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Základné informácie o škole 



Základné informácie o škole 

štátna stredná škola 
(zriaďovateľom je KSK) 



Základné informácie o škole 

štvorročné štúdium 
ukončené maturitnou skúškou 



Základné informácie o škole 

široká medzinárodná spolupráca 
s inými školami v rámci EÚ 



Základné informácie o škole 

poskytujeme ubytovanie a stravovanie 
vo vlastnom internáte a jedálni 



Základné informácie o škole 

v škole študuje 799 žiakov 
772 chlapcov a 27 dievčat 



Základné informácie o škole 

škola má 100 zamestnancov 
z toho 62 učiteľov a 8 vychovávateľov 



Pre budúcich uchádzačov 

V školskom roku 2018/2019 
plánujeme otvoriť 6 tried 

maturitného štúdia a 1 triedu 
pomaturitného VOŠ (DUÁL)  
a prijať na denné štúdium  

v štyroch študijných odboroch: 
 

2675 M Elektrotechnika  
3 triedy (90 žiakov) 

3918 M Technické lýceum 
2 triedy (60 žiakov) 

2561 M Inf. a sieťové technológie 
1 trieda (30 žiakov) 

 
2563 Q Počítačové systémy 

1 trieda (30 žiakov) 

Informácie o záujme o štúdium nájdete na adrese 
www.svsmi.sk  

http://www.svsmi.sk/is/ss/nams/disp_id.asp?id_skoly=000161756


2675M elektrotechnika 
elektroenergetika | počítačové systémy 

telekom. technika | priemyselná informatika 

2561M inf. a sieťové technológie 
administrácia IKT systémov 

2563Q počítačové systémy 
systémový špecialista | sieťový špecialista 

3918M technické lýceum 
vývoj aplikácií 

administrácia systémov a sietí 



POMATURITNÉ 

ŠTÚDIUM 
 

v odbore 2563Q 
 

Počítačové  

systémy 
 
 

Generálny partner vzdelávania 



Cudzie jazyky 

    Žiaci majú možnosť 
študovať dva cudzie 
jazyky. 



Centrum odborného vzdelávania 

• Škola je od roku 2011 Centrom odborného vzdelávania 
(COV) pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné 
technológie 

• V rámci COV je s podporou Košického samosprávneho 
kraja zriadená učebňa s vybavením od firmy FESTO a 
počítačová učebňa IT-LAB, ktorú podporila spoločnosť   
T-SYSTEMS 

• Ponúkané kurzy sú zamerané na oblasti automatizácie,  
priemyselnej informatiky, mikropočítačov, počítačových 
sietí a  
internetových  
technológií 



Možnosti medzinárodných certifikácií 

Žiaci majú počas štúdia 
možnosti získať 
medzinárodne platné 
certifikáty z oblastí 
počítačových sietí, 
operačných systémov, či 
technického kreslenia  



Zahraničné projekty 
Erasmus+ , Euroscola a iné 

Pravidelne sa zapájame do 
mobilitných projektov v rámci 

programu Erasmus+. 

 

Naši žiaci majú možnosť navštíviť 
Európsky parlament v Štrasburgu 

v rámci projektu Euroscola. 

 

Máme výbornú spoluprácu so 
zahraničnými školami (Nemecko,  
Česká republika, Slovinsko, Litva, 

Fínsko, Poľsko, Maďarsko...) 



Možnosti stravovania 

V školskej jedálni, ktorá je súčasťou školy ponúkame našim 
žiakom i zamestnancom možnosť kvalitného stravovania  
(raňajky, obedy a večere).  

 



Poskytujeme ubytovanie  
pre našich žiakov 

• Školský internát patrí pod 
správu školy 

• Kapacita ŠI je 150 lôžok.  

• Ubytovaní sú prednostne 
chlapci z SPŠE,  prípadne z 
iných stredných škôl 

• Mesačný poplatok za 
ubytovanie je 25,00 € za 
ubytovanie v štandardných 
izbách a 30,00 € v 
nadštandardných izbách 

 



Podnikateľská činnosť 

V rámci podnikateľskej činnosti 
organizujeme svadby, stužkové 

slávnosti a iné spoločenské 
podujatia. 

Spoločenskú miestnosť 
prenajímame na rôzne 

školenia, kurzy, prednášky, 
výstavy a pod. 



Spolupráca školy s našimi partnermi 

Spolupracujeme s ... 

• FEI TU Košice 

• T-SYSTEMS Slovakia 

• U.S. Steel Košice 

• KYBERNETIKA Košice 

• Východoslovenská energetika 

• SIEMENS Bratislava 

• NESS KDC Košice 

• GlobalLogic Košice 

• SENZOR Košice 

• FESTO 

• CISCO 

 

Sme riadnym členom 
združenia právnických 
osôb Košice IT Valley 

http://www.tuke.sk/


Kontakt 

Adresa: 
SPŠ elektrotechnická  
Komenského 44 
040 01 Košice 
 
Tel: 055 63 32311 
Fax: 055 63 32312 
E-mail: spse@spseke.sk 
WEB: www.spseke.sk 

 
  

Sme aj na Facebooku: 
facebook.com/spseke 

Ďalšie informácie Vám poskytneme osobne, telefonicky, alebo e-mailom 





































































Na záver 

Tešíme sa na vás  
v školskom roku 2018/2019  


