
PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU  2675 M ELEKTROTECHNIKA, počítačová 
a komunikačná technika  

 
 Celková charakteristika absolventa 
 

 Absolventi skupiny učebných odborov 26 Elektrotechnika sú kvalifikovaní pracovníci so širokým odborným 
profilom, schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v odvetví 
elektrotechniky .  

 Absolvent je spôsobilý na výkon základných pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce, využíva 
správne pracovné prostriedky, dodržiava bezpečnostné predpisy pri práci.  

 Absolvent uznáva a rešpektuje pracovnú a osobnostnú spoluprácu v kolektíve, princípy osobnej a 
kolektívnej zodpovednosti pri plnení pracovných úloh.  

 Absolventi ovládajú príslušnú techniku, mechanizačné prostriedky, stroje a zariadenia, príslušné 
technológie, základy ekonomiky výroby a služieb. Poznajú základné prírodovedné zákonitosti svojho 
odboru a vedia ich prakticky využívať pri riešení odborných problémov.  

 Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci schopní 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.  

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami :  
 
 Kľúčové kompetencie 
 

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania na danom stupni vzdelania smeruje k tomu, aby si 
žiaci vytvorili zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady. Kľúčové kompetencie chápeme ako kombináciu 
vedomostí, zručností, postojov, hodnotovej orientácie a ďalších charakteristík osobnosti, ktoré každý človek 
potrebuje na svoje osobné uspokojenie a rozvoj, aktívne občianstvo, spoločenské a sociálne začlenenie, k tomu, 
aby mohol primerane konať v rôznych pracovných a životných situáciách počas svojho celého života. Kľúčové 
kompetencie ako výkonové štandardy sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a 
vzdelávacích stratégií rozvíjajú, osvojujú a hodnotia buď na úrovni školy, odboru vzdelávania alebo vyučovacieho 
predmetu.  
V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie2 ŠVP vymedzil 
nasledovné kľúčové kompetencie:  
 
a) Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote  

 
Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. 
Patria sem schopnosti nevyhnutné pre cieľavedomé a zodpovedné riadenie a organizovanie svojho osobného, 
spoločenského a pracovného života. Jednotlivci si potrebujú vytvárať svoju osobnú identitu vo vzťahu k životným 
podmienkam, povolaniu, práci a životnému prostrediu, spoločenským normám, sociálnym a ekonomickým 
inštitúciám, robiť správne rozhodnutia, voľby, opatrenia a postupy. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s 
osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania.  
Absolvent má:  

 reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,  

 porovnať bežné pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy, morálne zásady, vlastné a 
celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,  

 identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,  

 vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,  

 vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,  

 popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,  

 zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.  
 
b) Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v 
materinskom a cudzom jazyku  

 
Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach 
s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho 
a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej 
úrovne jazykových schopností, informačných a komunikačných zručností. Od žiaka sa vyžaduje efektívne využívať 
písaný a hovorený materinský a cudzí jazyk, disponovať s čitateľskou a matematickou gramotnosťou, 
prehodnocovať základné zručnosti a sebatvoriť.  
Absolvent má:  

 spoľahlivo vyjadrovať sa v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  

 vyjadrovať sa v jednom cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,  

 riešiť bežné matematické príklady a rôzne situácie,  

 identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,  



 posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,  

 overovať a interpretovať získané údaje,  

 pracovať s elektronickou poštou,  

 pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami.  
 
c) Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách  

 
Tieto schopnosti sa využívajú pri riadení medziľudských vzťahov, formovaní nových typov spolupráce. Sú to 
schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť 
do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní učiť sa, nažívať a pracovať nielen ako jednotlivci, ale v sociálne 
vyváženej skupine. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí, sociálnych zručnosti, 
interkulturálnych kompetencií, postojov a hodnotovej orientácii umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na 
vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.  
Absolvent má:  

 prejaviť empatiu a sebareflexiu,  

 vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,  

 pozitívne motivovať seba a druhých,  

 stanoviť priority cieľov,  

 predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a 
posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,  

 prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,  

 konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých,  

 uzatvárať jasné dohody,  

 rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,  

 určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj 
v dlhodobejších súvislostiach,  

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,  

 samostatne pracovať v menšom kolektíve,  

 určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,  

 predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy 
druhých,  

 prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, 
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.  

 
 Odborné kompetencie 
 
a) Požadované vedomosti  

 
Absolvent má:  

 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, rozumie písmenovému značeniu vodičov a káblov,  

 samostatne čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy, pracovné návody,  

 samostatne kresliť a rysovať jednopólové a viacpólové schéma 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, vie uviesť výhody a nevýhody, vie vysvetliť 
dopady na životné prostredie,  

 riešiť jednoduché technické výpočty za použitia elektrotechnických tabuliek a noriem,  

 vykonávať prevody medzi elektrickými veličinami, ovládať základné elektrotechnické veličiny a jednotky,  

 určiť správne technologické postupy pri údržbárskych, diagnostických, výrobných a iných činnostiach,  

 ponúknuť know-how elektrotechnickej oblasti v rámci odboru na úrovni stredného odborného vzdelania,  

 poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,  

 rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,  

 orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,  

 hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,  

 orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií,  

 orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa  

 plniť svoje finančné záväzky,  

 zveľaďovať a chrániť svoj majetok  

 uviesť moderné technologické trendy v oblastiach elektrotechniky,  
 
Absolvent má :  

 definovať a popísať funkciu elektrických strojov a prístrojov nízkeho, vysokého a veľmi vysokého 
napätia,  

 definovať základné druhy elektrických pohonov,  

 definovať po základnej stránke všetky oblasti výroby, prenosu a využitia elektrickej energie,  

 vykonávať údržbu a odstraňovať poruchy elektrických zariadení malého, nízkeho, resp. vysokého 
napätia  

 definovať činnosť a princíp základných regulačných obvodov a pozná základné charakteristické veličiny 
regulačných obvodov,  

 samostatne zostavovať elektricko-pneumatické regulačné obvody s využitím signalizácie stavov  

 poznať rôzne druhy elektromechanických a elektronických ústrední,  

 ovládať rôzne druhy zariadení na prenos informácií (obrazu, zvuku, dát),  

 poznať jednotlivé prvky ako aj celky zabezpečovacích zariadení a systémov používaných na zaistenie 
bezpečnosti premávky v hromadnej doprave,  

 poznať jednotlivé prvky technického zariadenia budov,  

 rozlíšiť elektropríslušenstvo úžitkovej techniky,  

 ovládať základné princípy obvodov spotrebnej techniky,  

 správne navrhnúť plošný spoj vzhľadom na funkčnosť elektronického zariadenia a minimalizáciu 
rozmerov,  

 definovať princíp činnosti polovodičových súčiastok a ich možnosti použitia v elektronických obvodoch,  
 
b) Požadované zručnosti  

 
Absolvent vie:  

 prakticky ovládať základné spôsoby ručného a strojového obrábania materiálov,  

 prakticky realizovať základné elektroinštalačné a montážne práce,  

 vykonávať údržbu a opravy elektrických strojov a prístrojov nízkeho, resp. vysokého napätia,  

 diagnostikovať pomocou meracích prístrojov chybu elektronického alebo elektrického zariadenia,  

 zvoliť správne technologické postupy, pracovné pomôcky, pracovné náradie a servisnú techniku,  

 chrániť a udržiavať v dobrom stave pracovné náradie, servisnú techniku a iné technické zariadenia,  

 spájať elektricky vodivé materiály rôznymi spôsobmi,  

 používať meracie prístroje na meranie základných elektrických  

 veličín, namerané hodnoty vyhodnotiť a použiť,  

 prakticky použiť pri práci stroje a zariadenia, ktorých použitie priamo súvisí s výkonom povolania,  

 niesť zodpovednosť za vykonanú prácu, dodržiavať pracovnú disciplínu,  

 viesť sprievodnú dokumentáciu o údržbe a opravách elektrických  

 zariadení, resp. automobilov, viesť evidenciu spotreby a výkonov,  

 samostatne podnikať v odbore v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení,  

 prakticky zabezpečiť pracovisko z hľadiska bezpečnosti práce, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany životného prostredia,  

 poskytnúť predlekársku prvú pomoc pri úraze elektrickým prúdom.  

 



 

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti  

 
Absolvent sa vyznačuje:  

 pracovnými výkonmi v súlade s uvedenými kľúčovými, všeobecnými a odbornými kompetenciami,  

 tým, že sa riadi normami správneho spoločenského správania,  

 ambicióznosťou, je podnikateľsky orientovaný, má dobré komunikačné schopnosti a voči ostatným je 
ústretový.  

 pracovnými vzťahmi, v ktorých rešpektuje význam pracovného kolektívu,  

 uznávaním postavenia vedúcich pracovníkov a nadriadených,  

 zodpovednosťou za vykonanú prácu,  

 základmi právneho vedomia a osobnej zodpovednosti za zverený majetok,  

 dodržiavaním bezpečnostných predpisov a predpisov na ochranu zdravia,  

 dodržiavaním zásad ochrany životného prostredia.  


