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2411 K MECHANIK NASTAVOVAČ 

Forma štúdia : denné štúdium pre absolventov základnej školy 

Dĺžka štúdia :   4 roky 

Študijný odbor je určený pre : chlapcov a dievčatá 

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium : nižšie stredné vzdelanie a splnenie podmienok prijímacieho konania 

Spôsob ukončenia štúdia : maturitná skúška 

Doklad o získanom stupni vzdelania :    - vysvedčenie o maturitnej skúške 

- výučný list 

Poskytnutý stupeň vzdelania : úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A 

Profil absolventa : Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom 

s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti 

stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je schopný samostatne  spracovávať 

konštrukčnú a technologickú dokumentáciu, riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku 

strojov a zariadení. 

Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných 

a technologických postupov, automatizácie a vedomosti ekonomického charakteru.Absolvent študijného odboru s odborným 

výcvikom je schopný obsluhovať konvenčné stroje a zariadenia, pozná technológiu opráv, pozná a dokáže pružne reagovať 

na meniace sa podmienky. Svojim tvorivým postupom podporuje marketingové orientované podnikateľské aktivity, ktorých  

konečným cieľom je spokojnosť zákazníka. 

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa 

o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej ako aj v elektronickej forme. Získané vzdelanie 

umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomostí.Absolvent je schopný pracovať v tíme, aktívne sa 

podieľať na organizácií a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v súlade 

s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný uplatňovať moderné 

metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť,  zodpovednosť a iniciatívu. 

Je adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logický mysliaci, schopný pracovať samostatne, tvorivo, rozvážne 

a rozhodne. Jeho príprava je zameraná aj na prípadne vysokoškolské štúdium. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti 

umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu SR, ale aj v rámci EÚ. 

Uplatnenie absolventa : Výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového 

charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác 

v súlade so svojim zameraním. 

Možnosti ďalšieho štúdia : pomaturitné štúdium, vzdelávanie na vysokej škole.    

  


