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vedomosti a prípravu do života.  

Absolventi našej školy študujú na vysokých školách aj v zahraničí. Nájdeme ich 

v rôznych oblastiach a firmách, napríklad Microsoft, Google, Siemens, RTVS, 

Volkswagen a ďalšie. Naším absolventom je aj zakladateľ firmy ESET. Kvalitnú prípravu, 

ktorú poskytujeme, potvrdzuje aj vysoké percento úspešnosti na maturitách. 

Podmienkou je chcieť byť úspešný a robiť pre to čo najviac. Patríme medzi najlepšie 

stredné odborné školy nielen v Bratislavskom kraji, ale na celom Slovensku. 

 

  
učebňa priemyselnej informatiky a počítačová učebňa, učebňa AutoCad a programovania 

S našimi absolventmi sa stretnete vo 

významných firmách. Aj ty sa môžeš pridať 

k ľuďom s prestížnym označením „adlerák“, 

ktoré má cveng kvality, úspechu a 

výnimočnosti. 

Pokiaľ chceš byť úspešný, študovať na vysokej 

škole, získať zaujímavú a dobre platenú prácu, 

príď  k nám.  Pomôžeme  ti  vyštudovať a  získať 

kvalitné 
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V 4-ročnom študijnom odbore 2675M elektrotechnika – ŠPECIALISTA IT ponúkame 

štyri oblasti prípravy na povolanie: 

- počítačové systémy (hardvér PC, periférie, sieť, operačné systémy, ...) 

- telekomunikačné a informatické systémy (počítačová grafika, softvér, multimédiá, 

informačné systémy, telekomunikácie, ...) 

- priemyselná informatika (riadenie počítačom, PLC, jednočipové mikropočítače, ...) 

- obrazová a zvuková technika (multimédiá, rozhlas, TV, rôzne štúdiá, ...). 

Okrem maturitného vysvedčenia – stupeň vzdelania  ISCED 3A, môžeš získať: 

- medzinárodný certifikát CISCO  (štúdium počítačových sietí), 

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika - §21 podľa vyhlášky 508/2009 

- medzinárodný certifikát IES – lepšie uplatnenie na trhu práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laboratórium CISCO, počítačové laboratórium, laboratóriá elektrotechnických meraní 
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Škola sa nachádza v príjemnom a tichom prostredí, v blízkosti dopravného spojenia. 

Máme vytvorené veľmi dobré podmienky na vyučovanie – odborné učebne,  

3 multimediálne učebne, 5 učební s interaktívnou tabuľou, laboratóriá, dielne,  

2 telocvične, posilňovňu a športový areál. Škola disponuje kvalitnými odbornými 

pedagogickými pracovníkmi a školskou psychologičkou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počas štúdia na našej škole sa naučíš pracovať s meracou 

technikou, navrhnúť a skonštruovať elektronické obvody, 

zariadenia, vedieť uplatniť manažment, marketing 

a ekonomiku. 

Budeš ovládať na profesionálnej úrovni výpočtovú a 

meraciu techniku, periférie, sieťové technológie, 

telekomunikačné zariadenia a využívať rôzne programové vybavenie (okrem Microsoft 

Windows, Microsoft Office, Linux a AutoCAD, aj OrCAD, ElProCAD, Eagle, Multisim, 

MATLAB, Zoner Callisto, prácu na počítačovej sieti, služby Internetu). Naučíš sa 

programovať v jazykoch C, PHP, C++, programovať jednočipový mikropočítač, vytvoriť 

web aplikácie, pracovať s databázou a animáciami, využívať multimediálnu techniku 

(práca s kamerou, spracovanie obrazu a zvuku). 

Ponuka krúžkov: športové, jazykové, odborné (elektronika, elektrotechnika, 

programovanie, SOČ, robotika, tvorba web aplikácií) a iné podľa záujmu, spolu viac ako 

20 krúžkov. 



 
4 

Projekty: Otvorená škola - šport, Grafické systémy, Elektronizácia školských knižníc, 

Rozvojový projekt v oblasti podpory zdravia a bezpečnosti v školách, Rozvojový 

program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, EdTrans, Erasmus+ a ďalšie.  

Aktivity školy: športové súťaže, akadémie, imatrikulácia 1. ročníka, ZENIT, SOČ, 

olympiády, súťaž o „Adlerácky kapacitor“. 

Naša škola v rámci rôznych aktivít získala spoluprácu so 

spoločnosťou Volkswagen Slovakia na podporu technických 

a na prax orientovaných aktivít, organizáciu odborných 

workshopov, grantové programy, podporu olympiád, podporu 

inovatívnych vyučovacích metód a pomôcok. 

Spolupracujeme aj so zahraničnými školami v Česku, Rakúsku, 

Škótsku, Slovinskou; v Anglicku organizujeme jazykové pobyty. 

Študenti SPŠE K. Adlera sa zúčastnili v júli 2016 finále 

medzinárodnej súťaže Land Rover 4x4 in Schools, 

kde získali obrovské množstvo skúsenosti. 

Každoročne sa aktívne zapájame do súťaže 

Stredoškolská odborná činnosť, kde naši študenti 

prezentujú rôzne zariadenia, softvéry a iné produkty, 

ktorými reprezentujú seba i našu školu a získavajú 

popredné umiestnenia.   

Tento rok sa koná už 25. ročník Štvorlístka. Slúži žiakom ZŠ na uľahčenie výberu 

povolania, odboru štúdia, školy. Cieľom je pripraviť žiakov na štúdium a prijímacie 

skúšky (trvanie november - marec).  

Štvorlístok pozostáva z dvoch častí. V prvej si žiaci vyrobia v dielňach funkčný 

elektronický obvod. Praktická príprava je pre nášho žiaka dôležitou súčasťou štúdia. 

Druhá časť je zameraná na prípravu na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka 

a literatúry a z matematiky. 

V rámci projektu EÚ Slnko do škôl je na Adlerke od 

apríla 2009 funkčná prvá a zatiaľ jediná solárna 

elektráreň na škole v Slovenskej republike s výkonom 

19 kW.  

 

O možnostiach a podrobnostiach štúdia na našej škole a o prijímacom konaní budeme 

informovať na Dni otvorených dverí 07. november 2018. 

 

Bratislava, september 2018 

  Ing. Daniel Adamko, PhD. 

  riaditeľ školy 


