2487 H autoopravár

dĺžka štúdia: 3 roky
stredné odborné vzdelanie
vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list
 Absolvent odboru je kvalifikovaný odborný
pracovník, má teoretické vedomosti a praktické
zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných
motorových
vozidiel
na
špecializovaných
pracoviskách.
 Absolventi získajú základné informácie o technickej
dokumentácii a tiež súbor praktických zručností
pre optimálne pracovné postupy s použitím
najmodernejších diagnostických a pracovných
pomôcok a zariadení v školskom autoservise,
ktorými je škola nadštandardne vybavená.
 Možnosť výberu zamerania podľa záujmu:
01 autoopravár - mechanik
02 autoopravár - elektrikár
03 autoopravár - karosár
Naši partneri:
Autoservisy a pneuservisy v regióne

Nadstavbové štúdium
dĺžka štúdia: 2 roky
denné štúdium pre absolventov trojročných
odborov ukončené maturitnou skúškou

2466 H 02 mechanik opravár – stroje
a zariadenia
dĺžka štúdia: 3 roky
stredné odborné vzdelanie
vysvedčenie o záverečnej skúške + výučný list

 Absolventi získajú základné informácie o technickej

dokumentácii, vedomosti a zručnosti pre štandardné
technologické postupy montáže, diagnostikovania,
demontáže a opráv strojov, zariadení, mechanizmov a ich
komponentov.
 Absolventi tiež získajú základné vedomosti a zručnosti
z technologických postupov ručného spracovania
a strojného obrábania.
 Absolventi sú na trhu práce mimoriadne žiadaní
a nachádzajú
uplatnenie
v rôznych
strojárskych
podnikoch zameraných na výrobu, montáž, opravy
a prevádzku strojov a zariadení.
Naši partneri:

Continental s. r. o. Zvolen, ŽOS a. s. Zvolen, Podpolianske
strojárne a. s. Detva

2498 F technické služby v autoservise
dĺžka štúdia: 2 roky
nižšie stredné odborné vzdelanie
platí pre žiakov, ktorí nemajú ukončené nižšie stredné
vzdelanie

 Absolventi získajú elementárne pracovné návyky na výkon
jednoduchých prác pri výrobe a montáži strojov a strojových
zariadení a opravárenských činností v autoservise

J. Švermu 1, 960 01 Zvolen

www.tazvolen.sk
tazvolen@tazvolen.sk
045/5330689

2381 M strojárstvo | grafické systémy

2697 K mechanik elektrotechnik

dĺžka štúdia: 4 roky
úplné stredné odborné vzdelanie
vysvedčenie o maturitnej skúške

dĺžka štúdia: 4 roky
úplné stredné odborné vzdelanie
vysvedčenie o maturitnej skúške + výučný list

 Absolventi zameraní na grafické systémy získajú
vedomosti a praktické zručnosti z oblasti
technického dizajnu a 3D počítačovej grafiky
s využitím profesionálnych grafických softvérov
AutoCAD a Inventor, z navrhovania častí strojov,
strojárskej technológie, programovania CNC strojov,
z kontroly a merania v strojárstve, elektrotechniky
a ekonomiky .
 Absolventi
nachádzajú uplatnenie
v oblasti
technickej prípravy výroby ako konštruktéri,
technológovia, v oblasti kontroly kvality výroby a
programovania CNC strojov, tiež v samostatnom
podnikaní alebo ako živnostníci.
 Absolventi sú plnohodnotne pripravení na technicky
zamerané vysokoškolské štúdium.

 Študijný odbor je zameraný na získavanie teoretických
vedomostí a praktických zručností
z oblasti
silnoprúdovej
elektrotechniky,
autoelektroniky
a automatizačnej techniky.
 Absolventi získajú vedomosti a praktické zručnosti pre
kvalifikované vykonávanie diagnostiky a opráv
motorových vozidiel pomocou aplikačných softvérov,
uplatnia sa ako špecialisti automobilovej techniky na
rôznych pracovných pozíciách.
 Absolventi ovládajú prácu s aplikačnými softvérmi, sú
schopní overovať ich funkčnosť, vedia navrhovať
a prakticky
zostavovať
pneumatické
a elektropneumatické zariadenia, diagnostikovať
elektrické a mechatronické zariadenia, pripravujú sa
pre oblasť automatizácie štvrtej generácie.
 Absolventi sú plnohodnotne pripravení na technicky
zamerané vysokoškolské štúdium.

Naši partneri:
Burgmaier Precision Slovakia, s. r. o. Banská Bystrica,
Continental s. r. o Zvolen, Dekona s. r. o. Zvolen, Gevorkyan s. r. o.
Vlkanová, Hriňovské strojárne, a. s. Hriňová, Mikromat s. r. o. Zvolen,
Neuman Aluminium s. r. o. Žarnovica, WAY Industries, a. s. Krupina,
ŽOS a. s. Zvolen

Naši partneri:
ABB s. r. o. Banská Bystrica, Domotron s. r. o. Bratislava, Ján Ďurčov
Banská Bystrica, EIBEN s. r. o. Vlkanová, Legrand Slovensko s. r. o.
Bratislava, SABKO s. r. o. Zvolen, ŽOS a. s. Zvolen

6341 M škola podnikania
dĺžka štúdia: 4 roky
úplné stredné odborné vzdelanie
vysvedčenie o maturitnej skúške

 Študijný odbor škola podnikania je určený pre chlapcov
aj dievčatá so záujmom o založenie a prevádzkovanie
vlastnej firmy, prácu v oblasti ekonomiky, účtovníctva,
daní, financií, manažmentu, a marketingu...
 Absolvent študijného odboru ovláda princípy
fungovania trhovej ekonomiky, práva pre podnikateľov,
bankovníctva, poisťovníctva a daní, proces tvorby
podnikateľského
plánu,
administratívne
kroky
zakladania malého a stredného podniku, praktickú
stránku podnikania, podnikateľskú komunikáciu,
finančné účtovníctvo, účtovný softvér ALFA jednoduché účtovníctvo, OMEGA - podvojné
účtovníctvo, podnikateľské analýzy, podstatu riadenia
ľudských zdrojov,ekonomický softvér OLYMP – mzdy
a personalistika, tvorbu podnikových písomností.
 Absolventi sú plnohodnotne pripravení na ekonomicky
zamerané vysokoškolské štúdium.

V školskom roku 2018/2019 tento študijný odbor
NEOTVÁRAME!
Naši partneri:
VUB banka Zvolen, KROS a. s., Žilina, PartnersGroup SK

