
 

INFORMAČNÉ A 
SIEŤOVÉ 

TECHNOLÓGIE 
2561 M 

 
4-ročný študijný odbor 



TEORETICKÁ PRÍPRAVA 

Kybernetická a informačná bezpečnosť 

Operačné systémy 

Elektrotechnika 

Počítačové siete 

Ekonomika 





PRAKTICKÁ 
PRÍPRAVA 

Programovanie a automatizácia 

Webové technológie a databázy 

Linux a Windows Server 

Sieťové technológie a služby 

Internet vecí a robotika  

Správa počítačových systémov 





KURZY 

Kurz 
kybernetickej 
bezpečnosti 

Kurz 
automatizácie a 

skriptovania 

Kurz 
elektrotechnickej 

spôsobilosti 

Kurz začíname 
podnikať 

Adaptačný kurz Lyžiarský výcvik Plavecký výcvik  





ZÍSKAŠ 

Maturitné vysvedčenie 

ECDL - medzinárodne platný certifikát z oblasti práce s výpočtovou technikou   

CCNA - medzinárodne platný certifikát z oblasti sieťových technológií 

LPIC - medzinárodne platný certifikát z oblasti správy OS Linux 

Elektrotechnická spôsobilosť – certifikát platný na Slovensku   

Prax v IT firmách – pracovné skúsenosti na reálnych projektoch 





MÔŢEŠ SA ZDOKONAĽOVAŤ 

V priebehu celého štúdia krúžky zamerané na oblasti :  

kyberbezpečnosť a etický hacking, dešifrovanie a využitie 
elektronických certifikátov 

pokročilé programovacie techniky s orientáciou na reálne problémy v 
podnikateľskom prostredí 

pokročilé zálohovacie techniky zamerané na využitie cloudu, VPN a 
prírastkové zálohovanie  





PRACOVNÉ UPLATNENIE 

Programátor, Aplikačný administrátor 

Správca siete a IT infraštruktúry, Systémový administrátor 

Sieťový administrátor, Správca informačných systémov 

Správca Linux a Windows Serverov, Správca databázového servera 

Tvorca web stránok, Správca web portálov a e-shopov 

IT technik, IT konzultant, IT tester 

Elektrotechnik - správa a údržba elektronických zariadení 





ODBORNÉ UČEBNE 

Učebňa 
elektrotechniky 
a aplikovanej 
elektroniky 

Učebňa 
softvérových 
technológií 

Učebňa 
hardvérových 

technológií 

Učebňa 
programovania 
a databázových 

technológií 

Učebňa OS a 
serverových 
technológií 

Učebňa 
sieťových 

technológií 
Učebňa robotiky 

Učebňa IT 
architektúr a 
servisných 
platforiem 

Učebňa 
informačných 

technológií 

Učebňa 
elektrotechniky 

Učebňa 
sieťových prvkov 



ŠPORTOVÉ VYBAVENIE 

Priestranná 
športová hala - 

basketbal, volejbal, 
futsal, florbal 

Tenisová aréna 
Bohato vybavená 

posilňovňa 
Stolnotenisová 

telocvičňa 

Workoutové ihrisko 
Ihrisko na plážový 

volejbal 

Vonkajšie 
basketbalové 

ihrisko 
U-rampa 







PONÚKAME 

Kvalitné WIFI 
pokrytie celého 

školského 
areálu 

Ubytovanie na 
školskom 
internáte  

Školskú 
knižnicu 

Spoločenskú 
miestnosť 





CESTUJEME 

Zapájame sa do medzinárodných projektov v rámci programu 
Erasmus +, ktoré študentom pomáhajú v rozvoji jazyka, 
komunikácie, osobnosti. 

Naši študenti a učitelia boli nielen vo väčšine európskych 
krajín, ale navštívili aj Áziu, Ameriku a Afriku.  

Máme spoluprácu na formálnej aj neformálnej úrovni s viac 
ako šesťdesiatimi krajinami sveta. 

Učíme sa anglický, nemecký, ruský a španielsky jazyk 



KONTAKTNÉ ÚDAJE 

Meno školy 

Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 

 

Email školy 

sekretariat@gdusecovce.sk 

 

Telefón 

+421 566713800 

 

Adresa školy 

Kollárova 17, 078 01 Sečovce 

 

WEB 

https://gdusecovce.edupage.org/ 

 


