
                
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

  

 

                                                            
    

Odbory obsahujú v rámci modernej 

elektrotechniky a informačných technológií 

na prípravu špecialistov nasledovné oblasti:  

elektrotechnika/elektronika, 

softvérové aplikácie, sieťové technológie, 

programovanie, PC architektúra, 

operačné systémy, serverové technológie, 

elektro-inštalácie a inteligentné 

elektroinštalácie, robotika, automatizácia 

a riadenie. 

Získané zručnosti môžu byť žiakom 

potvrdené priemyselnými certifikátmi 

od významných firiem, ktoré sú 

špecializované na elektrotechniku a 

informačné technológie. 
 

  

  

    

   
   
  

INFORMÁCIE 

tel. č. 032/776 30 77, 

032 6576012, 0905 647 874 

  

MMoožžnnoossttii  ššttúúddiiaa  vv  SSOOŠŠ  SSttaarráá  TTuurráá    
 

 

SSTTRREEDDNNÉÉ  PPRRIIEEMMYYSSEELLNNÉÉ  

ŠŠKKOOLLYY 
4 roky 

• maturitné vysvedčenie  

    

 

SSTTRREEDDNNÉÉ  OODDBBOORRNNÉÉ  UUČČIILLIIŠŠTTIIAA 
4 roky 

• maturitné vysvedčenie 

• výučný list v odbore 

• doporučené štúdium  na technických    

  univerzitách 
Informačné a sieťové technológie 

2561 M    
 

INTELIGENTNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA 

        - budúcnosť našich domov 

 

 

Študijné odbory určené pre 

POZOR – nový študijný odbor 
Správca inteligentných a digitálnych 

systémov 2571 K  

 

Ddve špecializácie - intgeligentné siete 

- digitálny podnik  

 

 

Absolvent  bude  vedieť: 

 programovať, konfigurovať a diagnostikovať 

zariadenia využívajúce IoT (Internet vecí) pre 

Industry 4.0 (Smart  Home, Smart City, Smart 

Factory) 

 realizovať a prevádzkovať infraštruktúry pre 

digitálnu komunikáciu a poskytovanie 

cloudových služieb 

 navrhovať a vyberať optimálne platformy pre 

digitálny podnik 

 

Vzdelávanie v tomto odbore bude realizované aj 

v systéme duálneho vzdelávania 

Učebný odbor - 3 roky štúdia 
vvýýuuččnnýý  lliisstt  vv  ooddbboorree  ((mmoožžnnoossťť  ppookkrraaččoovvaaťť  

vv  ššttúúddiiuu  aa  zzíísskkaaťť  mmaattuurriittnnéé  vvyyssvveeddččeenniiee  

EElleekkttrroommeecchhaanniikk    22668833  HH  
INTELIGENTNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA 

 
 používanie  technickej dokumentácie 

a schém elektrotechnických obvodov 

 elektroinštalačné a montážne práce 

 využívanie diagnostickej a meracej 

techniky v procese opráv 

 štandardné opravy, dielenská 

dokumentácia výrobcu 

 technické postupy a normy 

 automatizácia, energetika, fotovoltika, 

káblové zväzky, robotika, osvetľovacia 

technika 

 
VŠETCI ABSOLVENTI 

ELEKTROODBOROV MAJÚ MOŽNOSŤ 

ZÍSKAŤ OSVEDČENIE O 

ELEKTROTECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI 

PODĽA VYHLÁŠKY 508/2009 Z.Z. § 21 

Správca inteligentných a digitálnych 

systémov 2571 K  - nový odbor 

 

 informácie o možnostiach štúdia 

 zoznámenie sa s náplňou jednotlivých 

odborov podľa výberu 

 prehliadka areálu celej školy  

 počítačové učebne vybavené  PC 

Pentium a Internetom 

 laboratórium inteligentných 

elektroinštalácií 

 CISCO NETWORKING 

ACADEMY PROGRAM 

 Microsoft IT Academy 

 LEGO ROBOLAB 

 - odborné učebne 

 elektrotechnického merania 

 automatizačnej techniky 

 elektronických PC systémov 

 televíznej a komunikačnej 

techniky 

 elektroniky 

 programovania CNC techniky 

 elektrotechniky a  robotiky 

 fotoštúdio a televízne štúdio 

 telocvičňa s posilňovňou 

 dielne pre elektroodbory  

        a strojárske odbory  

 podrobné informácie o podmienkach 

prijímania do 1.ročníka  

 prehliadka školského internátu. 
     

       

MMeecchhaanniikk  ppooččííttaaččoovvýýcchh  ssiieettíí  
INTELIGENTNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA 

        - budúcnosť našich domov 

 

 

 

MMeecchhaanniikk  nnaassttaavvoovvaačč  
 

 

 

2697 K  mechanik elektrotechnik 
 elektrotechnika, elektronika, (inteligentné) 

elektroinštalácie, robotika, automatizačná, 

meracia a riadiaca technika, osvetľovacia 

technika, elektroenergetika, fotovoltika, 

montáž počítačov a informačných sietí, 

riešenie káblov a káblových zväzkov a iné 
 

2682 K  mechanik počítačových sietí 
 montáž počítačov, počítačových sietí a ich 

servis, tvorba www stránok a iné 

 certifikát Cisco CNAP 
 

2411 K  mechanik nastavovač 
 nastavenie, obsluha  CNC strojov 

 programovanie CNC strojov 

 práca v najperspektívnejšom stroj. odbore 
 projektovanie – grafické systémy 

 

 

Elektrotechnika 

2675 M     
INTELIGENTNÁ ELEKTROINŠTALÁCIA 

 

 

 

MMeecchhaanniikk  eelleekkttrrootteecchhnniikk  

DNI  OTVORENÝCH 

DVERÍ 

 

                3. 12. 2019 
NOVEMBER – MAREC 

-  deň podľa dohody  

(návštevu vopred oznámiť telef.) 

 



   
  

   

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

   

 

 

     ŠPORTOVÁ  675 
 

UBYTOVANIE, STRAVOVANIE, ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ 
 

 Ubytovanie je zabezpečené vo vlastnom školskom internáte, ktorý sa nachádza 

priamo v areáli školy v Starej Turej na Športovej ulici 675 v blízkosti mestského 

štadióna a plavárne. 

 

 Súčasná cena za  ubytovanie v ŠI je 20 € za mesiac, celodenná strava 4,40 €, 

       cena obeda pre denne dochádzajúcich žiakov 1,66 €. 

 

 Záujmové krúžky - elektrotechnický, grafický, filmovanie, strelecký, automatizácia, 

matematický, športový – posilňovanie, športové hry, inteligentných elektroinštalácie, 

aranžovanie-grafika-desing,  robotizácia a programovanie, grafické systémy. 

 

 Mimoškolská činnosť - účasť v súťažiach: Stredoškolská odborná činnosť, ZENIT 

v elektrotechnike a programovaní, vedomostné súťaže, súťaž ENERSOL, rôzne športové 

súťaže. 

  

       Žiaci školy dosahujú v týchto súťažiach veľmi dobré výsledky nielen v rámci regiónu, 

       ale i v rámci kraja a Slovenska (bližšie na www stránke školy). 

 

       Škola organizuje rôzne vzdelávacie exkurzie,  divadelné a kultúrne podujatia, 

       lyžiarsky výcvikový kurz, plavecký kurz, študijné pobyty v zahraničí a iné aktivity. 

 

 

Tel.: 032/776 30 77 

e-mail: office@sosst.sk 

http: www.sosst.sk 

 



                                                  

 
- Ovládanie osvetlenia s možnosťou nastavenia rozličných svetelných scén po 

miestnostiach aj podľa činnosti 
- Ovládanie žalúzií, markíz, strešných okien, garážových brán a dverí 
- Riadenie kúrenia a vetrania podľa jednotlivých miestností, ročných období a 

aktuálnych podmienok 
- Osvetlenie, žalúzie, kúrenie, okná, brány, bazén a rôzne spotrebiče spolu 

navzájom 
- spolupracujú tak, aby došlo k optimalizácii a úsporám elektrickej energie 
- Je rozšíriteľná o bezdrôtové spínače v prípade prestavby miestnosti 
- Spolupracuje s bezpečnostným systémom 
- Komunikuje prostredníctvom PDA, GSM telefónu a internetu 

- Komfort a úspory – to je inteligentná elektroinštalácia    
 

          

      INTELIGENTNÉ     
ELEKTROINŠTALÁCIE 
V elektrotechnických odboroch SOŠ Stará Turá 
sa žiaci okrem iného môžu naučiť aj problematiku 
komplexných moderných elektroinštalácií: 

• domové elektroinštalácie, resp. perspektívne 
• inteligentné elektroinštalácie (Ego-n® v spolupráci 

s firmou ABB) 
• počítačové  a dátové siete 
• zabezpečovacie (požiarne, poplašné) a kamerové 

systémy 
• osvetľovacia technika 
• telefóny, dorozumievacie zariadenia 
• vzdialené ovládanie  

• bezpečnosť v elektrotechnike, ochrana pred 
bleskom a prepätím, projektovanie a revízie EZ, ... 

 

Prirodzenou integráciou väčšiny týchto inštalácií sú tzv. 
inteligentné elektroinštalácie (inteligentné budovy). Žiaci 
SOŠ majú možnosť naučiť sa túto problematiku nielen 
teoreticky (škola má certifikovaných učiteľov), ale aj 
prakticky v modernom laboratóriu, ktorý vznikol ako prvý 
na strednej škole na Slovensku - vďaka spolupráci 
s firmou ABB (jedná sa o systém Ego-n®).   

 



 

Pre každý dom, každým elektrikárom 
 

- Komfort a úspory energie 
- Centrálne a individuálne funkcie 
- Inteligencia a logické funkcie 
- Ovládanie osvetlenia, žalúzií, spotrebičov 
- Nastavenie rôznych svetelných scén 
- Simulácia prítomnosti 
- Diaľkové a bezdrôtové ovládanie 
- Vizualizácia PDA 
- Komunikácia prostredníctvom SMS správ 
       alebo počítačom cez internet 
- Bezpečná, inteligentná a moderná elektroinštalácia 
- Ľahká inštalácia 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


