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Organizačná zložka  

Stredná priemyselná škola I. Gessaya 



   je študijný odbor, v ktorom dievčatá a chlapci získavajú 
informácie o moderných digitálnych technológiách. Následne 
môžu vedomosti a zručnosti aplikovať v odbornej praxi ako:  

 

 správca informačného systému, 

 servisný technik počítačov,  

 správca počítačovej siete,  

 databázový administrátor… 

 

 

 

 

2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 

Organizačná zložka  
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Obsah vzdelávania: 

  aplikovaná elektronika pre informačné a sieťové technológie, 

  štruktúra a architektúra počítačov,  

  návrh, vývoj a správa softvérových systémov,  

  efektívna sieťová komunikácia,  

  programovanie v jazykoch C a JAVA , 

  správa serverových technológií, 

  vývoj webových, mobilných a databázových aplikácií,  

  bezpečnosť prenosu a spracovaníie údajov a informácií. 
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2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 



Obsah vzdelávania: 

  ovládanie meracej techniky a merania,  

  diagnostikovanie porúch v oblasti hardwaru, softwaru             a 
počítačových sietí,  

  získanie medzinárodného certifkátu CISCO v oblasti sieťových 
technológií, 

  vo štvrtom ročníku vykonaním skúšky v zmysle § 21 Vyhlášky 
MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. môžu absolventi získať osvedčenie o 
odbornej spôsobilosti elektrotechnika. 
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2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE 



Servisný technik 

Databázový administrátor 

webmaster 

Programátor - analytik 

www.sstv.sk 

Sieťový administrátor 

      uplatnenie 
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2675 M ELEKTROTECHNIKA 

Počítačové siete a komunikačná technika -  okrem klasickej 

elektrotechniky v maximálnej miere  zabezpečuje aj vzdelávanie 

v oblasti informačných technológií (IT). 

OBSAH VZDELÁVANIA: 

  praktické zručnosti pri využívaní informačných technológií, 

  praktické zručnosti pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, 

prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení, 

  široký všeobecno-vzdelávací základ, 

  rozšírená výučba matematiky s ohľadom na ďalšie štúdium na 

vysokých školách, 

  teoretické vedomosti z oblasti elektrotechniky a IT. 

 

 



Obsah vzdelávania v oblasti IT:  

  obsluha PC a rôznych periférnych zariadení, 

  práca s internetom – www stránky, 

  operačný systém, 

  programovanie v jazyku C, 

  programovanie riadiacich obvodov na báze 8051 a na báze PLC, 

  používanie rôznych softvérových produktov na kreslenie 

strojárskych výkresov, návrh plošných spojov, návrh elektronických 

obvodov, 

  používanie programov na simulovanie činnosti elektronických 

obvodov, 

  kancelársky balík Office.  

 

Počítačové siete a komunikačná technika  
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Absolvent nadobudne: 

 

  odbornosť v sieťových technológiách v rozsahu dvoch semestrov a  

dosiahne medzinárodne uznávaný certifikát CISCO, 

 

  osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov 

 - § 21 podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., 

 

  v rámci krúžkovej činnosti si študenti môžu rozšíriť vedomosti aj 

v oblasti databázových aplikácií, serverových technológií, programovania, 

operačných systémov a tvorbe web stránok. 

 

Počítačové siete a komunikačná technika  
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      UPLATNENIE 

Servisný mechanik  

elektrických strojov  

a prístrojov 

Programátor obrábacích 

 a zváracích strojov a zariadení  

Technik výrobných zariadení 

Elektrotechnik normovač 

Elektrotechnik 

dielenský majster 

Technik energetik dispečer  
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 2387 M mechatronika - je moderný študijný odbor, 

  charakterizovaný ako viacodborový - strojárstvo, elektrotechnika         

a informatika, 

  mechatronickými zariadeniami sú stroje a prístroje, ktoré obsahujú 

mechanické a elektronické prvky a tiež vykazujú istý stupeň 

inteligencie, 

  sú to hlavne priemyselné roboty, automatizované technologické linky, 

prístroje pre automatizáciu kancelárskych a inžinierskych prác, 

automatické práčky, video a DVD rekordéry, automobily a podobne, 

 naši žiaci pracujú na najnovších modeloch a učebných pomôckach 

nemeckej firmy FESTO, zaoberajúcej sa hydraulikou a pneumatikou, 

logických automatoch od firmy Siemens. 

 

2387 M MECHATRONIKA  
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Obsah vzdelávania: 

  obsluha a vytváranie programov pre CNC stroje, 

  vytváranie technickej dokumentácie s využitím CAD systémov, 

  navrhovanie, konštrukcia prvkov a komponentov mechatronických 
výrobkov,  

  navrhovanie technologických postupov výroby súčiastok a ich 
montáže, 

  navrhovanie programov pre robot, 

  navrhovanie riadiacich programov  pre programovateľný logický 
automat,PLC 

  vykonávanie základných činností súvisiacich s podnikateľskou 
činnosťou. 

 
 

 
 

 

 

 

 . 

 

2387 M MECHATRONIKA  

Organizačná zložka  

Stredná priemyselná škola I. Gessaya 



Obsah vzdelávania v oblasti IT:  

  obsluha PC a rôznych periférnych zariadení, 

  práca s internetom, 

  operačný systém, 

  programovanie v jazyku C, 

  programovanie riadiacich obvodov  na báza PLC, 

  používanie rôznych softvérových produktov na 

kreslenie strojárskych výkresov, návrh plošných 

spojov, návrh elektronických obvodov, 

  kancelársky balík Office. 
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Zabezpečovanie prevádzky moderných 

ekektromechanických, elektrohydraulických a iných 

mechatronických sústav 

Technik 

kontrolór 

Technik dispečer  

      UPLATNENIE 
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Študijný odbor je určený predovšetkým pre dievčatá  a chlapcov, ktorí budú 
chcieť pokračovať v štúdiu na vysokých školách technického smeru so 
zameraním na informatiku, 

Obsah vzdelávania: 

  približuje sa gymnaziálnemu typu, 

  má v porovnaní s ostatnými študijnými odbormi vyššiu hodinovú dotáciu 
všeobecnovzdelávacích a prírodovedných predmetov -  matematiku, fyziku,   

  objektové programovanie, programovanie v jazyku C++, 

  tvorba statických a dynamických www stránok, 

  databázové systémy, grafické systémy, 

 sieťové technológie, 

  zvládnutie 10-prstovej hmatovej techniky na PC. 

 

 

 

3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM 
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  ovládať operačný systém Windows, Linux, 

  pracovať s množinou dát , informáciami –ACCESS, jazyk 
MYSQL, 

  nadobudnúť zručnosti s vytváraním tabuliek, grafov, textu, 
obrázkov, prezentácií – EXCELL, WORD, ZONER CALLISTO, 
PowerPoint, 

  konfigurovať  počítačové siete, 

  vytvárať videá, 

 pracovať v programoch grafických programoch EAGLE, 
MULTISIM. 

 

3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM 

Obsah vzdelávania: 
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operátor skenerov 
programátor analytik 

Informačné technológie 

operátor výpočtovej techniky 

samostatný technik 

správca aplikácií 

      uplatnenie 
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   absolventi sa naučia komunikovať v dvoch svetových jazykoch,  

   sú pripravení pre prax a tiež pre štúdium na vysokých školách,  

   svoje vedomosti a zručnosti rozširujú v ponúkaných krúžkoch  so 
zameraním na strojárstvo, elektrotechniku, informatiku, podnikanie, 
mechatroniku, programovanie, sieťové technológie, športové aktivity, 
divadelný krúžok, spracovanie informácií na počítači, webdizajn, 
webrebel, jazykové krúžky, myslím  ekonomicky, tvorba podnikateľského 
plánu, mladý účtovník, 

   najaktívnejší študenti sa zúčastňujú súťaží, projektov – Erazmus+, 

   získajú osvedčenie v sieťových technológiách v rozsahu dvoch 
semestrov a  dosiahnu medzinárodne uznávaný certifikát CISCO, 

   získajú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnikov 
  § 21 podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z , 

   môžu  vykonať Štátnu skúška v písaní na počítači. 

 

SPOJENÁ ŠKOLA TVRDOŠÍN 

 

. 

AKTIVITY 

       



   zabezpečujeme odbornú prax v podnikoch, 

   spolupracujeme s podnikateľskými subjektmi, 

   poskytujeme stravu v školskej jedálni, 

   poskytujeme ubytovanie v školskom internáte, 

   využívame elektronickú triednu knihu,  

   spolupracujeme s neziskovými organizáciami, 

   zapájame sa do súťaží – Mladý technik, mechatronik, 
Zenit,  Jazykových olympiád, Stredoškolský podnikateľský 
plán, Klokan, Spracovanie informácií na počítači, 
Stredoškolská odborná činnosť, Generácia Euro ... 

 

SPOJENÁ ŠKOLA TVRDOŠÍN 

 
AKTIVITY 



 
Naša škola patrí medzi tri stredné odborné školy, ktoré Žilinská župa vybrala 

vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na pripravu žiakov v odbore IKT . Pri 
zabezpečovaní edukačného procesu spolupracujeme: 

 
 s klastrom Z@ICT , ktorý združuje organizácie a inštitúcie s cieľom 

stimulovať rozvoj v oblasti zamestnanosti a kvality vzdelávania v oblasti   
informačných a telekomunikačných technológií, 

 so Žilinskou univerzitou, ktorá  sa podieľa na úpravách učebných plánov, 
ktoré sú základom kvalitného vzdelania, 

  so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, ktorá  podporuje 
odbornú projektovú činnosť našich  žiakov, 

 s občianskym združením ASIT, ktoré pripravuje nové študijné odbory podľa 
požiadaviek zamestnávateľov  z IT  a elektrotechnického priemyslu na 
Slovensku.  

 

SPOJENÁ ŠKOLA TVRDOŠÍN 

AKTIVITY 



Naša škola je zapojená do projektov:  
 
 
 ERASMUS +  -  pre žiakov odboru elektrotechnika, mechatronika, 

technické lýceum, 
 

 RSOV-rozvoj stredného odborného vzdelávania, 
 

 E-testovanie,  
 

 Digipédia,  
 

 Vráťme šport do škôl, 
 

 Škola bez alkoholu, tabaku a drog 
 

 Shell eco -  marathon,  .... 
 

  

SPOJENÁ ŠKOLA TVRDOŠÍN 

AKTIVITY 



       



www.sstv.sk                      spstv@spstv.edu.sk 

 

 

 

 

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 


