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MELEKTROTECHNIKA
ELEKTROTECHNIKA
Štúdiom odboru získa absolvent prehľad o všetkých základných oblastiach elektrotechnickej praxe a
počas štúdia si vyberie, v ktorej oblasti elektrotechniky získa širšie vedomosti a zručnosti pre svoje
kariérne uplatnenie. Voľbou voliteľných predmetov sa špecializuje na zameranie:

PRIEMYSELNÁ INFORMATIKA A ROBOTIKA

IKT technológie, automatizácia riadiacich procesov, robotika, mikrokontroléry.

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

Programovanie aplikácií vo vyšších programovacích jazykoch, PC siete.

OBRAZOVÁ, ZVUKOVÁ A MULTIMEDIÁLNA TECHNIKA

využívanie multimédií, spracovanie obrazu a zvuku, spotrebná elektronika

ELEKTROENERGETIKA

Využitie elektrickej energie, návrh elektrických inštalácií, inteligentné domy.

ROBOTIKA A MECHATRONIKA

Návrh, stavba a ovládanie robotov, automatov a automatických výrobných liniek.
Návrh mechanickej konštrukcie robotov a manipulátorov, automatizácie a elektroniky.
Návrh riadiacich algoritmov a programovanie mikropočítačov ako sú ARDUINO, RASPBERRY a PLC.
Absolvent odboru elektrotechnika sa môže uplatniť v oblastiach:
•
•
•
•
•
•

využívania informačných technológií, inštalácií a správe počítačových systémov
využívania vyšších programovacích jazykov pri tvorbe aplikácií
návrhu a využívania zariadení spotrebnej elektroniky
spracovania obrazu a zvuku, tvorby multimediálnych aplikácií, návrhu a ozvučovaniu priestorov
elektrických inštalácií, systémov pre inteligentné domy, minimalizácie spotreby elektrickej energie,
využívania obnoviteľných zdrojov energie, fotovoltiky, návrhu svetelných zdrojov
v zameraní robotika a mechatronika v automobilovom, chemickom, papierenskom a strojárskom
priemysle ako programátori, konštruktéri robotizovaných pracovísk a automatizovaných výrobných liniek,
ktoré sa v priemysle stále viac využívajú

2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ
TECHNOLÓGIE
Štúdium umožňuje získať teoretické a praktické vedomosti a zručnosti IT špecialistov v oblastiach:

•
•
•
•
•
•
•

návrhu, projektovania, diagnostiky a realizácie počítačových sietí
správy, inštalácie a diagnostiky sieťových a serverových systémov
inštalácie a konfigurácie OS Windows a Linux
využívania IKT technológií v praxi
programovania vo vyšších programovacích jazykoch, využívania aplikačného softvéru
Java technológií, návrhu databázových aplikácií
projektovania a administrácie počítačových sietí CISCO s možnosťou získania certifikátu
CCNA

2567 M MULTIMÉDIÁ
Štúdium odboru umožňuje získať teoretické vedomosti a praktické zručnosti
v oblastiach:
•
•
•
•
•
•

vytvárania audiovizuálnych projektov so zameraním na video, zvuk, filmové efekty a syntetickú
hudbu
2D grafiky a 3D modelov pri vizualizácii a animovaných filmoch
tvorby web stránok a počítačových hier, projektovania interaktívnych a propagačných materiálov
využívania digitálnych technológií, PC sietí, programovania v jazyku Java a skriptovacích jazykoch
aplikácií vedomostí z elektrotechniky, elektroniky a audio-videotechniky
využiteľných pre film, TV, rozhlas a reklamu, grafické a hudobné štúdiá, tlač, web portály,
informačné a vzdelávacie systémy

V rámci štúdia môže absolvent odborov 2675 M Elektrotechnika a 2561 M Informačné a
sieťové technológie vykonať skúšky CISCO a odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti
na technických zariadeniach elektrických podľa § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z.
v znení vyhlášky č. 398/2013 Z. z .
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Viac informácií nájdeš na našej webstránke: www.spsjm.sk
Alebo napíš na emailovú adresu: spsjm@spsjm.sk
Telefónny kontakt: 048 - 472 33 10

