výrobe, kresliť a čítať strojárske výkresy, čítať základné elektrotechnické, elektronické, automatizačné obvodové, blokové
schémy,
• samostatne sa orientovať vo vyhľadávaní technických údajov v STN a EN, samostatne zhotovovať náčrty, schémy, výkresy a samostatne
používať technickú dokumentáciu,
• samostatne čítať technické výkresy a využívať technické normy, využiť získané vedomosti a poznatky pri založení a prevádzkovaní vlastného
súkromného podniku alebo živnosti.
Profity odboru:

Ukončenie štúdia:
• maturitou - maturitné vysvedčenie,
• ďalšie vzdelávanie – pomaturitné štúdium, vysokoškolské štúdium najmä ekonomického alebo technického smeru.
Čo je to logistika a prečo práve logistika ide do popredia?
Vývojové trendy informačných technológií, globalizácia ekonomiky a komplexný manažment výroby posúvajú vývoj a význam logistiky ďaleko
dopredu. Logistika nadobúda veľký význam a zohráva významnú úlohu v živote ľudí a organizácií, zvlášť v rozvinutých trhových ekonomikách,
lebo v nej neobstojí už ani jeden podnikateľský subjekt v tvrdej konkurencii, ak nedokáže uspokojiť zákazníka dodaním:
• správneho výrobku,
• v správnej kvalite,
• v správnom množstve,
• na správne miesto,
• v správnom čase,
• za správnu cenu,
• v správnom obale.
Tento súbor požiadaviek je známy ako model „7 S logistiky“. Všetky možnosti logistiky sa budú môcť využiť len vtedy, keď aj pracovníci logistických a zasielateľských firiem budú na primeranej vzdelanostnej úrovni.
Vychádzajúc z populárnej definície logistiky robiť: „správne veci, v správnom čase, na správnom mieste, v správnom množstve, v správnej kvalite,
za správnu cenu a so správnymi ľuďmi“, vznikla myšlienka zaviesť odborné zameranie logistika v doprave na našej škole.
Pracovné uplatnenie absolventa: Absolventi tohto študijného odboru nájdu uplatnenie vo výrobných podnikoch strojárskeho a elektrotechnického priemyslu na rôznych pozíciách v oblasti logistiky, ako pracovník skladového hospodárstva, disponent materiálového zásobovania, disponent
spracovania objednávky od zákazníka, interný disponent, fakturant, reklamant, plánovač, kalkulant, účtovník, pokladník, pracovník v oblasti vnútropodnikových informačných systémov.

Štvorročné študijné odbory s maturitou bez výučného listu

• bezplatne poskytujeme zošity pre prvé ročníky,
• bezplatne poskytujeme učebnice na vyučovanie cudzích jazykov.
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Štvorročné študijné odbory s maturitou bez výučného listu

2487 H 01 autoopravár – mechanik - Denné štúdium určené pre chlapcov
Dĺžka prípravy:
Podmienky prijatia:

Trojročné učebné odbory

Spôsob ukončenia štúdia:
Poskytnuté vzdelanie:

trojročné denné štúdium
úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť uchádzača
na štúdium
záverečná skúška (písomná, praktická a ústna časť)
stredné odborné vzdelanie – výučný list

Trojročné učebné odbory
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Trojročné učebné odbory
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Charakteristika učebného odboru: Absolvent je schopný zistiť stav cestných motorových vozidiel a ich častí použitím štandardných diagnostických prístrojov a snímačov. Vie zistiť chyby, ktoré sú základným predpokladom pre plánovanie nápravných zásahov a tým minimalizovať prestoje
strojov, ovláda nastavenie a údržbu vozidla podľa technickej dokumentácie výrobcu. Dobre sa orientuje v obsluhe prístrojov a zariadení používaných
v autoopravárenstve. Vie správne zabezpečovať prevádzkovú spoľahlivosť strojov a zariadení spôsobmi preventívneho predchádzania porúch
a metódami obnovenia ich bezporuchového stavu, diagnostikovať chyby a poruchy a použiť správne spôsoby demontáže a montáže dielov
a montážnych celkov pri optimálnej voľbe správnych a bezpečných pracovných postupov. Aké odborné predmety sa učia: technické kreslenie, základy strojárstva, strojárska technológia, základy elektrotechniky, diagnostika a opravy automobilov, automobily, elektrotechnika, odborný výcvik,
ktorý sa vykonáva každý druhý týždeň, päť dní v týždni.
Čo sa naučíte:
• čítať a zhotoviť technické výkresy podľa STN, popísať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, konštruovať jednoduché
montážne celky,
• zvládnuť základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov,
• pracovať so štandardným náradím používaným pri opravách automobilov,
• pracovať s mechanizovaným náradím používaným pri opravách automobilov,
• pracovať na montážach a demontážach rozoberateľných spojov,
• pracovať na montážach a demontážach zostáv, podzostáv a častí automobilov,
• diagnostikovať a prevádzať bežné opravy automobilov,
• obsluhovať základné prístroje a zariadenia používaných v autoopravárenstve a chápe princípy a nutnosť používania predpísaných pomôcok
a špeciálnych náradí,
• aplikovať podmienky použitia spojovacích materiálov a jednotlivých súčastí automobilu,
• používať meracie prostriedky a ich aplikovanie v praxi, používať štandardnú diagnostiku, nastavenie a údržbu vozidla podľa technickej dokumentácie výrobcu,
• dodržiavať zásady čistoty a hygieny pracoviska a nutnosť čistoty pracovného predmetu a náradia, používať štandardnú výpočtovú techniku.
Uplatnenie absolventov: Absolvent získa také schopnosti a vedomosti, flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom
trhu na Slovensku a v rámci EÚ. Po získaní nástupnej praxe môže podľa zamerania:
• pôsobiť v štátnych alebo súkromných firmách pri servise a opravách automobilov, vo výrobe automobilov,
• po splnení podmienok živnostenského zákona môže byť súkromným podnikateľom v oblasti autoopravárenstva.
Profity odboru:
• bezplatne poskytujeme pracovné oblečenie a pracovnú obuv a všetky ochranné pracovné pomôcky potrebné pri realizácii odborného výcviku,
• bezplatne poskytujeme zošity pre prvé ročníky,
• bezplatne poskytujeme učebnice na vyučovanie cudzích jazykov,
• možnosť získania zváračského preukazu absolvovaním základného kurzu za veľmi výhodných podmienok.
Ďalšie možnosti štúdia: Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže na škole uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom
odbore strojárstvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie.

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

Trojročné učebné odbory

Denné štúdium určené pre chlapcov a dievčatá
Dĺžka prípravy:
trojročné denné štúdium
Podmienky prijatia:
úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť uchádzača
na štúdium
Spôsob ukončenia štúdia:
záverečná skúška (písomná, praktická a ústna časť)
Poskytnuté vzdelanie:
stredné odborné vzdelanie – výučný list
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Trojročné učebné odbory
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Charakteristika učebného odboru: Absolvent ovláda príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, príslušné technológie,
základy ekonomiky výroby a služieb. Je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať nastavovanie, obsluhu a údržbu mechanizačných prostriedkov,
strojov a zariadení v technologických procesoch, zabezpečovať produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby v rozsahu podľa príslušného
odboru. Je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti
v odvetví elektrotechniky. Aké odborné predmety sa učia: technické kreslenie, základy elektrotechniky, technológia, elektrické merania, rozvod
elektrickej energie, automatizácia, elektrické stroje a prístroje, zabezpečovacie systémy, využitie elektrickej energie, odborný výcvik, ktorý sa vykonáva každý druhý týždeň, päť dní v týždni.
Čo sa naučíte:
• používať odbornú elektrotechnickú terminológiu v pracovnom styku,
• profesionálne rozlíšiť a definovať základné elektrotechnické pojmy – živá a neživá časť elektrického zariadenia, ochrany živých a neživých
častí elektrických zariadení, účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus, prvá pomoc pri úraze elektrických prúdom,
• poznať farebnú identifikáciu vodičov, rozumieť písmenovému značeniu vodičov a káblov,
• samostatne čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy, pracovné návody,
• samostatne kresliť a rysovať jednopólové a viacpólové schémy elektrických zariadení, blokové schémy, základné strojnícke súčiastky,
• pri pracovnom riešení úloh používať výpočtovú techniku a grafické aplikácie pre počítačovú podporu konštruovania a vytvárania návrhov,
zostáv a simulácií,
• definovať a určiť elektrotechnické materiály používané v elektrotechnike,
• určiť druhy a použitie spojov používaných v elektrotechnike,
• definovať a popísať spôsoby výroby elektrickej energie, uviesť výhody a nevýhody, vysvetliť dopady na životné prostredie,
• riešiť jednoduché technické výpočty za použitia elektrotechnických tabuliek a noriem,
• určiť správne technologické postupy pri údržbárskych, diagnostických, výrobných a iných činnostiach.
Uplatnenie absolventov: Absolvent je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne alebo v kolektíve pracovať s elektrickými
zariadeniami, kde môže využívať štandardné elektrické a elektronické meracie prístroje a diagnostickú techniku. Po nadobudnutí potrebnej praxe
môže vykonávať podnikateľskú činnosť.
Profity odboru:
• bezplatne poskytujeme pracovné oblečenie a pracovnú obuv a všetky ochranné pracovné pomôcky potrebné pri realizácii odborného výcviku,
• bezplatne poskytujeme zošity pre prvé ročníky,
• bezplatne poskytujeme učebnice na vyučovanie cudzích jazykov,
• získanie Osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pre vykonávanie činnosti na zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov
podľa § 21,
• možnosť získať zváračský preukaz, možnosť realizácie odborného výcviku aj v organizáciách s možnosťou ďalšieho zamestnania sa u nich.
Ďalšie možnosti štúdia: Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže na škole uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom
odbore strojárstvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie.

6456 H kaderník - Denné štúdium určené pre dievčatá a chlapcov
trojročné denné štúdium
úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť uchádzača
na štúdium
Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška (písomná, praktická a ústna časť)
Poskytnuté vzdelanie:
stredné odborné vzdelanie – výučný list

Trojročné učebné odbory

Dĺžka prípravy:
Podmienky prijatia:
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Trojročné učebné odbory

41

Charakteristika učebného odboru: Absolvent po ukončení štúdia samostatne zvládne základné kadernícke úkony: diagnózu vlasov, umývanie
vlasov a masáž pokožky hlavy, natáčanie vlasov, tvorbu účesu vodovou onduláciou a tepelnými tvarovačmi, farbenie, odfarbovanie a melírovanie
vlasov, strihanie, tvorbu náročných účesov, poradenstvo, starostlivosť a pestovanie vlasov, úpravu a ošetrovanie príčeskov a parochní. Pozná zloženie a účinky prípravkov vlasovej kozmetiky a kozmetických prípravkov a vie ich správne používať. Dokáže vykonať jednoduché kozmetické úkony
– úpravu a farbenie obočia, líčenie, masáž rúk, ošetrenie a úpravu nechtov, rozlišuje jednotlivé typy pleti a spôsoby ich ošetrenia. Od absolventov
sa očakáva neustále sledovanie módnych trendov, zdokonaľovanie vkusu, zručností, osvojovanie si nových postupov, poznávanie a používanie najnovších prípravkov a pomôcok, ďalšie vzdelávanie na odborných seminároch a školeniach. Aké odborné predmety sa učia: materiály, technológia,
odborné kreslenie, zdravoveda, psychológia, ekonomika, odborný výcvik, každý druhý týždeň päť dní, v školskom kaderníctve pod dozorom majstra
odbornej výchovy. V treťom ročníku odborný výcvik v kaderníckom salóne pre verejnosť, v ktorom žiak prichádza do styku so skutočnými zákazníkmi, ktorí prejavia záujem o naše služby. V priebehu školského roka je to takmer 800 zákazníkov.
Čo sa naučíte:
• charakterizovať materiály používané v odbore, ich zloženie, vlastnosti a použitie s ohľadom na zdravie a životné prostredie, ich pôsobenie
na vlasy a vlasovú pokožku, bezpečnú manipuláciu s nimi a hodnotiť ich kvalitu,
• charakterizovať zariadenie pracoviska kaderníka a jeho usporiadanie, pracovné náradie, pomôcky, prístroje a zariadenia, ich funkciu, bežnú
údržbu a zaobchádzanie s nimi,
• popísať formy a prostriedky oznamovacieho, administratívneho a odborného štýlu v písomnej aj ústnej podobe, kultivovaný prejav v písomnej
i ústnej forme komunikácie,
• popísať správne pracovné postupy kaderníckych úkonov, základy vlasovej kozmetiky, výrobu vlasových doplnkov a úpravu parochní, základy
manikúry, starostlivosti o pleť a dekoratívneho líčenia, zaujímať sa o najnovšie metódy a postupy v odbore a aplikovať ich v praxi,
• zvoliť správne pracovné postupy a ich použitie, používať odbornú terminológiu,
• dodržiavať všeobecné predpisy platné pre kadernícke prevádzky,
• vysvetliť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vysvetliť zásady prvej pomoci,
• popísať kožné choroby, najmä choroby pokožky hlavy, rúk a nôh, choroby vlasov,
• charakterizovať osobnosť kaderníka, základné typy osobnosti, predchádzanie vzniku a riešenie konfliktov.
Uplatnenie absolventov: Absolventi sa uplatnia ako odborní zamestnanci kaderníctva, živnostníci, ako zamestnanci firiem zaoberajúci sa výrobkami vlasovej kozmetiky.
Profity odboru:
• bezplatne poskytujeme pracovné oblečenie a pracovnú obuv a všetky ochranné pracovné pomôcky potrebné pri realizácii odborného výcviku,
• bezplatne poskytujeme zošity pre prvé ročníky,
• bezplatne poskytujeme učebnice na vyučovanie cudzích jazykov.
Ďalšie možnosti štúdia: Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže na škole uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom
odbore vlasová kozmetika a získať úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie.

3661 H murár - Denné štúdium určené pre chlapcov
trojročné denné štúdium
úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť uchádzača
na štúdium
Spôsob ukončenia štúdia: záverečná skúška (písomná, praktická a ústna časť)
Poskytnuté vzdelanie:
stredné odborné vzdelanie – výučný list

Trojročné učebné odbory

Dĺžka prípravy:
Podmienky prijatia:
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Trojročné učebné odbory

Charakteristika učebného odboru: Absolvent vie čítať projektovú stavebnú dokumentáciu, zvoliť a používať vhodné materiály a technologické
postupy, hospodárne pracovať s materiálmi, energiami a strojovými zariadeniami, vykonávať základné meračské a vytyčovacie práce na stavbe,
používať právne normy a predpisy vo svojom odbore, aplikovať vedomosti z oblasti ekonomiky, podnikateľskej činnosti a investičnej výstavby,
zostaviť rozpočet, poznať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia.
Je manuálne zručný. Je schopný v požadovanej kvalite a estetickom vzhľade zrealizovať technologické postupy murárskych technológií a povrchových úprav. Aké odborné predmety sa učia: rozpočtovanie stavieb, ekonomika, stavebné konštrukcie, odborné kreslenie, prestavby budov,
materiály, ekológia v stavebníctve, suché technológie, technológia, odborný výcvik, ktorý sa vykonáva každý druhý týždeň, päť dní v týždni.
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Čo sa naučíte:
• čítať a vypracovať správne jednoduché stavebné výkresy v rozsahu odboru, vybrať a pripraviť vhodné náradie, pomôcky, stavebné hmoty
a materiál pre technologický proces výroby, montáže, opravy alebo rekonštrukcie murovaných aj betónových stavebných konštrukcií a hospodárne ich využívať,
• zhotoviť monolitické aj montované zvislé konštrukcie (múry, priečky, stĺpy, komíny), vodorovné konštrukcie (stropy a klenby) z rôznych materiálov, technológiou predpísanou výrobcom,
• zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky s rôznou povrchovou úpravou, vykonávať betonárske práce vrátane montáže debnenia a podoprenia
danej stavebnej konštrukcie,
• zhotoviť správne mokrým aj suchým procesom vnútorné aj vonkajšie dlažby a obklady z rôznych materiálov,
• kontrolovať kvalitu prác vykonávaných v odbore,
• zhotoviť zatepľovací systém fasády budovy, technológiou predpísanou výrobcom,
• vykonávať kvalifikovane údržbu a opravu poškodených častí stavebných konštrukcií, rekonštrukcie a adaptácie menších stavebných objektov,
• využívať informačné technológie pri riešení praktických úloh v odbore,
• likvidovať správne odpad vznikajúci pri murárskych prácach.
Uplatnenie absolventov:
• absolventi sú pripravení získaním prvej odbornej kvalifikácie na priamy vstup na trh práce,
• po nástupnej praxi a zapracovaní je pripravený samostatne vykonávať základné odborné technologické činnosti pri realizácii stavieb,
• ako samostatný podnikateľ sa môže uplatniť pri realizácii, montáži, údržbe a rekonštrukciách stavieb.
Profity odboru:
• bezplatne poskytujeme pracovné oblečenie a pracovnú obuv a všetky ochranné pracovné pomôcky potrebné pri realizácii odborného výcviku,
• bezplatne poskytujeme zošity pre prvé ročníky,
• bezplatne poskytujeme učebnice na vyučovanie cudzích jazykov.
Ďalšie možnosti štúdia: Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky sa absolvent môže na škole uchádzať o štúdium v nadstavbovom študijnom
odbore stavebníctvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie.

Čo je naším cieľom?
SME TU PRETO, ABY SME V REGIÓNOCH MEDZIBODROŽIA A POUŽIA POSKYTOVALI:
• Žiakom – kvalitné odborné vzdelanie, ktoré ich pripraví na vstup do života, do sveta práce
a pre ďalší profesionálny sebarozvoj v oblasti strojárstva, elektrotechniky, stavebníctva
a niektorých remesiel aj v jazyku národnostnej menšiny – v jazyku maďarskom.
• Rodičom – istotu dobrého uplatnenia sa ich detí na trhu práce.
• Zamestnávateľom – vo vzájomnej spolupráci aj formou duálneho systému vzdelávania, vysoko
kvalifikovanú pracovnú silu a možnosť ďalšieho vzdelávania sa ich zamestnancov.
cích programov v technických odboroch a remeslách (zvyšovanie vzdelania, rekvalifikácie).

Čo je naším cieľom?

• Obyvateľom regiónu – možnosť celoživotného vzdelávania formou akreditovaných vzdeláva-
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Prečo by ste si mali vybrať práve našu školu?

Prečo by ste si mali vybrať práve našu školu?

1. Ukončením štúdia v nami ponúkaných profesiách budete si môcť
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vybrať zamestnávateľa Vy, nie zamestnávateľ Vás.
•

Budete si môcť vybrať z odborov - profesií, ktoré sú žiadané zamestnávateľmi nielen u nás na Slovensku, ale i v celej Európe.

•

S technickým vzdelaním a vyhľadávanými remeslami, ktoré ponúkame,
vás určite čaká úspešná pracovná budúcnosť.

•

U nás môžete študovať vo vyučovacom jazyku slovenskom aj maďarskom, vyučovací jazyk je podmienený záujmom zo strany žiakov.

2. V spolupráci so zamestnávateľmi získate žiadané praktické zručnosti s využitím najnovších a najmodernejších technológií.
• Získate kvalitné základy z odborov strojárstva, elektrotechniky
a remesiel, ktoré ponúkame, rozšírené o aktuálne digitálne zručnosti
zamerané na ovládanie moderných technológií a robotiky.
•

Budete programovať výučbové robotické stavebnice LEGO, CNC obrábacie stroje - sústruh a frézu, robotickú linku, navrhovať a spracovávať
technickú dokumentáciu výpočtovou technikou (CAD/CAM systém).

Ako sa u nás učí?

Ako sa u nás učí?

Multimediálna učebňa
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•
•
•

Ako sa u nás učí?

•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Vo vzdelávacej stratégii školy sa snažíme uplatňovať známe čínske príslovie: „Ak mi niečo vysvetlíš –
zabudnem, ak mi to ukážeš – zapamätám si, ale ak to urobím – pochopím.“
Vo vyučovaní kladieme veľký dôraz predovšetkým na získavanie praktických zručností, k ich získaniu pomôže najmä praktické vyučovanie, ktorého výstupom sú reálne výrobky, produkty, počítačové a riadiace
programy, technické výkresy, technologické postupy, ...
Výučbu sa snažíme realizovať s dôrazom na zmysluplné využitie učebnej látky v reálnej situácii, žiak sa učí
simuláciou reálnych situácií, riešením reálnych problémov, žiak sa učí v moderne vybavených učebniach
simulujúcich reálne pracoviská – vybavením, systémom práce, bezpečnosťou, ale i na reálnych pracoviskách firiem, výsledkom práce žiaka je autentický produkt (technická dokumentácia, technologický postup,
výrobok, seminárna práca).
Učebne sú vybavené modernými technológiami, zariadeniami, softvérom a učebnými pomôckami tak,
aby sa žiak už v škole učil to, čo bude potrebovať v praxi, napr.: výučbový CNC sústruh a CNC fréza
s riadiacim programom Sinumerik Operate, Autodesk Inventor HSM a Autodesk Eagle pre programovanie
CNC oblasť strojárstvo a elektrotechnika.
Klasické obrábacie stroje s digitálnym meraním (sústruhy, frézky, brúsky, vŕtačky a pod.).
Klasické a digitálne meradlá.
Program Autodesk Inventor pre kreslenie konštrukčnej dokumentácie.
RC systém na simulovanie elektrických obvodov a charakteristík súčiastok.
Výukový programovateľný systém Lego MINDSTORMS – pre výučbu základov robotiky.
Učebne plne vybavené PC, notebookmi, interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi alebo dotykovými
obrazovkami.
Množstvo iných moderných zariadení, pomôcok a technológií.
Za dôležitú súčasť vyučovania považujeme aj moderný spôsob výučby s využitím výpočtovej techniky
a internetu – E-learning (elektronické vyučovanie).
Interaktívne učebné materiály, ktoré využívame v rámci e-learningového vyučovania, sú žiakom k dispozícii v rámci vyučovacej hodiny v triede (prezentované pomocou interaktívnej tabule, resp. dotykovej obrazovky), ale aj počas domácej prípravy (sprístupnené cez internet). Tvoria ich vyučovacie prezentácie
a videá spolu s interaktívnymi úlohami na precvičenie a preskúšanie nadobudnutých vedomostí testovaním.
V prípade, že žiak nemá doma vytvorené podmienky na tento spôsob štúdia (nemá prístup na internet
alebo PC), môže na vypracovanie zadaní používať školské prostriedky digitálnej technológie.
Za dôležitú súčasť vyučovania považujeme odborné exkurzie do výrobných spoločností, odborné veľtrhy
a výstavy, exkurzie a iné.
V spolupráci so žiackou radou škola ponúka žiakom i množstvo zaujímavých mimoškolských aktivít.

Učebňa prírodovedných predmetov

Ako sa u nás učí?

Jazykové laboratórium

Odborná učebňa technického kreslenia

Školská knižnica
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Ako sa u nás učí?

Odborná učebňa robotiky
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Prírodný školský amfiteáter

Kadernícky salón

Strojárska odborná učebňa

Multifunkčné ihrisko

Odborná učebňa programovania CNC technológií

Ako sa u nás učí?

Dielňa CNC techniky a konvenčného obrábania kovov

Cvičné práce našich murárov
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Píla na delenie materiálu

Ako sa u nás učí?

Robotická linka na vyučovanie mechatroniky
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Hrotový sústruh Bernardo Master 360 Pro

CNC na výrobu plošných spojov

Ako sa u nás učí?

Veľkoformátový plotter pre tlač technickej dokumentácie

Dielňa diagnostiky automobilov
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KTO MYSLÍ NA BUDÚCNOSŤ, ŠTUDUJE TECHNIKU

Ako sa u nás učí?
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