
Spojená škola, Nábrežná 1325,
 024 01 Kysucké Nové Mesto

Stredná priemyselná škola: Ponúkame Vám možnos� vybra� si zo šiestich študijných 
odborov. Všetky sú orientované v maximálnej miere na využívanie a výuèbu najnovších 
poznatkov vedy a techniky. Vo všetkých odboroch sa pracuje s výpoètovou technikou 
poèas celého štúdia . V tomto školskom roku oslavujeme 60. výroèie založenia školy.

  Obchodná akadémia: Škola bola zriadená v roku 1997 v priestoroch Strednej priemyselnej 
školy v Kysuckom Novom Meste. Obidve školy majú spoloèné vedenie školy.

Základné ustanovenia
1.Podmienky prijatia žiakov:

V  školskom   roku   2012 / 2013  v   záujme   naplnenia  tried   budú   všetci   žiaci   
prijatí bez prijímacích skúšok na všetky študijné  odbory.

V triede bude 30 žiakov. Poradie prijatých uchádzaèov bude stanovené na základe kritérií 
schválených pedagogickou radou školy a radami škôl, ktoré budú vyvesené na webovej 
stránke školy do 31. januára 2012  na základe celkového dosiahnutého poètu bodov.

V kritériách budú zoh¾adnené:
1. priemerný prospech na konci 8. roèníka ZŠ
2. priemerný prospech na polroku 9. roèníka ZŠ
3. výsledky Testovania  9-2012  zo slovenského jazyka
4. výsledky Testovanie  9-2012  z matematiky
5. známky zo SJL, MAT, FYZ na konci 8. roè. a v prvom polroku 9. roè.
6. umiestnenie v sú�ažiach a olympiádach v regionálnej a celoslovenskej úrovni

Termín  prijímacieho konania je stanovený na .
    Termín  prijímacieho konania je stanovený na 

2.Na Strednej priemyselnej škole  otvárame:
1 triedu odbor   STROJÁRSTVO   2381 6  automobilový priemysel,
1 triedu odbor   ELEKTROTECHNIKA  2675  elektronické poèítaèové systémy
1 triedu odbor   MECHATRONIKA   2387 6
2 triedy odbor   INFORMAÈNÉ  A  SIE�OVÉ  TECHNOLÓGIE  2694 6
1 triedu odbor   LOGISTIKA  3968 6
1 triedu odbor  TECHNICKÉ  LÝCEUM  3918 6

3.Na Obchodnej akadémii otvárame:
1 triedu odbor   OBCHODNÁ  AKADÉMIA  36317 6

Závereèné ustanovenie
Mená prijatých uchádzaèov budú zverejnené na výveske školy i na internete v deò 
vyhodnotenia kritérií a získaného poètu bodov.

Ïalšími dôvodmi, aby ste sa rozhodli pre štúdium na tejto škole, sú:
?bohatá krúžková a záujmová mimoškolská èinnos�,
?možnos� získa� vodièský preukaz skupiny AM, B1 a B v priebehu vyuèovania po do-

vàšení veku 18 rokov,
?možnos� aktívne sa zapoji� do projektov školy,
?možnos� pracova� s výpoètovou technikou aj v popoludòajších hodinách,
?možnos� športového vyžitia sa v dvoch telocvièniach a posilòovni,
?možnos� stravovania sa v školskej jedálni, ktorá je súèas�ou areálu školy,
?možnos� ubytovania v dome mládeže atï. 

tel.: 041/4212792, 4213451, 4207430, 4207414, tel/fax: 4212461
e-mail: , internet: www.spsknm.sk

// Želáme Vám správne rozhodnutie //

Spojená škola - SPŠ a OA, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto

I. kola 14. 17. mája 2012
II. kola 19. júna 2012

 a 
.

Deò otvorených dverí sa na škole uskutoèní   
 o o  o o 8. decembra 2011 od 8 do 17 .

skola@spsknm.sk

Organizaèné zložky:

Stredná priemyselná škola
Obchodná akadémia



V súèasnosti realizované projekty v škole:

Implementácia rozvojového programu Informaèné a sie�ové technológie 
Rozpoèet projektu: 329 522,62 €
Trvanie projektu: 1.10. 2009 – 31.3.2012

V spolupráci s Obèianskym združením IT škola a SPŠE Prešov sme vypracovali 
školský vzdelávací program pre nový študijný odbor informaèné a sie�ové technológie. 
Experimentálne ho overujeme ako jedna zo 6 škôl na Slovensku.  V rámci projektu sme získali 
31 notebookov, ktorými sme vybavili dve uèebne, interaktívnu tabu¾u s hlasovacím 
zariadením, kopírku, tlaèiareò a multifunkèné zariadenie. V dlhodobom prenájme máme 16 
poèítaèov, ktorými sme vybavili ïalšiu uèebòu s pripojením na 4 výkonné 1 až 4 procesorové 
servery so 16 GB RAM urèených na vzdialené spracovanie údajov a výuèbu serverových 
systémov na báze Windows server, Linux, IBM – AIX. V rámci projektu sa šiesti naši uèitelia 
zúèastnili profesionálnych školení na nové technológie. Týmto sme sa spolu s optickým 
pripojením dostali medzi školy so špièkovým vybavením IK technológiami na Slovensku. 
Manažérom projektu je  Ing. M. Valek a Ing. M. Žabka.

Zvyšovanie efektívnosti školských vzdelávacích programov Spojenej 
školy v Kysuckom Novom Meste 
Rozpoèet projektu: 472 267 €
Trvanie projektu: 1.9. 2010 – 31.8.2012

Na základe požiadaviek trhu práce, analýzy pracovného trhu a možnosti školy 
inovujeme školské vzdelávacie programy predovšetkým v študijných odboroch elektro-
technika – so zameraním na elektronické poèítaèové systémy a logistika. V tomto odbore 
súèasne tvoríme i uèebné osnovy a experimentálne ich overujeme ako jedna z piatich škôl na 
Slovensku. Tiež inovujeme  uèebné plány v predmetoch matematika, nemecký jazyk, anglický 
jazyk vo všetkých vzdelávacích programoch.  Naši uèitelia vytvoria uèebné texty a skúšobné 
testy pre 28 predmetov. Vydáme ich knižne a neskôr aj ako kurzy na našom e-learningovom 
serveri tak, aby mohli študenti študova� i z domáceho prostredia. Odstránilo sa nosenie 
uèebníc. Tie sa mohli operatívne inovova� v súlade s novými poznatkami z praxe. V rámci 
projektu 25 uèite¾ov dostalo notebooky na prípravu a využitie na hodinách, 16 notebookov 
sme inštalovali do poèítaèovej uèebne. V piatich triedach sme inštalovali moderné interaktívne 
tabule, máme tri sady interaktívneho hlasovacieho zariadenia a dve nové tlaèiarne. V 
najbližšom èase sa vybavia laboratóriá v dielòach novými spájkovaèkami, laboratórnymi 
zdrojmi, osciloskopmi. Na meraniach pribudnú tri sady prístrojov na poèítaèom podporované 
meranie v oblasti elektrotechniky a elektroniky a meracie prístroje na meranie poèítaèových 
sietí. Manažérmi projektu sú Ing. M. Valek a Ing. M. Žabka.

Školský vzdelávací program:

Kód a názov študijného odboru:  2381 6 strojárstvo -  automobilový priemysel 
Stupeò vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie  ISCED 3A
Dåžka vzdelávania: 4 roky
Forma štúdia: denná 

Absolventi  študijného  odboru   sú  pripravení  pracova� 
v oblasti konštrukcie s grafickým programovým systémom 
AutoCAD, Inventor a Pro/Engineer Wildfire. Sú 
pripravení na vykonávanie prác v oblasti technickej 
prípravy, tvorby technických výkresov a riadenia výroby 
pomocou poèítaèov, predovšetkým programovania 
poèítaèom riadených CNC obrábacích strojov a v súvislosti 
s rozvojom automobilového priemyslu aj vo výrobe 
automobilov. Sú pripravení na štúdium na vysokých 
školách, hlavne technického zamerania.

Grafické systémy a automobilový priemysel

Školský vzdelávací program:

Kód a názov študijného odboru: 2387 6 mechatronika
Stupeò vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie  ISCED 3A
Dåžka vzdelávania: 4 roky
Forma štúdia: denná 

Je to študijný odbor, ktorý je charakterizovaný ako viacodborový, t.j. zahàòa podstatné èasti 
študijných odborov: strojárstvo, elektrotechnika a 
informatika. Mechatronickými zariadeniami sú stroje a 
prístroje, ktoré obsahujú mechanické a elektronické prvky a 
tiež vykazujú istý stupeò inteligencie, a to hlavne priemyselné 
roboty, automatizované technologické linky, prístroje pre 
automatizáciu kancelárskych a inžinierskych prác, 
automatické práèky, video a DVD rekordéry, automobily a 
podobne. Študenti pracujú na najnovších modeloch a 
uèebných pomôckach nemeckej firmy FESTO, zaoberajúcej 
sa hydraulikou a pneumatikou, na logických automatoch od 
firmy Siemens a pomôckach od firmy KIA Motors Slovakia. 

Absolventi sa nauèia komunikova� v dvoch svetových 
jazykoch. Sú pripravení pre prax a tiež na štúdium na vysokých 
školách, hlavne so zameraním na strojárstvo, elektrotechniku,                

                                                       riadenie, informatiku a samozrejme, na mechatroniku.

Mechatronika



Školský internát

Športový areál

Škola je vybavená : 1 

Školský internát ma kapacitu 120 osôb.  Poskytuje ubytovanie nielen našim študentom, ale aj 
študentom z iných škôl. Internát je vybavený: poèítaèovou 
miestnos�ou s wifi signálom, 
ktorý  je  dostupný vo 
v š e t k ý c h  p r i e s t o r o c h  
internátu, heròou s kalèetom, 
biliardom a elektronickými 
šípkami, samostatnými 
klubovòami a kuchynkou.  

multifunkèným ihriskom s umelou trávou a osvetlením, 1 
posilòovòou, 2 telocvièòami a 1 teoretickou miestnos�ou. 

Školský vzdelávací program:

Kód a názov študijného odboru: 3968 6 logistika
Stupeò vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie  ISCED 3A
Dåžka vzdelávania: 4 roky
Forma štúdia: denná 

Je to nový študijný odbor, ktorý taktiež vznikol ako spoloèenská požiadavka firiem. Absolventi 
študijného odboru sú pripravení na vykonávanie prác, a to 
komplexne vykonáva� administratívne  práce  podniku,  úètova� 
v jednoduchom úètovníctve i v sústave  podvojného  úètovníctva 
s použitím na to urèených softvérov, vytvára� pomocou 
osobného poèítaèa ekonomické databázy a niektoré typy 
úètovných dokladov (napr. faktúry, pokladnièné doklady, 
príjemky a výdajky), spracováva� podklady pre tvorbu plánu 
výroby, spracováva� podklady  pre  cenové kalkulácie.  Dokážu 
pracova� s vhodným informaèným systémom pre riadenie 
výroby, plánovanie toku práce od prijatia zákazky, jej 
spracovania, evidencie, vytvárania komplexnej technickej 
dokumentácie až po jej vyhodnotenie. Sú schopní navrhova� 
organizáciu a technické zabezpeèenie prísunu optimálneho 
množstva surovín, materiálu a polovýrobkov, využíva� efektívne  informaèno-komunikaèné 
technológie pri práci vo svojom odbore. 

Logistika

Školský vzdelávací program:

Kód a názov študijného odboru: 3918 6 technické lýceum
Stupeò vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie  ISCED 3A
Dåžka vzdelávania: 4 roky
Forma štúdia: denná 

  Študijný odbor je urèený predovšetkým pre študentov, ktorí 
chcú ïalej študova� na vysokých školách ekonomického alebo 
technického smeru. Obsah štúdia sa približuje gymnaziálnemu 
typu. Má v porovnaní s ostatnými študijnými odbormi vyššiu 
hodinovú dotáciu všeobecnovzdelávacích a prírodovedných 
predmetov. Toto umožòuje študentom ve¾mi dobrú prípravu na 
prijímacie skúšky na vysokú školu a vytvára predpoklady na 
jej úspešné ukonèenie. 
V tre�om a v štvrtom roèníku majú študenti možnos� zvoli� si 
pod¾a svojho záujmu zameranie na ekonomiku alebo 
informatiku. Priestor na to vytvára blok volite¾ných 

predmetov,  ktorý tvorí približne tretinu z celkového poètu vyuèovacích hodín.
   Po maturite sa budú môc� uplatni� i priamo v praxi v oblasti výpoètovej techniky a informatiky.  

Technické lýceum 

Školský vzdelávací program:

Kód a názov študijného odboru: 36317 6 obchodná akadémia
Stupeò vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie  ISCED 3A
Dåžka vzdelávania: 4 roky
Forma štúdia: denná 

Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný 
vykonáva� ekonomické èinnosti spojené so zís-
kavaním a spracovávaním informácií v oblasti 
výroby, obchodu, zásobovania, odbytu, marketingu 
manažmentu, personalistiky. Pozná jednotlivé 
èinnosti  v  bankových  inštitúciách  a  obeh   kapitálu 
v  nich.  Získané  informácie  vie  posúdi�,  zhodnoti� 
a využi� v ekonomickom riadení príslušného pra-
coviska. Má vedomosti o vedení administratívy. Vie 
úètova�  v  jednoduchom  a  podvojnom   úètovníctve 
a pozná zásady finanèného hospodárenia vo firmách.

Absolventi vedia komunikova� v dvoch svetových 
jazykoch. Študenti na prípravu využívajú všetky zariadenia rovnako ako študenti strednej 
priemyselnej školy.

Obchodná akadémia 



V  škole máme viac ako 350 poèítaèov zapojených do siete s príslušnými servermi, ktoré sú 
pripojené na vysokorýchlostný internet s prenosovou rýchlos�ou 1Gb/s . Z nich väèšina je v 15 
uèebniach výpoètovej techniky s kompletným vybavením. Ïalej je v škole:

? uèebòa automobilovej techniky, v ktorej študenti pracujú na darovaných 
automobiloch a ich èastiach od KIA MOTORS SLOVAKIA, s.r.o. v Teplièke nad 
Váhom,

? 2 odborné uèebne na výuèbu cudzích jazykov,
? uèebne na výuèbu ekonomických predmetov,
? laboratórium PLC systémov,
? laboratórium robotiky a snímaèov,
? laboratórium pneumatických a hydraulických systémov,
? 2 laboratóriá elektrotechnických meraní,
? laboratórium kontroly a merania pre strojárstvo,
? 8 dielní pre odbornú prax. 

Aj ostatné uèebne pre všeobecno-vzdelávacie          
i odborné predmety sú v súèasnosti vybavené 
modernými IK technológiami (dataprojektormi, 
interaktívnymi tabu¾ami, hlasovacím zariadením...).

Školský vzdelávací program:

Kód a názov študijného odboru:   2675 6 elektrotechnika 
Stupeò vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie  ISCED 3A
Dåžka vzdelávania: 4 roky
Forma štúdia: denná 

Absolventi študijného odboru sú pripravení na vykonávanie prác  v  oblasti  konštrukcie,  výroby 
a prevádzky slaboprúdových zariadení, obsluhy, montáže, 
základnej údržby výpoètovej techniky a poèítaèových sietí. 
V oblasti konštrukcie sú pripravení pracova� s grafickým 
programovým systémom OrCAD 16, LaB VIEW, 
programujú v jazyku C. Navrhujú a programujú riadiace 
systémy na báze mikrokontrolérov AVR a PLC, vytvárajú 
www stránky a iné internetové aplikácie. Absolventi budú 
vedie� využíva� databázové systémy a komunikova� v 
dvoch svetových jazykoch. V štvrtom roèníku môžu získa� 
„Osvedèenie o odbornej elektrotechnickej spôsobilosti“ 
pod¾a §21 v zmysle Vyhlášky è. 718/2002 Z.z. a certifikát 
CCNA (Cisco Certified Network Associate) americkej firmy 
Cisco Systems.

Elektronické poèítaèové systémy

Školský vzdelávací program:

Kód a názov študijného odboru: 2694 6 informaèné a sie�ové technológie
Stupeò vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie  ISCED 3A
Dåžka vzdelávania: 4 roky
Forma štúdia: denná 

Je to nový študijný odbor, ktorý vznikol ako spoloèenská požiadavka ve¾kých poèítaèových 
firiem etablovaných na slovenskom trhu. Absolventi sú pripravení 
na vykonávanie prác v oblasti: diagnostiky pri h¾adaní porúch v ob-
lastiach hardvéru, softvéru a poèítaèových sietí, v návrhu a aplikácii 
riešenia ochrany  dôležitých údajov. Zvládnu technickú obsluhu PC, 
a zariadenia na báze mikropoèítaèov a PLC, vyh¾adávaním, 
spoznávaním a šírením programových produktov typu Open Source, 
konfiguráciou a inštaláciou jednotlivých èastí i celého systému PC, 
operaèných systémov a aplikaèných programov a ich využívania. 
Pracujú so serverovými a sie�ovými technológiami a databázami, 
konfigurovaním, inštalovaním a udržiavaním distribuovaných 
systémov v informaèných serverových, sie�ových technológiách. 
Prostredníctvom meracej techniky a diagnostikovania 
prevádzkyschopnosti a funkènosti jednotlivých èastí i celého 
informaèného systému, orientácie v produktovej línii technológie 

JAVA, spravovanie webu sa môžu úspešne zaradi� do praktického života.  V priebehu štúdia môžu 
by� ich zruènosti potvrdené priemyselnými certifikátmi: ECDL, CCNA, SQL, MySQL, Windows 
Server, Solaris, Aix, Winows, Linux.

Informaèné a sie�ové technológie


	1: Prvy list - 1
	2: Prvy list - 2
	3: Druhy list - 1
	4: Druhy list - 1

