
Študijný odbor 3918 M Technické lýceum je určený predovšetkým pre dievčatá  a chlapcov, ktorí 
budú chcieť pokračovať v štúdiu na vysokých školách technického smeru so zameraním na 
informatiku. Približuje sa gymnaziálnemu typu školy. Má v porovnaní s ostatnými študijnými 
odbormi vyššiu hodinovú dotáciu všeobecnovzdelávacích a prírodovedných predmetov -  
matematiky a fyziky.

Obsah vzdelávania: 
- 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,
- ovládanie operačného systému  Windows, Linux,
- práca  s množinou dát , informáciami –ACCESS, jazyk MYSQL, 
- nadobudnie zručnosti vo vytváraní tabuliek, grafov, textu, obrázkov,   prezentácií – EXCELL, 
WORD, ZONER CALLISTO, PowerPoint, 
- konfigurovanie  počítačovej  siete, 
- vytváranie videí,
- práca v programoch grafických programoch EAGLE, MULTISIM,
- získanie medzinárodného certifikátu CISCO v oblasti sieťových technológií.
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2561 M Informačné a sieťové technológie je  študijný odbor, v ktorom žiaci  získajú  informácie o 
moderných digitálnych technológiách. Následne  môžu vedomosti a zručnosti  aplikovať  v 
odbornej praxi, ako správca počítačovej siete, správca informačného systému, servisný technik 
počítačov, databázový administrátor, atď.

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,
- ovládanie meracej techniky a merania,
- diagnostikovanie porúch v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sietí,
- získanie medzinárodného certifikátu 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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Praxou  žiadaný  študijný odbor 2387 M mechatronika je charakterizovaný ako viacodborový, 
spája strojárstvo, elektrotechniku a informatiku. Naši žiaci pracujú na najnovších modeloch a 
učebných pomôckach nemeckej firmy FESTO, zaoberajúcej sa hydraulikou a pneumatikou, 
logických automatov od firmy Siemens.

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 riadiacich programov  pre programovateľný logický automat a roboty
- vykonávanie základných činností súvisiacich s podnikateľskou činnosťou.

Obsah vzdelávania v oblasti IT: 
- obsluha PC a rôznych periférnych zariadení, 
- práca s internetom, 
- operačné systémy, 
- programovanie v jazyku C, 
- programovanie riadiacich obvodov  na báze PLC, 
- používanie rôznych softvérových produktov na kreslenie strojárskych výkresov, 
- návrh plošných spojov a elektronických obvodov, 
- kancelársky balík Office.

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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Absolventi študijného odboru 2675 M elektrotechnika sú pripravení vykonávať práce v oblasti 
prevádzky slaboprúdových zariadení, obsluhy a údržby výpočtovej techniky a počítačových sietí.

Obsah vzdelávania:
− základné zákony elektrotechniky a princípy činnosti elektronických súčiastok,
− teoretické vedomosti z oblasti elektrotechniky, riešenie elektrotechnických a elektronických 
obvodov,
− praktické zručnosti pri projektovaní, výrobe, prevádzke a údržbe elektrotechnických zariadení,
− návrh plošných spojov, návrh elektronických obvodov,
− základná meracia technika, metódy merania a vyhodnocovania,
− zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
− rozšírená výučba matematiky s ohľadom na ďalšie štúdium na vysokých školách.

 Obsah vzdelávania v rámci zamerania na počítačové systémy:
− obsluha PC a rôznych periférnych zariadení, 
− vnútorná a vonkajšia stavba počítača,
− používanie programov na simulovanie činnosti elektronických obvodov,
− používanie rôznych softvérových produktov na kreslenie strojárskych výkresov, 
− programovanie riadiacich obvodov na báze PLC,
− programovanie vo vyššom programovacom jazyku C++,
− práca s internetom , základy tvorby www stránok,
− praktické zručnosti pri využívaní informačných technológií,
− získanie medzinárodného certifikátu 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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