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3432 M - Obalová technika 

Škola so svojím vybavením  pre tento odbor je jediná v prešovskom 

kraji. Ide o odbor multidisciplinárny, kde sa spájajú nároky na študentov 

v oblasti kreativity a konštrukcie a študenti tiež získavajú znalosti týka-

júce sa materiálov, ich vlastnosti  a výroby. Hlavnými predmetmi sú 

tlačové techniky, náuka o materiáloch , výroba obalových materiálov, 

obalový dizajn spolu s praktickými cvičeniami. Voliteľné predmety v 1. 

a 2 ročníku Signmaking ( reklama ) Multimediálna tvorba.

Škola organizuje pre študentov mnoho odborných prednášok a wor-

kshopov  za účastí odborníkov z praxe  v oblastí obalovej techniky , 

papiera, obalového a grafického dizajnu  a výroby obalových materiálov.

Študenti nachádzajú uplatnenie  v DTP štúdiach, reklamných agentú-

rach, návrhových štúdiach kartonáže, alebo si zakladajú vlastné firmy.

Škola je zvláštna aj tým , že sa predstavuje aj ako minigaléria. V útrobách 

školy možno vzhliadnuť inštalované diela našich študentov. 
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2675 M - Elektrotechnika

Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov s 

odbornou elektrotechnickou terminológiou, so zák-

ladnými elektrotechnickými pojmami, s farebnou 

identifikáciou vodičov. Počas štúdia sa žiak naučí samo-

statne čítať technické výkresy, elektrotechnické schémy, 

pracovné návody, naučí sa kresliť schémy elektrických 

zariadení, blokové schémy a naučí sa kresliť základné 

strojnícke súčiastky, pri čom sa naučí používať výpoč-

tovú techniku a grafické aplikácie. Z ekonomickej oblasti 

sa naučí poznať základné pravidlá riadenia vlastnej 

firmy a financií, naučí sa orientovať v základných ľud-

ských a ekonomických potrebách jednotlivca a firmy. 

Bude vedieť hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie 

a naučí sa zveľaďovať a chrániť svoj majetok.
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Cisko Akádemia

Networking
Academy

Sme certifikovaná škola s oprávnením na vyučovanie zamerané 

na Počítačové systémy.

Vyučované moduly:

• IT Essentials 1

Príprava na certifikáciu CompTIA A+. Informácie o činnosti, kon-

figurácii a technológiach PC a základy operačného systému.

• IT Essentials 2

Príprava na certifikáciu CompTIA Server+. Informácie o inštalácii, 

konfigurácii a využití sieťových OS Windows a Linux.
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3917 M - TIS v elektrotechnike 

Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov s tenden-

ciami vývoja techniky a ekonomiky, naučí sa správne používať 

odbornú ekonomickú terminológiu, bude vedieť definovať 

základné ekonomické pojmy. Žiak bude poznať metodiku a 

postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva, naučí 

sa analyzovať finančnú situáciu podniku, naučí sa aplikovať 

obchodné a pracovné právo. Z technickej oblasti žiak bude 

vedieť definovať elektrotechnické zákony, poznať elektrické 

a elektronické obvody a súčiastky, funkčné celky a naučí sa 

charakterizovať materiály, ich vlastnosti, triedenie a využitie v elektrotechnike. Naučí sa definovať základné 

pojmy počítačových sietí, bude vedieť vybrať vhodnú konfiguráciu a služby počítačovej siete, bude vedieť apli-

kovať pokročilé textové a databázové nástroje pre spracovanie dokumentov a programy pre tvorbu prezentácie, 

naučí sa vybrať vhodné pripojenie k internetu, bude vedieť vysvetliť princípy vytvárania webových stránok s 

využitím multimediálnych prvkov.
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6362 M - Kozmetička a vizážistka 

Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov 

so základnými ekonomickými pojmami, kategó-

riami a vzťahmi v ekonomickej činnosti pri založení 

firmy. Žiak sa naučí a vie vysvetliť podstatu správ-

neho životného štýlu človeka, vie popísať zásady 

bezpečnosti a hygieny práce pri prevádzkovaní koz-

metického salóna. Žiak sa naučí aplikovať v praxi 

etické a profesijné pravidlá, zásady spoločenského 

správania a vystupovania, naučí sa nakladať s mate-

riálom, energiou, odpadom a vodou ekonomicky, s ohľadom na životné prostredie. Počas štúdia sa naučí žiak 

poskytovať poradenské služby v oblasti kozmetiky, stylingu, úpravy účesov a celkového vzťahu na jednotlivé 

spoločenské udalosti. Žiak nadobudne odborné manuálne zručnosti potrebné pri úprave a ošetrení pleti a 

ostatných častí tela. Oboznámi sa so základnými princípmi a postupmi pre aplikáciu pleťových masiek, oboznámi 

sa s používaním základných kozmetických prístrojov, techník a metód používaných v kozmetických salónoch.
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6475 H - Technicko - administratívny pracovník

Absolvent učebného odboru je kvalifikovaný pracovník, 

schopný samostatne pracovať ako technickoadminis-

tratívny a hospodársky pracovník v rôznych oblastiach 

hospodárstva alebo v súkromnom sektore. Ovláda písať 

na písacom stroji, osobnom počítači desaťprstovou hma-

tovou metódou, spracovávať vecne, štylisticky, gramaticky 

a formálne administratívne hospodárske a ostatné písom-

nosti, vie obsluhovať zariadenia evidenčnej oznamovacej, 

záznamovej, reprodukčnej a výpočtovej techniky v plnom 

rozsahu modernej informatiky, viesť jednoduché a pod-

vojné účtovníctvo podnikateľských subjektov, pozná a vie 

aplikovať základné pracovné normy, legislatívu v oblasti 

občianskeho obchodného a rodinného práva.
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3650 M - Staviteľstvo 

Cieľom študijného odboru je oboznámiť žiakov s odbornou 

terminológiou, symbolikou, naučí sa pracovať s technickou 

dokumentáciou, jej zhotovením. Naučí sa vysvetliť prin-

cípy, metódy a aplikačné možnosti počítačovej grafiky. Bude 

ovládať prácu s náradím, nástrojmi, pomôckami, prístrojmi, 

mechanizačnými prostriedkami a strojmi. Žiak sa naučí zvoliť 

si vhodné spôsoby skladovania, manipulácie a dopravy 

materiálov. Z ekonomickej oblasti sa naučí používať základné 

ekonomické pojmy a kategórie, naučí sa popísať podstatu 

a princípy fungovania trhovej ekonomiky a podnikateľskej 

činnosti, naučí sa aplikovať činnosti spojené s investičnou 

prípravou vrátane stavebného riadenia, rozpočtovania, 

kalkulácie stavieb a stavebnej prevádzky v podniku/firme, 

orientovať sa v právnych formách podnikania.
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3661 M - Murár 

Učebný odbor pripravuje absolventa so širokým 

všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými 

teoretickými vedomosťami i praktickými zručnosťami 

tak, aby bol schopný samostatne vykonávať odborné 

činnosti spojené s murovaním nosného a výplňového 

muriva, priečok a komínov, zhotovovaním vnútorných 

a vonkajších omietok, vykonávaním betonárskych 

prác, zhotovovaním obkladov a dlažieb, zhotovovaním 

izolácií proti zemnej vlhkosti, tepelných a zvukových 

izolácií, vykonávaním údržby, opráv, adaptačných a 

rekonštrukčných prác a montáží stavebných objektov. 

Absolventi sa uplatňujú v stavebných dodávateľských 

firmách pri realizácii a obnove bytových, občianskych, 

priemyselných a poľnohospodárskych stavieb.
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Kurz základaného vzdelania

Škola poskytuje kurz na doplnenie základného vzdelania 

pre fyzické osoby, ktoré neúspešne ukončili základnú 

školu. Kurz poskytujeme aj pre dospelých v externej 

forme.
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