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NAŠE TOP VÝHODY 

 nepretržitá výučba od 9. októbra 1872 
 duálne vzdelávanie 
 školiace stredisko programovania CNC 

strojov 
 projekty a exkurzie po celej Európy 
 ekologicky priateľská škola – Škola zdravej 

klímy, Modrá škola 
 spolupráca s Technickou univerzitou Ko-

šice 
 spolupráca s firmami v regióne  

 

 vzdelávanie s podporou IKT 
 ECDL certifikát 
 výučba dvoch cudzích jazykov 
 školské dielne – obrobňa, zámočnícka, sto-

lárska, zváračská, kováčska, leteckej techniky 
 laboratóriá – chemické, metrologické, meta-

lografické 
 športoviská – veľká a gymnastická telocvičňa, 

posilňovňa, multifunkčné ihrisko 

  

PROJEKTY KRÚŽKY 

 Erasmus+ - Youth can fight racism, accept 
diversity, promote tolerance by intercul-
tural exchange 

 Rozvíjanie gramotnosti – v praxi cesta 
k úspešnosti 

 MyMachine - vzdelávací program pod-
pory tvorivého myslenia detí a mládeže 

 Agrokruhy – výroba zariadenia  
 Pomôž nemocnici - 3D tlač ochranných 

štítov pre zdravotníkov 

 

 športové – florbal, minifutbal, bedminton, 
fitnes, volejbal, strelecký 

 jazykové – anglický, nemecký, ruský 
 hudobný 
 odborné – CAD/CAM systémy a 3D tlač, pro-

gramovanie CNC techniky, kováčsky, mode-
lársky, šachový, auto-moto v praxi, interne-
tový, opravárenský 
 

 

    
    

 

2381 M strojárstvo → zamestnávateľmi vyhľadávaný 
odbor, zameraný na informačné technológie, 
CAD/CAM systémy, programovanie CNC strojov, do-
pravné zariadenia → 4 ročný, maturitné vysvedčenie 
2387 M mechatronika → perspektívny interdiscipli-
nárny odbor, kombinuje mechanické stroje s elektro-
nikou a inteligentným počítačovým riadením  
→ 4 ročný, maturitné vysvedčenie 
2413 K mechanik strojov a zariadení → obsluha stro-
jov a zariadení, diagnostikovanie a odstraňovanie ich 
porúch → 4 ročný, duálne vzdelávanie, zváračský pre-
ukaz, maturitné vysvedčenie, výučný list 
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a 
zariadení → obsluha a programovanie automatizova-
ných strojárskych zariadení, obsluha konvenčných ob-
rábacích strojov → 4 ročný, duálne vzdelávanie, zvá-
račský preukaz, maturitné vysvedčenie, výučný list 
3776 K 01 mechanik lietadiel / mechanika → perspek-
tívny odbor, vyhľadávaný aj ozbrojenými silami SR, za-
meraný na prevádzku, údržbu a opravu lietadiel  
→ 4 ročný, maturitné vysvedčenie, výučný list, preukaz 
technika lietadla → možnosť absolvovať letecký vý-
cvik v leteckej škole AeroJOB 

 
  

  
  

 

 
  

   

                                       

 

Pár slov o škole 
Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach 
poskytuje od roku 1872 kvalitnú odbornú prípravu 
žiakov najmä v strojárskych študijných odboroch. 
Zaručuje ju dokonalé prepojenie teoretického 
a praktického vzdelávania a vykonávanie odbor-
nej praxe u zamestnávateľov v systéme duálneho 
vzdelávania, ale aj u ďalších zmluvných partnerov 
v regióne a v zahraničí.  
V centre mesta ponúka vzdelávanie podporované 
modernou technikou a využívaním inovatívnych 
vyučovacích metód zameraných na aktivitu žiakov 
v atraktívnych, zamestnávateľmi vyhľadávaných 
študijných odboroch.  
Štúdium dvoch cudzích jazykov zvyšuje šance ab-
solventov školy uplatniť sa na trhu práce v rámci 
EÚ. Škola podporuje aktivitu a tvorivosť žiakov pri 
realizácii inovatívnych technických riešení, spolu-
pracuje so základnými školami v oblasti praktic-
kého vyučovania. V regióne má najsilnejšiu histo-
rickú tradíciu v technickom, hlavne strojárskom 
vzdelávaní. 


