
Študijné odbory – 4 ročné štúdium  

                  s maturitou 

   

2697 K          MECHANIK   ELE KTROTECHNIK      
(INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE, SILNOPRÚDOVÉ ZARIADENIA, 
AUTOMATIZAČNÁ TECHNIKA)  
Absolvent študijného odboru:  

• má prehľad z oblasti elektronických zariadení použitých v 
danom zameraní,   

• vie pracovať s náradím a zariadeniami servisnej a 
diagnostickej techniky,  

• vie požívať štandardnú techniku a základné aplikačné 

programy potrebné pri diagnostike a odstránení poruchy 

zariadení.  

    

 
  

2426 K     PROGRAMÁTOR  OBRÁBACÍCH    

            A  ZVÁRACÍCH STROJOV  A  ZARIADENÍ   
 Absolvent študijného odboru:     

• vie samostatne naprogramovať činnosti stroja, priemyselného 

robota podľa technologického postupu výroby súčiastok,   
• ovláda obsluhu klasických strojov a zariadení,   

• ovláda obsluhu a programovanie automatizovaných strojov a 
zariadení,   

• ovláda  prácu  na PC,   

• ovláda aplikačný a špecifický software,   

• môže úspešne absolvovať zváračský kurz Z – M1, prípadne aj 
Z – E 1  

  

 

  

3341K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ 

VÝROBY 
Absolvent študijného odboru: 

• je schopný uplatniť sa v rôznych činnostiach drevárskej a 

nábytkárskej výroby, 

• pozná vlastnosti drevných materiálov a využíva ich v procese 

výroby, 

• používa aplikačné počítačové programy na kreslenie technickej 

dokumentácie aj výpočty v odbore, 
• odbor je zaradený do duálneho vzdelávania 

 

   

 

 

2411K MECHANIK NASTAVOVAČ 
Absolvent študijného odboru: 
• ovláda základné pracovné úkony na konvenčných strojoch 

(sústruh, frézovačka, brúska, vŕtačka) a vie ich obsluhovať, 
• pozná riadiace systémy CNC strojov, ovláda zostavenie programu, 

ručné riadenie stroja, simuláciu a spustenie programu, výrobu 
súčiastok podľa zostaveného programu 

• odbor je zaradený do duálneho vzdelávania 
 

 

Učebné odbory – 3 ročné štúdium  

s výučným listom 

  

6475 H   TECHNICKO  -  ADMINISTRATÍVNY  

PRACOVNÍK  
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, schopný samostatne pracovať 
ako:  

• technicko-administratívny a hospodársky pracovník v rôznych 

oblastiach alebo v súkromnom sektore, 

• ovláda obsluhu zariadenia oznamovacej, záznamovej, 

reprodukčnej a výpočtovej techniky,   
• vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva   

 

 
  

 

3355 H  STOLÁR     
Absolvent  je pripravovaný  na výkon povolania  v oblasti:  

• výroby nábytku,  

• stavebno – stolárskych výrobkov (okien, dverí, obkladov 
schodíšť, ...) v sériovej alebo zákazkovej výrobe,  

  

  

  



2487 H01   AUTOOPRAVÁR – MECHANIK  
Absolvent je  pripravovaný na výkon povolania v oblasti 

špecializovaných pracovísk a v opravárstve.  

Ovláda:  

• štandardné opravy cestných motorových vozidiel,   

• opravárenskú a servisnú techniku,   

• vykonanie záverečnej kontroly práce, 

• vie posúdiť stav vozidla a zvoliť vhodné pracovné postupy,  

• je schopný pracovať samostatne aj v kolektíve.  

 

 

 
 

4561 H03   POĽNOHOSPODÁR – SLUŽBY  
Absolvent ovláda:  

• pestovanie a ošetrovanie rastlín v danom regióne,   

• chov zvierat,   

• varenie - ovláda základy stravovania a servírovania jedál,  

• šitie jednoduchých odevov,  

• domáce práce – ovláda základy hygieny a údržby domácnosti, 

• starostlivosť o deti a starších ľudí 

 

 
 

 

Prečo si vybrať našu školu?  
 

 mnohoročná tradícia výchovy kvalifikovaných robotníckych a 
technických profesií;   

 všetci učitelia na škole sú plne kvalifikovaní; 

 škola vlastní dielne odborného výcviku a tiež má uzatvárané 
zmluvy o praktickom výcviku u podnikateľských subjektov 
regiónu; 

 škola poskytuje pre žiakov duálne vzdelávanie; 

 dielne našej školy prešli obrovskou rekonštrukciou  a vďaka 
projektom sú vybavené najmodernejšou technológiou a strojmi 
21. storočia; 

 multimediálne vyučovanie jazykov a odborných predmetov sa 
uskutočňuje v štyroch odborných učebniach resp. laboratóriách a v 
štyroch počítačových učebniach; škola vlastní 3D tlačiarne; 

 sme zapojení do projektu ERASMUS + odborná zahraničná 
stáž; 

 na škole pracuje v súčasnosti 13 záujmových krúžkov;  

 škola poskytuje celodenné stravovanie a ubytovanie v 
nedávno obnovenom Domove mládeže (priamo v areáli školy) 
za cenovo mimoriadne výhodných podmienok;  

 škola si kladie vysoký dôraz na dobré medziľudské vzťahy, 
vzájomnú národnostnú, rasovú či náboženskú toleranciu a empatiu;  

 škola poskytuje vzdelávanie vo viacerých formách 
stredoškolského štúdia (štvorročný študijný odbor s odborným 
výcvikom, päťročný študijný odbor, trojročný učebný odbor s 
možnosťou pokračovania formou dvojročného nadstavbového 
štúdia a dvojročný učebný odbor pre uchádzačov s neúplným 
základným vzdelaním); 

 škola je vybavená modernou zabezpečovacou technikou (kamerový 

systém a povoľovanie vstupu do jednotlivých objektov kódovým 
systémom);  

 záverečné skúšky na škole sa vykonávajú podľa jednotného 
zadania Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), 
jej zástupca je riadnym členom skúšobnej komisie a úspešní 
absolventi získavajú medzinárodne uznávaný Európsky 
certifikát o odbornej kvalifikácii;  

 absolventi elektrotechnických odborov majú možnosť získať 
osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika v zmysle 

 § 21 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.;  

 mierkou úspešnosti školy sú výsledky žiakov na celoštátnych 
a medzinárodných študentských vedeckých konferenciách, 
súťažiach a tiež skutočnosť, že zamestnávatelia škole 
signalizujú svoj zámer zamestnať našich absolventov;  

 nemalý počet našich bývalých absolventov pracuje v študovanom 

odbore aj v zahraničí alebo pokračuje v štúdiu na vyšších stupňoch 
vzdelávania; 

          

 
 

 

 
 

 
                                           

Stredná odborná škola – Szakközépiskola 

J. Kalinčiaka 1584/8 

986 01 Fiľakovo 

     Telefón:   047 45 11 970 

     Email:       soufil@soufil.sk 

     Webová stránka:  

     www.technifi.edupage.org 

     Facebook :  

     Stredná odborná škola Fiľakovo 

      

    Kód školy:  663040

mailto:soufil@soufil.sk
http://www.technifi.edupage.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
                             


