Kód
odboru

Typ
odboru

Názov odboru

Dĺžka
štúdia

Počet
tried
/žiakov

2860 K

študijný

chemik – operátor
systém duálneho
vzdelávania

4 roky

0,5 / 12

2679 K

študijný

mechanik-mechatronik

4 roky

0,5 / 14

2697 K

študijný

mechanik elektrotechnik
zameranie:
silnoprúdová technika

2413 K

študijný

mechanik strojov
a zariadení

2487 H 01

učebný

autoopravár - mechanik
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ŠTUDIJNÉ ODBORY
2679 K mechanik - mechatronik(študijný)
Odbor pripravuje žiakov pre prácu
v oblasti strojárskych a
elektronických odborov,CNC
strojov, predovšetkým pre
mechatronické strojové systémy.

2413 K mechanik strojov a zariadení (študijný)
V odbore sa žiaci naučia
opracovať kovové aj nekovové
materiály, tvoriť technickú
dokumentáciu v CAD
programoch a samostatne
pracovať na klasických aj CNC
strojoch. Sú schopní vyhľadať a
odstrániť poruchy na strojoch a
zohľadniť použitie materiálov a energií.
2697 K mechanik elektrotechnik (študijný)
Absolvent odboru je kvalifikovaný
pracovník schopný samostatne
vykonávať práce pri projektovaní,
konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj
v prevádzke a údržbe
elektrotechnických inštalácií a
elektrických zariadení.

2860 K chemik - operátor (študijný) - SDV
„Duálne vzdelávanie/v systéme duálneho vzdelávania“
Žiaci vyučení v tomto odbore sa
stávajú kvalifikovanými pracovníkmi
pre výkon chemických
a technologických operácií pri výrobe
celulózy a papiera.
Uplatnenie nájdu hlavne v Mondi
SCP.

UČEBNÉ ODBORY
2487H 01 autoopravár – mechanik (učebný)
Žiaci sa v odbore naučia samostatne
vykonávať činnosti pri výrobe, servise
a opravách automobilov a po
ukončení štúdia vedia posúdiť stav a
pripravenosť pracoviska, zvoliť
pracovné postupy, prípravné práce a
pri práci s vozidlom použiť štandardnú
opravárenskú techniku.Po ukončení učebného odboru je
možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore 3757 L
dopravná prevádzka.
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