
Strojársky odbor:

Mechanik nastavovač (4 ročný) pracovné pozície

Čo sa naučíš
 y  vytvárať konštrukčnú, technologickú dokumentáciu a CNC programy pomocou 
programov AutoCAD, Solid Works, Intys, Solid Edge, Sinumerik

 y  obsluhovať a nastavovať klasické obrábacie stroje, obsluhovať a programovať CNC 
stroje a výrobné linky 

 y  vykonávať kontrolu presnosti a kvality hotových výrobkov 
 y  na rozdiel od odboru mechanik mechatronik je tento odbor zameraný najmä na ob-
lasť strojárstva a CNC programovania

Odborný výcvik
Žiaci zaradení do systému duálneho vzdelávania vykonávajú odborný výcvik v 1. ročníku 
a v prvom polroku druhého ročníka v dielňach SSOŠT a od druhého polroka až do konca 
štúdia vo firmách. Žiaci nezaradení do systému duálneho vzdelávania budú vykonávať 
odborný výcvik rovnako vo firmách, ale nástup do firiem bude závisieť od možností firiem

Profity odboru
 y jeden z najvyhľadávanejších odborov na európskom trhu práce 
 y žiaci môžu byť zaradení do duálneho systému vzdelávania
 y žiaci dostávajú podnikové štipendium 
 y možnosť uzatvorenia predbežnej pracovnej zmluvy 
 y  zvyšovanie kvalifikácie v špecializovaných kurzoch organizovaných  
vo firmách InTech

Ukončenie štúdia
Maturitným vysvedčením s výučným listom, s možnosťou pokračovať v štúdiu na vy-
sokej škole.

� Obrábač kovov (sústružník, frézar, vŕtač, brusič) - samostatne vyrába 
strojové súčiastky na klasických strojoch, kontroluje ich presnosť

� Programátor CNC strojov - pomocou PC programuje činnosť 
samočinne pracujúcich strojov

� Zoraďovač - operátor, správca a kontrolór zariadení technologické-
ho, konštrukčného a prevádzkového charakteru - zoraďuje a nastavuje 
linky na výrobu súčiastok a strojových celkov 

� Konštruktér - pomocou PC zhotovuje technické výkresy budúcich 
výrobkov

� Technológ - navrhuje pracovné postupy pre správne vyrobenie sú-
čiastok

� Metrológ (technický kontrolór) - kontrolujú kvalitu a presnosť vý-
robkov počas celého výrobného 

� Nástrojár - vykonáva presné kovoobrábacie práce, pripravuje po-
môcky pre výrobu, vykonáva ich opravy a údržbu

� Dielenský majster - riadi výrobu a kontrolu vyrábaných súčiastok, 
vedie a riadi tím ľudí
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