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Životeenejdžera
Život tínedžera je náročnejší, ako sa na prvý pohľad zdá.

Žijeme vo svete kde, ak povieš nesprávnu odpoveď v triede, vysmejú ťa.
Kde, ak sa oblečieš inak ako všetci ostatní, budú sa na teba pozerať.
Kde, ak tvoje známky nie sú také dobré ako ostatných, si blbý.

Kde ľudia hovoria: „Musíš viac jesť“ alebo „musíš schudnúť“.

Žijeme vo svete, kde ľudia nevedia, čo ťa trápi, a aj napriek tomu ti ubližujú.
Kde, ak nevieš čím, chceš byť alebo čo chceš robiť so svojím životom, nemáš budúcnosť.

Kde, ak nepatríš k davu, si loser.

Žijeme vo svete, kde ľudia očakávajú, aby sme splnili ich očakávania.
Kde jedno slovo môže niekomu zničiť život.

Kde ľudia odcudzujú ľudí podľa výzoru a nie podľa toho, ako sa správajú.

Žijeme vo svete, kde byť sám sebou nie je dovolené.

Preto, hocikto, kto toto bude čítať, netreba sa riadiť podľa toho, čo si iní o tebe myslia,
ale riaď sa tým, čo ty chceš a čo teba robí šťastným.

Netreba byť ako všetci ostatní, lebo každý je originálny.

Vydaj sa svojou vlastnou cestou do budúcna....
vyber si priateľov, ktorým môžeš veriť...

vyber si hudbu, ktorú rád počúvaš....
obliekaj si to, čo sa tebe páči....

vyber si školu podľa seba a nie podľa toho, čo chce tvoj kamarát, lebo je to tvoja voľba....
A hlavne buď sám sebou!

Väčšina ľudí sa mení preto, aby sa páčili svojim kamarátom a prestávajú byť samými sebou.
Robia to, čo jeho kamaráti, obliekajú sa tak isto.
Ale dôležité je byť sám sebou, lebo to ťa bude sprevádzať celý život.
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iste ste ako malé deti často hovorievali: „Keď budem 
veľký, budem..., urobím..., dosiahnem..., kúpim si...“,  
čím ste priamo pomenúvali svoje sny, túžby a ciele. 
Dnes sú z vás mladí ľudia, ktorí stoja pred rozhodnutím, 
do akej miery svoje sny a túžby dokážete a chcete napĺ-
ňať. Toto rozhodnutie pritom bude formovať vašu ďalšiu 
cestu životom, ktorá sa začína v okamihu, keď sa za-
myslíte a započúvate do svojho vnútra a začnete vnímať 
svoje danosti. Aby ste našli tú, pre vás správnu cestu, 
musíte byť otvorení novým veciam, aby ste dokázali prijí-
mať podnety a meniť sa. 

Mnohí už máte svoju predstavu a svoj jasný cieľ, rov-
nako mnohí sa ešte stále hľadáte či potrebujete impulz, 
ktorý vás osloví a nasmeruje. Vydajte sa teda s nami 
na cestu smerom k vašej budúcnosti a začnite si vytvá-
rať svoj jedinečný príbeh. 

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja vám ponúkajú široké možnosti 
výberu štúdia a vášho ďalšieho rozvoja. Študijné a učeb-
né odbory pokrývajú svojimi zameraniami takmer celú 
oblasť hospodárstva a kvalifikovaní pedagógovia v na-

šich školách sú pripravení modernou formou odovzdá-
vať vám svoje vedomosti, skúsenosti a zručnosti, aby 
vás čo najlepšie pripravili  na budúce povolanie a na váš 
život. 

Ste budúcnosťou a nádejou Slovenska a je na vás, či 
zachováte krásu a tajomstvo remesiel či múdrosť vekov 
budete chcieť prepojiť s najmodernejšími technológiami 
či umením.  

Latinské slovo „studium“ má viac významov. Znamená 
úsilie, záľubu i oddanosť. Usilujte sa o múdrosť, majte 
záľubu v múdrosti a buďte jej oddaní. Tak dosiahnete 
svoju premenu, tak dosiahnete svoje sny a ciele. Verím, 
že ponuka stredných škôl je natoľko pestrá, že sa v nej 
nájdete a ukáže vám nové perspektívy k určeniu vlastnej 
cesty.

S úctou

Erika Jurinová
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Milí mladí priatelia,

Životeenejdžera
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tak je tu - čas rozhodnúť sa a zvoliť si cestu, po ktorej sa vydáte do budúcna. Nepochybujem o tom, že ste už 

premýšľali, aké to asi bude, keď nebudete žiakmi základnej školy, ako aj o skutočnosti, čo, ako a kde chcete 

študovať ďalej a aký bude váš život ako stredoškolákov. V mysli ste si kládli otázky, či to zvládnete, akí 

budú noví učitelia a noví spolužiaci, alebo či si vôbec vyberiete to správne štúdium pre vás, čo vás baví a za-

ujíma a kam chcete smerovať. Je to dôležité a vážne rozhodnutie, a preto mi dovoľte, aby som vám predstavi-

la možný spôsob, ako si správne vybrať školu, ktorá bude vhodná práve pre každého jedného z vás:

Ak sa pýtaš, ktorú strednú školu si máš vybrať, odpoveď 
môžeš nájsť v brožúre stredných škôl alebo na stránke 
www.mojastredna.sk. Nájdeš v nich prehľad všetkých 59 
stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 
samosprávneho kraja. Môžeš si vybrať podľa regiónu, 
v ktorom žiješ alebo podľa odboru, ktorý chceš študo-
vať. Popri štúdiu na strednej škole sa môžeš vzdelávať 
aj v našej jazykovej škole, ktorá má širokú ponuku vzde-
lávania cudzích jazykov. Stravovať sa môžeš v školských 
jedálňach a v prípade potreby sa ubytovať v školských 
internátoch.

Milí budúci stredoškoláci,

Keď si vyberáš školu, zamysli sa nad tým, čo si robil 
doteraz, čo Ťa baví, napĺňa a aké sú Tvoje záľuby. Pred-
stav si svoje budúce povolanie a porovnaj možnosti, 
ktoré Ti okolie ponúka. Výber povolania, ktoré môže byť 
zároveň  aj Tvojou záľubou,  je tá správna cesta. Nechaj 
sa inšpirovať Stevom Jobsom,: „Vaša práca vyplní veľkú 
časť vášho života a jediný spôsob, ako byť naozaj spo-
kojný, je robiť veci, ktoré považujete za skutočne skvelé. 
A jediným spôsobom, ako vykonávať skvelú prácu, je 
milovať to, čo robíte.“

Objav svoje možnosti... Vyber správnu strednú...
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Na strednej škole sa Ti otvorí nový svet a vlastne všetko 
bude nové - možnosti, ľudia, priatelia, skúsenosti, ktoré 
získaš. Využi tento čas najmä na štúdium, rozvoj seba 
samého a na zlepšovanie sa v zručnostiach či  kom-
petenciách, ktoré Ťa posilnia do budúcna a neskôr sa 
stanú Tvojou  výhodou. Buď hladný po vedomostiach, 
pracuj na sebe a uč sa niesť zodpovednosť za svoje činy 
a rozhodnutia.

Študuj, rozvíjaj sa, zlepšuj sa... Vykroč do nového života...
Po ukončení štúdia na strednej škole ukážeš, že 
si skutočne dospelý, že si schopný samostatne sa 
rozhodovať. Pred Tebou sa opäť otvárajú nové mož-
nosti a je na Tebe, ktoré si vyberieš – pokračovať 
v štúdiu, zamestnať sa, založiť si rodinu, cestovať. 
Nech sa rozhodneš pre čokoľvek, dôležité je, že to 
bude Tvoja voľba.

Držím Vám palce!

Janka Školová

tak je tu
- čas rozhodnúť sa
a zvoliť si cestu,
po ktorej sa vydáte
do budúcna

tak je tu
- čas rozhodnúť sa
a zvoliť si cestu,
po ktorej sa vydáte
do budúcna

tak je tu
- čas rozhodnúť sa
a zvoliť si cestu,
po ktorej sa vydáte
do budúcna
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Gymnázium, Hlinská, Žilina

Gymnázium, Veľká okružná, Žilina

Gymnázium, Varšavská, Žilina

Gymnázium, bytča
Gymnázium, Rajec
Gymnázium, Turzovka

Gymnázium, kysucké nové mesto

Gymnázium Viliama Paulinyho - Tótha, martin

Gymnázium Jozefa Lettricha, martin

Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

Gymnázium, Tvrdošín

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava, Dolný kubín

Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Liptovský mikuláš

Gymnázium, Liptovský hrádok

Gymnázium, Ružomberok
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• moderná zrenovovaná telocvičňa a posilňovňa 
• medzinárodný certifikát ECDL z informatiky
• Nemecký jazykový diplom I. a II. stupňa (úroveň C1/B2) - 
Deutsches Sprachdiplom

• štúdium na VŠ v Nemecku, Rakúsku bez dodatočnej 
jazykovej skúšky

• unikátny jazykový program v kraji 
• laboratórne cvičenia z fyziky a informatiky 
v laboratóriách Žilinskej univerzity

• moderné biologicko-chemické laboratórium
• zapájanie sa do Fulbrightovho programu
• pobytové štipendiá v Nemecku
• využívanie tabletov a počítačov na vyučovaní
• jedáleň vzdialená 10 m od hlavnej budovy školy
• aktívne medzinárodné cestovanie v rámci projektu 
Erazmus+

• budova školy sa nachádza 5 min. od zástavky MHD

Gymnázium
Hlinská 29, 011 80 Žilina

web: https://gymza.edupage.org/
email: gymnazium@gymza.sk 
tel.: +421 41 763 77 00
Facebook: @gymza
Instagram: gymza.official

Gymnázium je osvedčenou školou s tradíciou od roku 1965. 
Ponúka 3 typy učebných programov. Prvý s názvom „Odha-
ľujeme záhady“ je zameraný na prírodné vedy a informatiku. 
Druhý typ „Otvárame hranice“ je rozšírenou výučbou nemec-
kého jazyka a jeho absolvovaním môže študent získať  Deut-
sches Sprachdiplom stupeň I a II (DSD I, II) a otvoriť sa tak 
cestu na štúdium v Nemecku. Program „Dosahujeme múd-
rosť“ ponúka všeobecné gymnaziálne štúdium so získaním 
nadštandardného všeobecného rozhľadu.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• mediálny, debatný klub
• školská firma
• experimentálny klub, informatický klub
• klub Červeného kríža
• Zelená škola, Erazmus+
• krúžok s nemeckým asistentom
• súčasná filozofia
• crossfit, basketbal
• práca s textom

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium - štvorročná forma štúdia
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• sme skvelá partia GYMZÁKOV
• experimentuješ a kriticky uvažuješ
• chceš využívať informačné a komu-
nikačné technológie  na vyššej úrovni 

• skúšaš analyzovať písomné a obra-
zové informácie

• rád pracuješ v tíme
• plánuješ svoje ďalšie štúdium v ne-
mecky hovoriacich krajinách či inde 
v zahraničí

• sa s nami naučíš odolávať tlaku me-
diálnych dezinformácií

• ťa radi zatiahneme do študentských 
a dobrovoľníckych aktivít v meste 
a regióne

„Napriek tomu, že ťa ešte nepoznám, 
neustále sa vzdelávam, aby som ti 
rozumela a  vedela ťa naučiť všetko 
potrebné pre tvoj ďalší rast. Chcem 
ťa inšpirovať, aby si na sebe neustále 
pracoval, rovnako ako to robím aj ja, 
a preto vymýšľam nové aktivity. Za-
ujímam sa o tvoje schopnosti, aby 
som ťa motivovala, a tým posúvala 
dopredu. Teším sa, že ťa budem 
môcť  spoznať, pomôcť ti v príprave 
na ďalšie štúdium a odovzdať svoje 
vedomosti.“

PaedDr. Katarína Sádecká

„Staneš sa členom fantastického GYMZA kolektívu a zistíš, že škola nie je len o skúšaní a písomkách.

Spoznáš skvelých ľudí a získaš nové teoretické i praktické zručnosti.“
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• toročná tradícia vyučovania v modernom duchu
• výhodná lokalita priamo v centre mesta
• moderné vybavenie školy 
• školská jedáleň, bufet
• telocvičňa, posilňovňa
• multifunkčné i workout ihrisko
• adaptačný týždeň pre 1. ročník
• široká ponuka jazykov - popri anglickom jazyku ponúkame jazyk 
nemecký, francúzsky, ruský a španielsky

• zážitkové učenie – exkurzie na Slovensku i v zahraničí
• aktivity Žiackej školskej rady – Halloween, Metlobal, vianočná charita 
a punč, Napíš si svoju valentínku, Dnes učíme my, Suit up day,...) 

• ľudskosť a vzájomné porozumenie vo vzťahu učiteľ a žiak
• bohatá projektová činnosť
• spolupráca s univerzitami

Gymnázium
Veľká okružná 22, 010 01 Žilina

web: www.gvoza.sk 
email: gvoza@gvoza.sk 
tel.: +421 41 562 02 88

Škola patrí k najstarším v meste. Gymnázium si udržiava 
dlhoročnú tradíciu tried s rozšíreným vyučovaním mate-
matiky. Študenti dosahujú vynikajúce výsledky na domá-
cich, ako aj zahraničných súťažiach. Škola tiež ponúka 
kvalitnú prípavu v oblasti ostatných prírodných vied 
a vyučovanie piatich cudzích jazykov.  Hoci gymnázium 
prešlo mnohými zmenami, jeho poslanie zostáva stále 
rovnaké – vychovávať a vzdelávať mladých ľudí, aby 
sa stali úspešnými a nestratili sa v živote, ani vo svete. 
Na gymnáziu študovali viaceré osobnosti, z ktorých si 
zaslúžia pozornosť najmä J. Palárik, D. Tatarka, J. Ko-
stra, J. Frátrik, J. Lenčo, Ľ. Feldek, V. Hložník a mnoho 
ďalších osobností z radov vedcov, lekárov, umelcov, 
športovcov a politikov.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• matematický krúžok
• fyzikálny krúžok
• dramatický krúžok – Divadlo mladých 
• jazykové krúžky
• krúžok informatiky
• športové krúžky

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium - štvorročná forma štúdia
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• máš rád matematiku a prírodné vedy
• si kreatívny a teší ťa robiť svet naokolo 
krajším

• túžiš komunikovať v cudzích jazykoch
• táto škola je miestom plným skvelých 
ľudí, zážitkov, lások a smiechu

• nakoniec pochopíš, že GVOZA je cesta

„Chcem ťa pripraviť na najlepší štart 
do života. Budem ťa počúvať a rešpek-
tovať a to isté budem očakávať od teba. 
Možno sa ti budem zdať prísny, ale vždy 
budem spravodlivý. Teším sa na tvoje 
dobré nápady a podporím ich s tým, 
že ti vytvorím priestor a dám možnosti 
na sebarealizáciu. Vždy, keď budeš po-
trebovať radu, môžeš sa na mňa obrátiť. 
Som presvedčený, že okrem nových 
vedomostí ťa zaujmú aj odborné besedy, 
prednášky, exkurzie, tanečný, lyžiarsky, 
snoubordingový kurz i kurz ochrany 
života a zdravia. Škola ti ponúkne krúž-
kové a športové aktivity. Nájdeš u mňa 
porozumenie a ja sa budem snažiť, aby 
si nikdy neoľutoval svoje rozhodnutie 
prísť študovať na naše gymnázium.“

„Hoci začiatky bývajú náročné, ver tomu, že toto miesto je plné skvelých ľudí, zážitkov, lások, 

smiechu! A  aj  keď ti GVOZA vezme učením veľa času, tak ti dá nespočetné množstvo priateľov 

a nakoniec pochopíš, že GVOZA je cesta.“
Monika, 2. ročník

pr
et

o

#t
ea

ch
er

ms
g



12

• popredné umiestnenia žiakov školy v certifikačných 
meraniach a súťažiach

• ocenenie školy v súťaži Národná cena SR za kvalitu 
• dlhodobo vysoké umiestnenia v ratingových 
hodnoteniach INEKO v rámci SR

• nové  predmety - hlavolamatika, regionálna kultúra, 
práca s textom, finančná gramotnosť

• popri anglickom jazyku na výber nemecký, ruský 
alebo francúzsky jazyk

• centrum voľného času,  jedáleň
• posilňovňa, 2 telocvične, veľké ihrisko
• moderné laboratóriá, odborné učebne
• bohatá projektová činnnosť (IT akadémia, Zelená 
škola, cezhraničné spolupráce)

• spolupráca s univerzitami

Gymnázium
Varšavská cesta 1, 010 08 Žilina 

web: gvarza.edu.sk
email: gymnazium@gvarza.edu.sk 
tel.: +421 41 500 55 30

V duchu motta „ Prichádza talent, odchádza osobnosť“ 
formuje gymnázium z nastupujúcich študentov budúce 
osobnosti. Rodinná tradícia výberu školy svedčí nielen 
o spokojnosti rodičov, ale aj žiakov. Študujú tu súro-
denecké dvojice, trojice, ba aj štvorice. Najdôležitejšie 
pre školu nie sú úspechy v meraniach, ale úspechy ab-
solventov v reálnom živote. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• biologický, matematický, fyzikálny
• programovanie
• debatný klub
• slovenčina hrou, cudzie jazyky
• športové, tvorivé, výtvarné
• divadlo v anglickom jazyku 
• sudoku, dejepis, šach 

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium - osemročná forma štúdia
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• sa chceš zdokonaľovať a rozvíjať svoj 
talent

• rád realizuješ  svoje dobré nápady
• spoznáš zážitkové učenie
• ťa baví súťažiť a zapájať sa do projektov
• si zodpovedný tímový hráč
• dokážeš pomáhať ľuďom, ktorí to po-
trebujú

• ti záleží na životnom prostredí a chceš 
ho zlepšovať

• tu spoznáš ďalšie smerovanie svojho 
štúdia i života

„Na našej škole môžeš študovať 
po úspešnom absolvovaní prijíma-
cích skúšok a ukončení 5. ročníka 
základnej školy. Mal by si byť dobrým 
žiakom už na ZŠ a učenie by ťa malo 
baviť. Počas ôsmych rokov štúdia 
získaš kvalitné všeobecné vzdelanie, 
ktoré ti umožní pokračovať v štúdiu 
na ktorejkoľvek vysokej škole na Slo-
vensku i v zahraničí. V 7. a 8. ročníku 
si môžeš vybrať predmety, ktoré 
budú pre teba dôležité a vybrať si 
sám svoju vlastnú študijnú cestu.“

„V  príme budeš mať čas na  adaptáciu, spoznáš nové tváre, získaš nových kamarátov a  zažiješ 

aj príma párty. Počas štúdia máš možnosť navštevovať krúžky, absolvuješ plavecký, lyžiarsky kurz 

i kurz letných športov, a ak máš chuť, zapojíš sa aj do súťaží. Isto sa zúčastníš aj viacerých exkurzií 

a spoznáš zaujímavé miesta. Škola ponúka aj študijné výmenné pobyty v zahraničí. Posledné dva 

roky máš možnosť širokého výberu voliteľných predmetov, aby si sa podľa záujmu a profesionálnej 

orientácie mohol pripraviť na svoje vysokoškolské štúdium a vykročenie do nového života. Pre teba 

je však veľmi dôležité vedieť, že GVARZA, to nie je miesto, GVARZA, to je atmosféra.“
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• sieť odborných učební a multimediálna učebňa
• telocvičňa s lezeckou stenou, posilňovňou 
a viacúčelové ihrisko

• vlastná jedáleň s možnosťou výberu z dvoch jedál
• relaxačné zóny pre žiakov aj zamestnancov
• aktívna žiacka školská rada 
• spolupráca s autoškolou
• exkurzie do zaujímavých miest Európy
• bohatá projektová činnosť

Gymnázium
Štefánikova, 219/4, 014 44 Bytča

web: www.gymbytca.edupage.sk 
email: skola@gymbytca.sk 
tel: +421 41 552 35 89,
      +421 948 665 611
Facebook: Gymnázium Bytča 

Štúdium na Gymnáziu v Bytči sa realizuje v štvorročnej 
a osemročnej forme. Na spoločný všeobecný základ 
nadväzuje vo vyšších ročníkoch prepracovaný systém 
voliteľných predmetov, ktorý študentovi umožní širšiu 
špecializáciu podľa záujmu a budúceho študijného za-
merania na vysokej škole. Bohatá ponuka voliteľných 
seminárov umožní profiláciu, kvalitnú prípravu na ma-
turitné skúšky a prípravu na vysokoškolské štúdium.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• športové: - volejbalový,
    - florbalový,
    - šachový,
    - bedmintonový

• joga
• biologický 
• matematický
• literárny

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium - štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium - osemročná forma štúdia
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• sa chceš kvalitne pripraviť a pokračovať 
v štúdiu na vysokej škole 

• „Projekt prvák“ ti pomôže zvyknúť si 
na stredoškolské štúdium

• si sám môžeš voliť predmety podľa svoj-
ho záujmu a zamerania 

• chceš duchovne, umelecky i športovo 
rásť

• ťa baví komunikácia v cudzích jazykoch
• rád a dobrovoľne pomáhaš iným
• skúmaš záhady vedy a navrhuješ nové 
riešenia

„Rád by som ťa pozval prísť študovať 
na naše gymnázium, pretože v ňom bu-
deme podporovať tvoj všestranný rozvoj 
a motivovať ťa k celoživotnému štúdiu. 
Možno mi to neveríš, ale aj ja sa učím 
celý život. Chcem ťa viesť k tvorivému 
kritickému mysleniu a logickému uvažo-
vaniu v každej životnej situácii. Ukážem ti, 
ako sa dajú riešiť problémy tímovou prá-
cou. Som presvedčený, že spolu budeme 
rozvíjať komunikáciu medzi sebou i ostat-
nými spolužiakmi, pričom sa dokážeme 
vzájomne rešpektovať. Ak nie, tak sa to 
naučíme. Mojou prioritou však zostane 
a bude tvoja príprava na vysokoškolské 
štúdium alebo trh práce.“

„Príď medzi nás, veď študentský život má toľko krás!“
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• menšie triedne kolektívy  
• individuálna príprava na vysokoškolské štúdium
• exkurzie po Slovensku a v zahraničí
• ruský lektor
• spolupráca so školami v Rusku a Bielorusku
• certifikáty - v spolupráci s Jazykovou školou 
v Žiline (možnosť získať: - základnú štátnu jazykovú 
               skúšku na úrovni B2 
             - odbornú štátnu jazykovú 
               skúšku na úrovni C1 

• podpora mimoriadne nadaných športovcov

Gymnázium
Javorová 5, 015 21 Rajec

web: www.gymrajec.edupage.org  
email: gymrajec@gmail.com 
tel.: +421 41 542 21 18,
       +421 41 542 45 08,
       +421 41 542 45 07
Facebook: @gymrajec5

S viac ako 60-ročnou tradíciou predstavuje škola mo-
dernú a dynamickú vzdelávaciu inštitúciu. Nájdeš v nej 
pedagógov s profesionálnym a individuálnym prístupom 
ku žiakom. Školu charakterizuje príjemná atmosféra,  
tradícia, kultivované prostredie,  úsmev a slušnosť. Mno-
hí absolventi sa stali významnými osobnosťami v oblasti 
školstva, vedy, techniky, kultúry a športu. V roku 2019 
bola v škole zriadená bilingválna slovensko-ruská trieda, 
ktorá ponúka záujemcom  vzdelávanie v ruskom jazyku.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• chemický
• geografický
• angličtina No problem
• aktivity v ruskom jazyku
• spinning

Študijný odbor s maturitou 
(talentové prijímacie skúšky)
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
(slovensko-ruské)
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• ťa bavia cudzie jazyky
• si chceš otvoriť dvere do sveta diploma-
cie, obchodu,  podnikania, vedy a tech-
niky či umenia

• okrem ruského jazyka zvládneš aj an-
glický jazyk na úrovni B2

• chceš byť súčasťou ambasádorskej 
školy Európskeho parlamentu

• máš rád dobrovoľnícke aktivity a po-
moc iným

• máš cieľ pokračovať v štúdiu na vysokej 
škole

„Frank Smith, anglický jazykovedec pove-
dal, že „jeden jazyk vás nasmeruje na vašu 
životnú cestu a dva jazyky vám na tejto 
ceste otvoria všetky dvere“. Ak máš talent 
komunikovať v cudzom jazyku a chceš tento 
talent rozvíjať, môžeš to skúsiť na našom 
gymnáziu. Štúdium v bilingválnej forme trvá 
5 rokov. Nemusíš ovládať ruštinu, pretože 
prvý ročník je venovaný intenzívnej jazykovej 
príprave. Od 2. ročníka sa v ruskom jazyku 
vyučujú vybrané predmety (umenie a kultúra, 
dejepis, geografia), ostatné predmety sú vy-
učované v materinskom jazyku a pripravia ťa 
na štúdium na vysokých školách na Sloven-
sku i v zahraničí. Každá cesta za úspechom 
sa musí niekde začať a my chceme byť sú-
časťou tvojej prípravy na úspech.“

„My pre svoj život nepotrebujeme ruch veľkomesta, ale stačí nám malebné mestečko, v ktorom 

na  každom rohu nájdeme rodinnú atmosféru a  priateľov. V  našom, síce menšom kolektíve, nie 

sme len číslami, ale každý z nás je jedinečnou osobnosťou. Nie sme sebeckí a zameraní len na seba, 

naopak, stretneš medzi nami ľudí, ktorí ti vždy ochotne poradia a pomôžu. Si na správnej adrese: 

Gymnázium, Javorová 5, Rajec.“
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• vyučovanie a stravovanie v areáli školy
• dobrá lokalita a dostupnosť školy v centre mesta 
• moderné  informatické a odborné učebne 
• elektronická triedna kniha a žiacka knižka 
• posilňovňa, telocvičňa
• multifunkčné ihrisko
• knižnica s odbornou literatúrou
• cvičná škola

Gymnázium
Ľ. Štúra 35, 023 54 Turzovka 

web: gturzovka.edupage.org 
email: riaditel@gymturzovka.sk 
tel.: +421 41 435 36 33,
       +421 41 433 36 68

Škola má bohatú tradíciu vo výchove a vzdelávaní 
žiakov. Je jedinou strednou školou v regióne horných 
Kysúc a jej história siaha do šesťdesiatych rokov minu-
lého storočia. V tom čase bola rozhodnutím ministerstva 
školstva zriadená jedenásťročná stredná škola. V roku 
1961 bola premenovaná na Strednú všeobecnovzdelá-
vaciu školu a začiatky samotného gymnázia sa datujú 
od roku 1969. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• spoznávame krajiny Európy
• matematika hrou
• chemický workshop
• geografický denník
• rozvíjame podnikanie v cestovnom ruchu
• angličtina pre maturantov

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium - štvorročná forma štúdia
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• máš možnosť zapojiť sa do množstva 
projektov

• si môžeš zvoliť svoje voliteľné predmety 
podľa toho, čo ťa baví

• chceš rozvíjať svoj potenciál zapojením 
sa do olympiád a súťaží

• si môžeš vybrať predmety podľa toho, 
čo chceš ďalej študovať 

„Prioritou školy je kvalitná príprava 
študentov na vysokoškolské a uni-
verzitné štúdium s osobitným dô-
razom na biológiu, chémiu, cudzie 
jazyky, informatiku a občiansku vý-
chovu. Poskytneme ti úplné stredné 
všeobecné vzdelávanie s maturitnou 
skúškou a pripravíme ťa na štúdium 
na rôzne typy vysokých škôl  na Slo-
vensku i v zahraničí. Príď medzi nás, 
budeš u nás samým sebou so svoji-
mi ambíciami a záujmami, staneš sa 
pre nás osobnosťou. Sme presved-
čení, že si ťa získame našim prístu-
pom a pozitívnou komunikáciou.“

„Sme v škole len pol roka a už máme veľa zážitkov a vedomostí. Učíme sa v príjemnom prostredí, 

navzájom si pomáhame, sme spolu s učiteľmi a žiakmi z vyšších ročníkov jedna veľká gymnaziálna 

rodina.“ 
žiaci 1. ročníka
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• škola rodinného typu
• bezbariérový prístup
• overenie vedomostí v teréne
• viac ako 90% úspešnosť absolventov prijímaných 
na VŠ v SR aj v zahraničí

• využívanie informačno-komunikačných technológií 
• posilňovňa
• individuálny učebný plán pre aktívnych športovcov 

Gymnázium
Jesenského 2243
024 04 Kysucké Nové Mesto

web: www.gymknm.sk 
email: riaditel@gymknm.sk 
tel.: +421 41 422 00 52,
       +421 915 867 879

Škola nadväzuje na tradície samostatnej Jedenásťročnej 
strednej školy v Kysuckom Novom Meste, ktorá vznikla 
v roku 1957 a od roku 1969 je zriadená ako gymnázium. 
Absolventi školy môžu pokračovať v štúdiu na ktorom-
koľvek type vysokej školy a následne sa dokážu uplatniť 
na domácom i medzinárodnom trhu práce. Z mnohých 
absolventov sa neskôr stali popredné osobnosti hospo-
dárskeho, spoločenského a kultúrneho života. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• športový krúžok
• matematický, fyzikálny, chemický, biologický
• jazykový
• svet v obrazoch
• s internetom za dejinami
• filmový klub
• astronomický krúžok

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium - štvorročná forma štúdia
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• sa ešte nevieš 100% rozhodnúť, 
k čomu máš vzťah

• si študijný typ a tvoje ambície sú pokra-
čovať vo vysokoškolskom štúdiu

• si chceš voliť maturitné predmety
• chceš aktívne pracovať v žiackej škol-
skej rade

• byť v kolektíve mladých ľudí s podobný-
mi hodnotami a záujmami

• byť účastníkom mnohých zaujímavých 
aktivít

Štúdiom na našej škole získaš kom-
petencie vo všetkých vzdelávacích 
oblastiach. Aktívne budeš komuniko-
vať ústne aj písomne v materinskom 
jazyku a v ďalších dvoch cudzích ja-
zykoch, vedieť prakticky používať IKT 
pri svojom ďalšom štúdiu či pri práci. 
Prvé tri roky  je učebný plán jednotný 
pre všetkých študentov. Na konci 3. 
ročníka si môžeš zvoliť štyri voliteľné 
predmety podľa záujmu. Pripravíme 
ťa na štúdium na vysokej škole.“

„Neboj sa uchopiť každú možnú príležitosť, ktorá by ťa mohla aj o malý krok posunúť k tvojmu snu. 

George Bernard Shaw povedal, že „život nie je o hľadaní seba samého, ale je o tvorení seba samého.“ 

Na našej škole zažiješ aj  ťažké dni, ktoré sa budú striedať s tými ľahšími. Matematika, fyzika, 

chémia sa podľa nás kamarátia len s niektorými žiakmi, trochu ťa tu potrápia, ale ver si,  ty to dáš. 

Naša spoločná alma mater ti otvorí dvere do celého sveta, a preto sa neboj byť tým najlepším, aby 

si po tom všetkom vedel plávať v mori plnom rýb a bol z nich tou najžiarivejšou.“
Leila Uhríková, predsedníčka žiackej školskej rady
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• odborné konferencie z fyziky, biológie, chémie, 
angličtiny, informatiky, dejepisu, geografie

• kvalitné vybavenie školy, zmodernizované 
laboratóriá 

• Astronomická pozorovateľňa M. R. Štefánika
• Centrum popularizácie fyziky
• školská jedáleň 
• Náučný chodník v areáli školy
• bohatý študentský život

GYMNÁZIUM
VILIAMA
PAULINYHO-TÓTHA
Malá hora 3, 036 01 Martin

web: www.gvpt.sk 
email: office@gymmt.sk 
tel: +421 43 421 30 01
facebook: @gymmt.sk

GVPT bolo založené v roku 1867 ako jedno z prvých 
troch slovenských gymnázií. Ide o moderné gymnázium, 
ktoré sa popri vzdelávaniu venuje aj ekologickým akti-
vitám, exkurziám, odborným konferenciám a diskusiám 
s odborníkmi. Realizuje projekty Erasmus+ a cezhranič-
nú spoluprácu so školami v Španielsku, Česku, Poľsku, 
Rumunsku, Nemecku a Rusku.  Predstavuje kvalitnú 
prípravu na štúdium na vysokých školách.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• športové, odborné, jazykové 
• IT akadémia
• robotika... a robot Ti tyká
• ekologické aktivity – Zelená škola

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium 
7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium
(slovensko-anglické) 
(talentové prijímacie skúšky)
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• túžiš študovať na vysokej škole
• chceš zažiť bohatý študentský život
• máš sen sa stať uznávaným odborníkom
• baví ťa vytvárať a objavovať nové veci
• pomoc iným je ti blízka
• vynikáš v angličtine a plánuješ študovať 
v zahraničí

• sa zaujímaš o vedy a chceš sa zlepšovať
• rád na sebe pracuješ a túžiš dokázať niečo 
veľké

„Ponúkame vzdelávanie v štvorročnej 
forme a aj štúdium v anglickom jazyku 
v päťročnej bilingválnej forme, kde sa od 2. 
ročníka učíš v anglickom jazyku predmety: 
matematika, informatika, biológia, chémia, 
dejepis, geografia a občianska náuka. V 3. 
a 4. ročníku si podľa svojich priorít a zá-
ujmu môžeš zvoliť 20 vyučovacích hodín 
voliteľných predmetov. Okrem bežných 
hodín sa ti popoludní budú venovať pe-
dagógovia, ktorí  ťa pripravia na odborné 
súťaže, alebo spolu so svojimi spolužiakmi 
a našou pomocou môžeš realizovať mnohé 
aktivity – vysoko odborné záležitosti, pro-
jektové vyučovanie, mimoškolské aktivity, 
charitatívne akcie...Sme tu preto, aby sme 
ti pomohli rozvíjať sa, nájsť správnu cestu 
a prijímať správne rozhodnutia.“

„Ahoj. Volám sa Lea a  som predsedníčkou Žiackej školskej rady na Gymnáziu V.P.T.  Príď k nám, 

stretneš tu množstvo mladých ľudí, ktorí sa neboja skúšať nové veci a  spoznávať  tajomstvá  

vedomostí. Z vlastnej skúsenosti viem, že fungujeme spolu  ako jeden veľký tím. Takže neváhaj. 

Čaká ťa veľa spoločenských  akcií, školských podujatí, športových turnajov a vianočných trhov. 

Tešíme sa na teba v septembri.“
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• projektové vyučovanie s celoškolskou projektovou 
prezentáciou

• ročenka, zborník Putovanie za spomienkami
• školský časopis Gymlet
• optimálne priestorové podmienky s odbornými 
učebňami a laboratóriami

• zrekonštruovaný športový areál
• pobočka Turčianskej knižnice v budove školy
• školská jedáleň

GYMNÁZIUM
JOZEFA LETTRICHA 
Ul. J. Lettricha 2, 036 01 Martin

web: www.gymlet.sk
email: ice@gymlet.sk 
tel.: +421 915 889  915

Gymnázium Jozefa Lettricha vzniklo v roku 1993 ako 
jedno z prvých osemročných gymnázií na Slovensku. 
Do dnešného dňa poskytuje vzdelávanie iba v osemroč-
nej forme štúdia pre takmer 500 študentov. Ponúka 
kvalitný školský vzdelávací program zameraný na rozvoj 
kompetencií žiakov. Dôkazom úrovne vzdelávania je 
hodnotenie agentúry INEKO ako školy s vynikajúcimi vý-
sledkami, ktorá sa umiestňuje na popredných miestach 
v rebríčku hodnotených gymnázií v rámci SR. Škola je 
miestom vzájomného dialógu žiakov, rodičov, učiteľov 
a širšej verejnosti. Všetci v škole sme MY, ale každý 
z nás je NIEKTO.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• debatný klub
• programovanie, veda a robotika 
• dramatický, žurnalistický
• jazykové 
• prírodovedné, spoločenskovedné 
• športové 

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium (osemročné štúdium)
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• si výborný žiak  a študijný typ
• absolvuješ „príma klub“ ako adaptačný 
pobyt pre budúcich primánov 

• sa zaujímaš o prírodné vedy
• máš ambície študovať na vysokej škole
• túžiš dosiahnuť v živote niečo výnimočné
• neustále objavuješ, skúmaš chod vecí
• hľadáš odpovede na mnohé otázky

„Prídeš k nám ako dieťa a osem rokov 
sa budeš zdokonaľovať, pracovať 
na sebe, zažiješ radosť z poznávania 
seba, sveta i úspechu. Získaš kompe-
tencie potrebné pre život v 21. storočí  
a staneš sa dobrým, múdrym a vzdela-
ným mladým človekom. Naučíš sa an-
gličtinu a druhý cudzí jazyk si vyberieš 
od prímy z aktuálnej ponuky. Rozšírené 
vyučovanie prírodovedných predme-
tov využiješ pri príprave na štúdium 
na vysokej škole. Školský vzdelávací 
program je obohatený o predmety re-
gionálna geografia a história, i finančná 
matematika. Vo vyšších ročníkoch si 
môžeš sám vybrať zo širokej ponuky 
voliteľných predmetov.“

„Ak chceš zažiť podporu učiteľov pri svojom individuálnom rozvoji, podieľať sa na ovplyvňovaní 

chodu školy, zrealizovať vysnívané podujatia a vychutnať si študentský život, tak je naša škola 

pre teba to správne miesto. Čakajú ťa exkurzie, spoznáš naše mesto a región, ale i okolité krajiny. 

Naše priateľstvá utužujú športové a pohybové aktivity a kurzy, a ak máš blízko k dobrovoľníctvu, 

to naše je zamerané na sociálnu a environmentálnu oblasť.“
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• jazyková škola
• moderné vybavenie
• nová športová hala
• multifunkčné športovisko
• workout
• oddychové zóny
• školská jedáleň a bufet
• týždeň rozvoja kariérnych a sociálno-
komunikačných kompetencií

• programy cezhraničnej spolupráce Interreg, 
Erazmus+

Gymnázium
Antona Bernoláka
Mieru 307/23, 029 01 Námestovo

web: www.gabnam.sk,
         www.gabna.edupage.sk
email: gymnosekret@vuczilina.sk 
tel.: +421 43 413 63 09,
       +421 901 742 853,
       +421 901 742 854
facebook: @gabnam

Gymnázium Antona Bernoláka poskytuje úplné stredné 
všeobecné vzdelanie. Vytvára motivačné prostredie 
s najrozmanitejšími aktivitami, v ktorých sa nájde sku-
točne každý. Víziou školy je pripraviť žiakov na prežitie 
šťastného a plnohodnotného života, vychovať z nich 
slobodné a zodpovedné osobnosti, citovo zrelé a rozu-
movo vyspelé pre podmienky 21.storočia. Je modernou, 
dynamickou školou s profesionálnym a individuálnym 
prístupom pedagógov a kultivovaným prostredím.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• záujmová umelecká činnosť
• projektový týždeň
• cudzojazyčná revue

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium - štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium - osemročná forma štúdia
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• máš talent, nadanie a chuť na sebe 
pracovať

• chceš komunikovať v cudzích jazy-
koch a mať otvorené brány do sveta

• sa orientuješ v prírodovedných od-
boroch

• túžiš dosiahnuť výnimočný úspech
• si kamoš s knihami a notebookom
• máš ambície študovať na univerzite 
doma alebo v zahraničí

„V štvorročnej a osemročnej forme 
štúdia ti ponúkame slobodnú voľbu 
vlastnej orientácie a profilácie v roz-
širujúcich a voliteľných predmetoch, 
v treťom a štvrtom, resp. siedmom 
a ôsmom ročníku, na prírodovednú, 
humanitnú a jazykovú. Vhodný výber 
predmetov prispeje k tvojmu silnejšie-
mu pocitu zodpovednosti za vlastný 
výber profilácie a orientácie budúceho 
zamerania.“

„Každý žiak školy má možnosť sa zapojiť do toho, čo ho baví. Každoročne je v rámci školského roka 

vyhradený jeden týždeň, počas ktorého sa učíme a rozvíjame schopnosti v projektoch. Stačí si len 

vybrať z ponuky. Nájdeš tu aj bohaté zázemie na mimoškolskú činnosť, môžeš navštevovať krúžky, 

prednášky, zúčastňovať sa súťaží. Absolvuješ zaujímavé ročníkové exkurzie, Gotickú či Dunajskú 

cestu, ale aj pobytové stáže v európskych krajinách. Súťaž Sing a Song zas v tebe objaví skrytý 

talent. Škola ti umožní zažiť úspech, ale aj srandu a radosť v kolektíve.“
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• špecializované učebne s kvalitným 
technickým vybavením,

• oddychová zóna pre študentov s wi-fi 
pripojením

• vlastná jedáleň poskytujúca stravu v budove 
školy  

• multifunkčná športová hala 
• posilňovne 
• letné športové ihrisko
• eTwinning, EUROSCOLA
• Erazmus+

Gymnázium
Školská 837, 027 44 Tvrdošín 

web: www.gymts.sk
email: gymts@vuczilina.sk 
tel.: +421 43 532 30 61
instagram: gymnaziumtvrdosin

Snaží sa naplniť víziu modernej školy pre 21. sto-
ročie. Cieľom gymnázia je stať sa komunitnou 
školou rodinného typu, ktorá poskytne svojim 
absolventom kvalitné vzdelanie a rozvoj mäkkých 
zručností. Vďaka týmto spôsobilostiam si absol-
venti ľahšie vyberú vysokú školu a uplatnia sa 
na trhu práce. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• intermediálny, dejepisný
• chemický, biologický, matematicko-fyzikálny,
matematický

• jazykové - anglický jazyk, nemecký jazyk,
francúzsky jazyk 

• športové - bedminton, volejbal, šach, florbal,
kulturistika, kin-ball

• netradičné ako onkologický krúžok
• počítačový EXCEL 1

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium - štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium - osemročná forma štúdia
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• chceš skúsiť študovať rok v USA 
alebo UK 

• máš talent na cudzie jazyky
• snívaš o povolaní lekára 
• zaujíma ťa história a právo
• tvojimi hračkami boli encyklope-
dické príručky

• sa chceš stať dobrovoľníkom 
v medzinárodnej organizácii AFS

„Naša škola ponúka úplné všeobec-
né vzdelanie, ktoré môžeš získať 
v štvorročnej alebo osemročnej 
forme štúdia. Objavíš svoje mož-
nosti a budeš nadobúdať múdrosť,  
môžeš sa rozvíjať ako umelec, ako 
športovec, ako ten, čo vníma, skúma 
a báda. Máš možnosť sa rozhodnúť 
pre všeobecné gymnaziálne vzdelá-
vanie alebo vzdelávanie so zamera-
ním na cudzie jazyky. Tvoja príprava 
na vysokoškolské štúdium je pre nás 
prioritou. “

„Sme tým, čím chceme byť - sme tím.“ 
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• lokalita
• certifikát ECDL – informatickej gramotnosti
• medzinárodné jazykové certifikáty 
• štátna jazyková skúška na úrovni C1 
• hodiny cudzích jazykov s lektormi 
• výmenné pobyty žiakov v zahraničí 
• nová športová hala 
• školský nemecký divadelný súbor 
• projekty a dobrovoľnícke aktivity 

Gymnázium
P. O. Hviezdoslava
Dolný Kubín
Hviezdoslavovo nám. 18,
026 24 Dolný Kubín

web: www.gympoh.edupage.org 
email: skola@gympoh.edu.sk 
tel.: +421 43 586 47 85

Gymnázium P. O. Hviezdoslava je škola s viac ako sto-
ročnou tradíciou v oblasti výchovy a vzdelávania. Svoju 
víziu úspešne rozvíja a dopĺňa modernými vyučovacími 
metódami, bádateľsky orientovaným a projektovým vy-
učovaním. Mnohí z  jej absolventov sa stali osobnosťami 
známymi u nás aj vo svete. Budova školy je situovaná 
priamo v centre mesta a prešla rozsiahlou rekonštruk-
ciou. Študenti majú k dispozícii optimálne priestorové 
podmienky a moderné odborné učebne, vrátane počíta-
čových a jazykových tried.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• športové – futbal, florbal, stolný tenis,
posilňovanie, volejbal 

• matematické, prírodovedné aj humanitné
• informatické zamerané na programovanie
• umelecké, tvorivé dielne
• strojopis

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium - štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium - osemročná forma štúdia
7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium
(slovensko-anglické)
(talentové prijímacie skúšky)
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• chceš pokračovať v štúdiu na vyso-
kej škole

• túžiš v živote realizovať svoje nápady 
a sny

• rád komunikuješ v anglickom jazyku
• zaujíma ťa britská a americká literatú-
ra, reálie anglofónnych krajín

• objavuješ a bádaš v laboratóriách
• baví ťa programovanie
• dokážeš tvorivo písať a položiť myš-
lienky na papier

„Ponúkame Ti kvalitné všeobecné 
vzdelanie v štvorročnej, päťročnej 
bilingválnej a osemročnej forme štú-
dia. Silný dôraz kladieme na zvládnu-
tie dvoch cudzích jazykov (anglický, 
francúzsky, nemecký, ruský), čím 
sa štúdium u nás stáva vynikajúcou 
prípravou na vysokoškolské štúdium 
na Slovensku i v zahraničí. Intenzívnu 
prípravu na maturitnú skúšku začí-
naš v treťom/siedmom ročníku, kde 
do tvojho rozvrhu pribudnú predmety 
podľa vlastného výberu. V poslednom 
ročníku sa venuješ už len maturitným 
predmetom. Vyučovanie dopĺňajú 
mimoškolské aktivity. Podporujeme 
medzinárodné projekty a európske 
mobility.“

„Škola ti ponúka nielen vedomosti, ale hlavne kreatívne prostredie na rozvoj osobnosti. Snaží sa 

učiť srdcom a podporovať ťa v tvojich nápadoch, ambíciách a cieľoch. Nájdeš tu svoje obľúbené 

predmety, spoznáš nový kolektív, absolvuješ lyžiarsky výcvik, triedne výlety a aktivity. Ak budeš 

mať chuť, zapojíš sa do  tvorby školského časopisu, alebo budeš aktívny v  žiackej rade. Zažiješ 

Deň jazykov, bažantský a vianočný večierok či školský ples. Úspešne zmaturuješ a môžeš vykročiť 

na univerzity na Slovensku, v Česku, Rakúsku, Dánsku, Veľkej Británii...“
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• jazyková škola
• školská jedáleň -  ponuka dvoch jedál
• atletický areál, multifunkčné ihrisko, posilňovňa
• klubovňa 
• školská knižnica
• ES B-certifikát
• adaptačné dni
• zážitkové projekty, exkurzie na Slovensku 
aj v zahraničí 

• tanečná  a spoločenská výchova

GYMNÁZIUM
MICHALA MILOSLAVA
HODŽU
M. M. Hodžu 860/9,
03101 Liptovský Mikuláš

web: www.gymlm.sk 
email: school@gymlm.sk 
tel.: +421 44 551 83 32

Vyše storočná tradícia a moderná filozofia vzdelávania. 
Školský vzdelávací program je postavený na širokej 
ponuke voliteľných predmetov, ktoré sú ústretové k zá-
ujmom a prioritám žiakov. Škola sa usiluje nielen o prí-
pravu študentov do života, ale aj o to, aby jej študenti žili 
zmysluplne a svoje sny si plnili v rámci osobnej, spolo-
čenskej i ekologickej zodpovednosti. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• ponuka 13 krúžkov 
• šport, turistika
• prírodné vedy
• filmový klub

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium - štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium - osemročná forma štúdia
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• ti umožní zamerať sa na svoj osob-
nostný rozvoj 

• si chceš plniť svoje ciele a sny
• chceš rozvíjať svoju expertnú cestu 
výberom olympiád a súťaží

• si môžeš vybrať predmety, ktoré ťa 
bavia podľa toho, čo chceš ďalej 
študovať 

„Ponúkame ti slušnosť, ústretovosť, otvo-
renosť, zodpovednosť a úctu. To isté 
očakávame od teba. Naviac ponúkame 
podporu a rešpektovanie  tvojich zá-
ujmov,  možností a vnímavosť k tvojim 
problémom. Vzdelávame v štvorročnom 
a osemročnom vzdelávacom programe 
bez zamerania. Profiláciu podľa svojich 
záujmov a priorít si urobíš sám výberom 
2 rozširujúcich maturitných predmetov 
s celkovou dotáciou 11 hodín a 6 voliteľ-
ných predmetov s celkovou dotáciou 14 
hodín. Pripravíme ťa na štúdium na vy-
sokej škole.“

 „Škola bude rešpektovať tvoje osobné ciele a umožní ti rozvinúť tvoj vzdelávací potenciál. Okrem 

radosti z poznania ťa naučí aj spolupráci a sebapoznávaniu.“ 
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• kvalitné kariérne poradenstvo
• dlhodobá úspešnosť prijatia absolventov
na VŠ nad 95%

• zmodernizované učebne
• telocvičňa s lezeckou stenou
• posilňovňa
• školská jedáleň
• žiacka knižnica
• klubovňa pre žiakov

Gymnázium
Hradná 23, 033 01 Liptovský Hrádok

web: gymnaziumlh.edupage.org   
email: skola@gymnaziumlh.sk 
tel.: +421 44 522 29 91,
       +421 911 231 606 

Gymnázium je školou rodinného typu s dlhoročnou tra-
díciou v regióne s výbornou dopravnou dostupnosťou. 
Vyučovanie prebieha v moderných jazykových učeb-
niach, v učebniach IKT, v chemickom, biologickom aj fy-
zikálnom laboratóriu. Zaujímavými exkurziami a poduja-
tiami prepája teoretické poznatky s praxou. Kladie dôraz 
na individuálny prístup a rozvoj osobnosti študentov. 
Poskytuje kvalitnú prípravu pre vstup na vysokú školu.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• English Drama Club – divadlo v ANJ
• hliadka mladého zdravotníka
• recitácia, moderovanie, tvorivé písanie
• fyzikálne a chemické pokusy
• matematika pre VŠ

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium - štvorročná forma štúdia
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• spoznáš správnych ľudí
• sa môžeš profilovať od 2. ročníka pro-
stredníctvom voliteľných predmetov

• ti pomôžeme nájsť správny smer
• ti otvoríme dvere do sveta jazykov, 
techniky, prírodných aj spoločenských 
vied

• chceš byť úspešný, splniť si svoje sny 
a dosiahnuť vysoké ciele

„Na našom gymnáziu získaš všeobec-
né vzdelanie ukončené maturitnou 
skúškou, ktoré ti otvorí dvere na ďalšie 
vysokoškolské štúdium. Ponúkame ti 
rozšírené vyučovanie anglického jazyka, 
informatiky, fyziky, občianskej náuky 
a voliteľné predmety od 2. ročníka. Mô-
žeš si sám vybrať podľa záujmu 3 vo-
liteľné hodiny v 2. ročníku, 8 hodín v 3. 
ročníku, 14 hodín vo 4. ročníku. Popri 
štúdiu sa môžeš zapájať do projektovej 
i dobrovoľníckej činnosti a mnohých 
zaujímavých aktivít.“

„Dobrú investíciu obyčajne overí čas, nás nesklamala... “
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• vybavenie školy 
• spolupráca s Francúzskym inštitútom 
a Francúzskou alianciou 

• medzinárodný diplom DELF 
• školiace centrum e- Twinningu

Gymnázium
Š. Moyzesa 21, 034 13 Ružomberok

web: www.gymrk.sk 
email: skola@gymrk.sk 
tel.: +421 44 432 31 04,
       +421 44 432 80 65,
       +421 905 669 014

S bohatými tradíciami a aktivitami patrí medzi najstaršie 
gymnáziá na Slovensku. Školu navštevovali významné 
osobnosti slovenského kultúrneho a politického života 
ako A. Bernolák, A. Hlinka, V. Šrobár či L. Nádaši-Jégé. 
V súčasnosti je strednou školou, ktorá pripravuje žiakov 
v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom progra-
me. Vzdelávacie programy sú zamerané predovšetkým 
na prípravu žiakov pre štúdium na vysokých školách 
v Slovenskej republike a v zahraničí. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• biologické rozhľady, mladý prírodovedec 
• fyzika v praxi, krúžok priateľov fyziky 
• chemické rozhľady, praktická chémia 
• francúzština - Francúzsko... J´adore,
konverzácia vo francúzskom jazyku

• nemecký jazyk
• stolný tenis, športový, volejbalový 

Študijný odbor s maturitou 
7902 J gymnázium - štvorročná forma štúdia
7902 J gymnázium - osemročná forma štúdia
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• snívaš o práci zubára, všeobecného 
lekára, konštruktéra strojov, politika, 
sudcu alebo učiteľa

• potrebuješ čas na rozmyslenie, kam 
ďalej so štúdiom

• si môžeš vybrať svoju budúcu špe-
cializáciu prípravou v predmetoch 
podľa vlastného uváženia

 „Príď študovať k nám, poskytneme ti 
kvalitné stredné všeobecné vzdelanie, 
ktoré je základom pre štúdium na ktorej-
koľvek vysokej škole a univerzite nielen 
doma, ale i v zahraničí a následné uplat-
nenie sa na trhu práce. Výberom voli-
teľných predmetov si môžeš profilovať 
štúdium podľa seba. Okrem povinných 
voliteľných predmetov – slovenského 
jazyka, dvoch cudzích jazykov a telesnej 
a športovej výchovy si zvolíš 14 rozširu-
júcich hodín s možnosťou výberu podľa 
záujmu a ďalšej profesijnej orientácie.“

„Na začiatku sa nezľakni, je to náročné. Škola ti dáva možnosti venovať sa tomu, čo ťa baví, ale 

musíš zvládnuť aj predmety, ktoré nie sú tvoje obľúbené. Ale pamätaj, že: ťažko na cvičisku, ľahko 

na bojisku. Naučíš sa systematicky pracovať, a to je základ nielen na vysokej škole, ale aj v živote.“
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spojené
školy
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Spojená škola - Stredná športová škola,

Stredná odborná škola drevárska, Žilina

Spojená škola - Stredná odborná škola odievania,

Stredná odborná škola služieb, Žilina - Bytčica

Spojená škola - Stredná odborná škola rybárska,

Stredná odborná škola strojnícka

Stredná odborná škola podnikania, Martin

Spojená škola - Škola umeleckého priemyslu,

Stredná odborná škola technická, Nižná

Spojená škola - Stredná priemyselná škola

informačných technológií Ignáca Gessaya, Obchodná akadémia, tvrdošín

Spojená škola - Stredná odborná škola obchodu a služieb,

Odborné učilište, Ružomberok
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• kvalitný tréningový a výchovno-vzdelávací proces
• športová príprava v rozsahu 10 až 24 hodín týždenne
• komplexný areál školy:
 - školský internát
 - školská jedáleň s možnosťou diétneho 
                 stravovania
 - zrekonštruovaná športová hala
 - vonkajšie športoviská (atletická rovinka, 
                 ihriská na futbal, basketbal, volejbal)
 - zmodernizovaná posilňovňa
 - gymnastická telocvičňa a pohybové 
                 centrum

• tradičné podujatia - Parádny deň, Župná kalokagatia
• bohatá projektová činnosť, medzinárodné mobility skupín

SPOJENÁ ŠKOLA

Rosinská cesta 4, 010 01 Žilina

web: www.sportovaskolaza.sk 
email: skola@sportovaskolaza.sk 
tel.: +421 41 500 44 08,
       +421 907 849 466
facebook: @sportovaskolaza 

Sme jedinou strednou športovou školou v Žilinskom kraji, v kto-
rej zabezpečujeme kvalitný výchovno-vzdelávací proces vrátane 
športovej prípravy v komplexne vybavenom areáli školy, v duchu 
vzájomnej tolerancie so skúsenými pedagógmi a trénermi, pri-
čom sa zameriavame na oblasť výchovy mladých športovcov. 
Snažíme sa skĺbiť náročné stredoškolské štúdium s ešte nároč-
nejšou športovou prípravou a vštepujeme mladým športovcom 
naše motto: „Najväčším svalom športovca je srdce.“

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• informačno-komunikačné technológie 
• športový
• umelecký
• environmentálny, prírodovedný
• ekonomický

Študijné odbory s maturitou 
(talentové prijímacie skúšky)
7451 J športové gymnázium
7471 M športový manažment
7475 M digitálne služby v športe
7476 M spracovanie dát v športe

organizačné zložky:
STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
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Stredná pre teba lebo

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• máš športový talent a chceš na sebe tvr-
do pracovať

• chceš byť úspešný ako Peter Sagan, Pe-
ter Pekarík, Peter Cehlárik, Martin Dúbrav-
ka, Eliška Mintálová a iní absolventi tejto 
školy

• túžiš vyhrať olympiádu či majstrovstvá 
sveta

• okrem športu miluješ aj počítače
• snívaš o reprezentácii našej krajiny v za-
hraničí

„Obsah vzdelávania je podobný ako na iných 
stredných školách, avšak prispôsobený požia-
davkám športovej prípravy. Ponúkame ti úplné 
stredné všeobecné a aj odborné vzdelanie, 
aby si mohol študovať ďalej na vysokej škole, 
alebo mať odborné vzdelanie po ukončení 
svojej športovej kariéry v oblasti športového 
manažmentu, marketingu, informačno-ko-
munikačných technológií či spracovania 
športových dát. Naviac úspešným vykonaním 
maturitnej skúšky získaš osvedčenie II. až III. 
kvalifikačného stupňa trénera v tvojom špor-
tovom odvetví, čo ti umožní uplatniť sa ako 
tréner vo väčšine športových klubov v pod-
state hneď po ukončení štúdia. Môžeš sa tešiť 
na moderné vyučovacie i tréningové metódy 
a veľa nových poznatkov či zručností.“

 „Štúdium aj čas strávený v tejto škole mi dali v mojom športovom aj osobnom napredovaní veľmi 

veľa. Spojiť profesionálny šport so štúdiom často nie je jednoduché, mne sa to vďaka výbornému 

učiteľskému kolektívu v tejto škole podarilo.“
Peter Pekarík, reprezentant SR vo futbale

„Nemohol som si vybrať lepšiu školu. Umožnila mi ísť za svojím snom a posunúť sa ďalej v hokeji, 

získať profesionálnu zmluvu a rozbehnúť tak hokejovú kariéru. No popri tom som bral štúdium 

vždy zodpovedne.“
Peter Cehlárik, reprezentant SR v ľadovom hokeji
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• duálne vzdelávanie v učebnom odbore kaderník
• kadernícky a kozmetický salón pre verejnosť
• moderné odborné učebne
• knižnica s odbornou literatúrou 
• moderná telocvičňa a posilňovňa
• školská jedáleň
• ISIC
• školský psychológ 
• exkurzie doma aj v zahraničí
• dobrovoľníctvo, charitatívne zbierky
• eko - aktivity

SPOJENÁ ŠKOLA

Hlavná 2, 010 09 Žilina – Bytčica

web: www.sszaby.sk
email: skola@sszaby.sk
tel.: +421 41 500 64 24

Je komplexnou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá 
zabezpečuje teoretické vzdelávanie i odborný výcvik 
v študijných a učebných odboroch zameraných pre-
dovšetkým na služby v oblasti starostlivosti o tvár, telo 
a vlasy, ale aj na informačné, poštové či fotografické 
služby. Vo výchovno-vzdelávacom procese uplatňuje 
moderné učebné metódy a v maximálnej miere využíva 
dostupné informačno-komunikačné technológie. Sna-
ží sa napĺňať motto školy: „Neučíme sa pre školu, ale 
pre život“ (Seneca).

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• športové
• vizáž a móda
• ukáž svoju kreativitu

Študijné odbory s maturitou 
7237 M informačné systémy a služby
6403 L podnikanie v remeslách a službách
(nadstavbové štúdium)
6426 L vlasová kozmetika (nadstavbové štúdium)

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
3795 K klientsky manažér pošty
6425 K kaderník vizážista
6446 K kozmetik

Učebné odbory s výučným listom 
6424 H manikér, pedikér
6452 H fotograf
6456 H kaderník

organizačné zložky:
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽIEB 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ODEVNÁ
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• rád čaruješ s vlasmi a vytváraš skve-
lé účesy

• baví ťa starostlivosť o pleť a vizáž
• si kreatívny
• očami fotografa vidíš svet úplne inak 
ako ostatní

• túžiš robiť ľudí krajšími a príťažlivej-
šími

• si komunikatívny 
• miluješ prostredie knižnice a spoloč-
nosť kníh

• snívaš o vlastnom salóne alebo men-
šej firme

„Štvorročné štúdium ukončíš matu-
ritnou skúškou, v niektorých odbo-
roch získaš aj výučný list, ten získaš 
vo všetkých učebných odboroch. 
V nadstavbovom štúdiu  si maturitu 
môžeš doplniť. Pripravíme ťa pre trh 
práce v kozmetických, kaderníckych, 
fotografických, manikérsko-pedikér-
skych, knižnično-informačných i poš-
tových službách, ale aj na súkromné 
podnikanie vo vlastnom salóne.“

„Ahoj, naša škola poskytuje kvalitné vzdelanie v špecifických odboroch. Na teoretickom vyučovaní 

získaš poznatky, ktoré budú pre teba užitočné a zároveň si ich môžeš vyskúšať a overiť v praxi, kde 

získaš zručnosť. Už teraz ti môžeme sľúbiť, že si po nasledujúcich rokoch štúdia okrem vedomostí 

a zručností so sebou odniesieš priateľstvá na celý život. Je dobré  a dôležité mať v živote ľudí, ktorí 

v teba veria, príď ich nájsť medzi nás.“
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• Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu  
výrobu

• duálne vzdelávanie, certifikáty  
• zváračská škola
• CISCO akadémia
• konštruovanie v 3D
• moderné vybavenie, technológie, 
• športoviská, telocvičňa, vlastná posilňovňa, 
workoutové ihrisko

• kinosála
• jedáleň a bufet

SPOJENÁ ŠKOLA

Československej armády 24,
036 01 Martin 

web: www.ssmt.sk 
email: ssmt@vuczilina.sk 
tel.: +421 43 400 11 10
facebook: SPOJENÁ ŠKOLA MARTIN (verejná skupina) 

Škola nadväzuje na tradíciu vzdelávania odborníkov pre  
strojársky  priemysel v regióne Turiec. Aktuálne zabezpe-
čuje odbornú prípravu na výkon povolania v strojárskom, 
automobilovom, elektrotechnickom, energetickom a dre-
várskom priemysle. Modernými metódami vzdelávania 
pripravuje žiakov pre trh práce a štúdium na vysokých 
školách.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• programovanie
• konverzácie v odbornej angličtine
• futbalový, hasičský 
• workout

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:
2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2426 K programátor obrábacích
a zváracích strojov a zariadení
2447 K mechanik hasičskej techniky
2679 K mechanik mechatronik
2682 K mechanik počítačových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik
3693 K technik energetických zariadení budov

Študijné odbory s maturitou:
4215 M rybárstvo
6341 M škola podnikania
2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, 
strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučnym listom:
2433 H obrábač kovov
2466 H 02  mechanik – opravár stroje a zariadenia
2487 H 01 autoopravár mechanik
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

Učebné odbory so záverečnou skúškou na získanie
nižšieho stredného vzdelania (ukončenie ZŠ)
2478 F strojárska výroba
2498 F technické služby v autoservise
3383 F spracúvanie dreva

Organizačné zložky: 
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA RYBÁRSKA
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• chceš pracovať s modernými techno-
lógiami 

• vďaka duálu chceš mať stabilné 
miesto

• fascinuje ťa strojárstvo a nové trendy
• chceš v budúcnosti podnikať
• zaujíma ťa agrosektor
• máš rád svet automobilov
• si nedokončil základnú školu a chceš 
nižšie stredné vzdelanie

„V prvom ročníku si vyberieš firmu, 
v ktorej máš záujem odštartovať kariéru 
v rámci duálneho vzdelávania, alebo 
tak môžeš urobiť vo štvrtom ročníku 
klasického vzdelávania. Máme dlho-
ročné nadštandardné vzťahy s techno-
logicky vyspelými firmami, ktoré majú 
záujem o našich žiakov. Úspešne zma-
turuj a môžeš pracovať. Ak si absol-
ventom učebných odborov alebo pra-
cujúcim, umožníme ti získať maturitu 
v kombinovanej forme nadstavbového 
štúdia. Dáme ti pevné základy a pri-
pravíme ťa na vysokoškolské štúdium 
technického zamerania.“

„Som absolventom odboru mechanik počítačových sietí a  aktuálne doktorand informatiky 

na Žilinskej univerzite. Škola mi poskytla realizáciu v rôznych projektoch a  súťažiach, a neraz 

mi  umožnila aj pobyt na odbornej stáži v zahraničí. Priateľská atmosféra mi dodávala energiu 

aj na mimoškolské aktivity. Spojená škola je miestom, kde som stretol ľudí odovzdávajúcich nielen 

vzdelanie, ale aj rady, ktoré mi zmenili pohľad na život.“
Milan Ondrašovič
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• Centrum odborného vzdelávania pre priemyselnú 
automatizáciu a informačné technológie

• duálne vzdelávanie
• dielne pre odborný výcvik
• špičkové technické a personálne vybavenie
• CISCO akadémia
• ateliéry pre umeleckú tvorbu
• školský internát, školská jedáleň 
• telocvičňa

Spojená škola

Hattalova 471, 027 43 Nižná

web: www.ssnizna.sk
email: ssnizna@ssnizna.sk
tel.: +421 43 538 14 05
facebook: @ssnizna

Spojená škola v Nižnej je moderná, dynamicky sa rozví-
jajúca stredná škola. Neustále sleduje nové trendy roz-
voja priemyslu a hľadá možnosti implementácie nových 
poznatkov do vzdelávacieho procesu. Od  svojho vzniku 
v roku 1951 prešla mnohými systémovými zmenami, až 
sa stabilizovala na jednotnej platforme v podobe elektro-
technického priemyslu a grafického dizajnu. V súčasnos-
ti pokrýva všetky potreby elektrotechnického priemyslu 
na Slovensku, ktoré sú reprezentované jej školskými 
vzdelávacími programami. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• konverzácie v anglickom jazyku
• autoakustika – ozvučenie
• čitateľský, fyzikálny, žurnalistický
• športové - futbal, florbal, volejbal,
relaxačno-pohybové aktivity

• programovanie 2D a 3D, Arduino,
LabVIEW, PLC automatov

• robotika, energetika
• dejiny výtvarnej kultúry, kreativita mladých

Študijný odbor s maturitou a výučným listom
2697 K  mechanik elektrotechnik

Študijný odbor s maturitou
8604 M grafický dizajn
(talentové prijímacie skúšky)

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom
2683 H 11  elektromechanik - silnoprúdová technika
2683 H 12  elektromechanik – automatizačná technika

Organizačné zložky:
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU 
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• si talentovaný, kreatívny a podnikavý
• preferuješ kvalitné vzdelávanie
• ťa baví programovanie
• máš rád inteligentnú techniku
• chceš realizovať svoje vlastné projekty 
a výstavy

• ťa inšpirujú výzvy rozvoja priemyslu IN-
DUSTRY 4.0

• ťa láka duálne vzdelávanie

„Výberom jedného zo školských vzde-
lávacích programov v študijnom od-
bore mechanik elektrotechnik si mô-
žeš zvoliť svoje smerovanie pre oblasť 
autoelektroniky, energetiky, progra-
movania a riadenia CNC strojov alebo 
osobných počítačov a počítačových 
sietí. S maturitou získaš aj výučný 
list a môžeš pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole. Učebné odbory sú 
zamerané na silnoprúdovú techniku, 
rozvody elektrickej energie alebo 
modernú riadiacu techniku. Naša 
umelecká škola ťa pripraví na prácu 
grafického dizajnéra v grafických štú-
diách, reklamných i marketingových 
agentúrach.“

„Učitelia nám odovzdávali to najlepšie z ich vedomostí, zručností a skúseností. Všetko sme zúžitkovali 

neskôr v praxi, ďalšom štúdiu či podnikaní. Škola nám dala priestor pre vlastný rozvoj, odborný 

rast, kreativitu, ale aj zábavu.“
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• duálne vzdelávanie 
• certifikát ECDL o informatickej gramotnosti
• kurzy CCNA - počítačové siete, operačné systémy, 
programovanie, internet vecí 

• osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika
• zmodernizovaná školská jedáleň 
• telocvičňa, posilňovňa
• vybavené odborné učebne
• jazykové, počítačové laboratóriá

Spojená škola

Medvedzie133/1, 027 44  Tvrdošín

web: www.sstv.sk
email: sekretariat@sstv.sk
tel.: +421 43 583 12 10
mobil: 0948 244 961
facebook: @SPSit.KNM

Škola bola od svojho vzniku v roku 1961 orientovaná 
na vzdelávanie odborníkov pre elektrotechnický prie-
mysel. V súčasnosti prispôsobuje obsah vzdelávania 
požiadavkám trhu práce, preto ponúka široké spektrum 
technických odborov od elektrotechniky, mechatroni-
ky, technické lýceum so zameraním na informatiku, až 
po žiadané spracovanie informačných a sieťových tech-
nológií, čomu napovedá i názov a motto školy: „Budúc-
nosť je IT...budúcnosť si TY“.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• konzultácie k maturite zo slovenského jazyka 
• šachový, basketbalový
• programovanie robotov
• doučovanie z elektroniky
• maturitný projekt 
• matematický
• pokročilá konfigurácia CISCO
• programovanie PLC automatov
• anglický jazyk

Študijné odbory s maturitou 
2387 M mechatronika
2675 M elektrotechnika
2561 M informačné a sieťové technológie
3917 M 03 technické a informatické služby
v elektrotechnike
3918 M technické lýceum

Organizačné zložky: 
Stredná priemyselná škola
informačných technológií Ignáca Gessaya
OBCHODnÁ AKADÉMIA
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Odkaz riaditeľky

odkaz od študentov

• si technický a bádateľský typ
• si rád niečo majstruješ, vyrábaš, 
opravuješ

• máš rád prácu s počítačom
• chceš naprogramovať webovú 
stránku, natočiť a postrihať vlastné 
video

• ťa láka  poskladať a naprogramo-
vať robota

• objavuješ možnosti 3D tlačiarne 

„Všetky naše odbory sú ukončené ma-
turitnou skúškou. Pripravia ťa na štú-
dium na vysokej škole s technickým 
zameraním, alebo na prácu v spoloč-
nostiach zameraných na strojárstvo, 
elektrotechniku a informatiku. Okrem 
štandardného štúdia ti ponúkame 
aj nezvyčajný projekt vzdelávania 
AKADÉMIA  VEĽKÝCH  DIEL – projekt 
sokratovskou metódou privádza mla-
dých ľudí k múdrosti. Pôsobí na rozum 
i srdce, rozvíja charakter človeka, a cez 
príbehy či zážitky s dielom ťa motivuje 
pozerať sa na svoj vlastný život.“

„Vezmeme ťa medzi seba, bude ti tu fajn. Nebudeš tu sám. Naša škola ťa výborne pripraví na tvoje 

budúce povolanie. Aj keď je každý z nás jednotlivec a má vlastné záujmy, hodnoty, predstavy a sny, 

častokrát nás ľudia nerešpektujú a chcú mať z nás niečo podľa svojich predstáv. Ale my sme predsa 

my, každý z nás tvorí jedinečnú osobnosť, vďaka ktorej môžeme každým svojím činom prekonávať 

hranice a vybudovať si vlastnú vysnívanú cestu svojho života. Tvoj hlas, tvoj názor je dôležitý a my 

sme tu na to, aby sme ho tlmočili tam,  kde treba.“  
Žiacka školská rada
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• certifikáty, odborné školenia
• zahraničná prax v Nemecku, Grécku, Rakúsku, 
Taliansku a na Cypre

• vlastné reštauračné zariadenie, cukrárenské služby
• kozmetický a kadernícky salón
• spolupráca s podnikmi a hotelovými zariadeniami
• špičkovo vybavené pracoviská odborného výcviku
• organizácia súťaže „Majster palacinka“
• telocvičňa a posilňovňa
• školský internát a jedáleň

Spojená škola

Scota Viatora 8, 034 01  Ružomberok

web: www.ssrk.sk
email: riaditel@ssrk.sk
tel.: +421 44 431 34 10

Škola s vyše 70-ročnou tradíciou je vyhľadávaná pre jej 
dostupnú polohu a možnosťou ubytovania na vlastnom 
internáte. Pripravuje odborníkov v oblasti hotelierstva, 
gastronómie, služieb a cestovného ruchu. Moderným 
vybavením školy, partnerskými  programami, domácimi 
aj zahraničnými stážami vytvára kvalitné predpoklady 
pre budúcu prax a úspešné uplatnenie sa svojich absol-
ventov na trhu práce doma aj v zahraničí. Veľký dôraz pri 
príprave žiakov kladie na formovanie a rozvoj ich sob-
nostných a profesionálnych vlastností, postojov a hod-
notovej orientácie.

O škole

Výhody

Krúžky:

Odbory

• ekologický program na škole
•literárno-dramatický krúžok

Študijný odbor s maturitou a výučným listom
6323 K hotelová akadémia  (päťročná forma štúdia)
6446 K kozmetik

Študijné odbory s maturitou
3158 M styling a marketing
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu
6421 L spoločné stravovanie (nadstavbové štúdium)
6426 L vlasová kozmetika (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom 
2964 H cukrár 
6444 H čašník, servírka 
6445 H kuchár 
6454 H kaderník 
6491 G 01 obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

Organizačné zložky:
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
OBCHODU A SLUŽIEB, Odborné učilište
(pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami)
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Odkaz riaditeľa

odkaz od študentov

• si kreatívny a rád vymýšľaš sladké dobroty
• rád cestuješ a poznávaš nové destinácie
• Ťa baví pripravovať pre iných príjemné 
chvíle

• kuchyňa je Tvoj svet a túžiš aspoň po jed-
nej michelinskej hviezde

• chceš robiť ľudí krajšími
• si chcel byť vždy hotelierom
• si komunikatívny a nie je s Tebou nuda

„Sme tu pre Teba a chceme Ťa lepšie pripraviť na 
život a ukázať Ti cestu a smer. Široká ponuka štu-
dijných a učebných odborov Ťa pripraví na prácu 
v hotelových a reštauračných zariadeniach a s nimi 
spojenom cestovnom ruchu, ale aj v oblasti služieb 
pre vonkajšie skrášľovanie človeka. V študijných 
odboroch získaš maturitu aj s výučným listom, po 
absolvovaní učebných odborov si môžeš založiť 
vlastné podnikanie alebo si v nadstavbovom štúdiu 
doplniť maturitnú skúšku. Kladieme dôraz na výučbu 
cudzích jazyykov, ktorých poznanie otvára dvere ku 
klientom zo zahraničia, ale i na trh práce v zahraničí. 
Vzdelávací program odborného učilišťa poskytuje 
odbornú prípravu na výkon nenáročných pracov-
ných činností žiakom s mentálnym postihnutím ale-
bo s iným zdravotným postihnutím a pripravuje ich 
na pomocné práce  pri  príprave jedál.“

„Nebojíme sa objavovať nové veci a nikdy sa nevzdávame, aj keď už niekedy nevládzeme. Škola 

nám pomáha spoznávať svet, preto prostredníctvom európskych programov a stáží cestujeme, 

vzdelávame sa a učíme sa cudzie jazyky. Svet je predsa veľký a čaká na nás.  Núti nás na sebe 

pracovať, zapájame sa do súťaží a aj do voľnočasových aktivít. V škole máme možnosť pracovať 

v reálnych podmienkach reštauračných zariadení, zájsť do kaderníctva i na kozmetiku. Spoznávame 

sa navzájom,  komunikujeme spolu a usmievame sa, to vždy pomáha.“
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ekonomika
a služby
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Obchodná akadémia, Žilina

Stredná odborná škola podnikania, Žilina

Hotelová akadémia, Žilina

Obchodná akadémia Dušana Metoda Janotu, Čadca

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Čadca

Obchodná akadémia, Martin

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Martin

Obchodná akadémia, Dolný kubín

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Dolný kubín

Stredná odborná škola podnikania a služieb, Námestovo

Obchodná akadémia, Ružomberok

Obchodná akadémia, Liptovský mikuláš

Hotelová akadémia, Liptovský mikuláš
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• bilingválne štúdium
• jazykové certifikáty 
• certifikát Europass - mobility 
• odborná prax v slovenských
i  zahraničných firmách

• duálne vzdelávanie
• exkurzie na Slovensku i v zahraničí
• odborné učebne ekonomických 
a všeobecnovzdelávacích predmetov

• zahraničný lektor
• moderná posilňovňa, multifunkčné ihrisko,
fitness učebňa

• školský bufet, oddychová zóna
• jedáleň hneď pri škole

OBCHODNÁ AKADÉMIA
 Veľká okružná 32, 011 57  Žilina

web: https://www.oavoza.sk 
email: oa@oavoza.sk 
tel.: +421 41 707 59 10
facebook: https://www.fb.com/OAVOZA/
youtube: Obchodná akadémia
Veľká okružná 32, Žilina

Škola má dlhoročnú tradíciu v poskytovaní vzdelávania 
ekonomického zamerania už od roku 1938. V súčasnosti 
sa vyprofilovala na modernú strednú školu, ktorá pripra-
vuje odborníkov na vykonávanie ekonomických činností, 
na získavanie a spracovávanie informácií, na prácu v tu-
zemskom a  medzinárodnom  obchode, v  peňažníctve, 
cestovnom  ruchu či v ďalších službách štátnej správy 
a samosprávy. Bilingválna forma štúdia pridáva naviac 
schopnosť komunikovať aj v odbornej angličtine z oblas-
ti ekonomiky a obchodu.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• English Culture and Games Club  
• Science of Commodities   
• mladý účtovník 
• praktikum OMEGA/ALFA
• praktikum ochrany spotrebiteľa
• joga
• finančná gramotnosť

Študijné odbory s maturitou 
6317 M obchodná  akadémia
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 
(slovensko-anglické) 
(talentové prijímacie skúšky)
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• máš rád ekonomiku a chceš sa naučiť 
účtovníctvo

• neznášaš fyziku a chémiu
• chceš byť kamarát s číslami, angličtinou 
a ďalšími cudzími jazykmi

• sa zaujímaš o svet obchodu a peňazí
• ťa baví spracovávať informácie na počítači

„Štúdium na našej škole sa realizuje 
v štvorročnej a päťročnej bilingválnej 
forme štúdia. Odborne ťa pripravíme 
na štúdium na vysokej škole doma alebo 
v zahraničí, ale aj pre trh práce v oblasti 
účtovníctva, bankovníctva a ďalších 
oblastí ekonomiky. Už na škole môžeš 
získať vysvedčenie zo štátnej skúšky 
z písania na PC a korešpondencie, ako 
aj certifikát na používanie ekonomického 
softvéru ALFA na jednoduché účtovníc-
tvo, OMEGA na podvojné účtovníctvo a  
OLYMP na mzdy a personalistiku. Bilin-
gválne štúdium ti umožní  získať schop-
nosť komunikácie v anglickom jazyku 
na úrovni C1 so zameraním na odborné 
predmety ako sú jazyková odborná 
príprava, tovaroznalectvo, ekonomika 
a podnikanie. Svoje štúdium môžeš 
profilovať aj sám a vybrať si z voliteľných 
predmetov (bankovníctvo, cvičná firma, 
daňová sústava, internetový marketing) 
také, ktoré ťa najviac zaujímajú.“

„K prvým pozitívnym objavom na našej obchodke bude isto radosť zo zistenia, že na klávesnici sa 

nepíše len dvoma prstami, ale čuduj sa svete, ide to všetkými desiatimi. Postupne zistíš, že slovné 

spojenie MÁ DAŤ a DAL má v účtovníctve úplne iný význam a aj to, že na počítači sa môžeš nielen 

hrať a  chatovať, ale aj  tabuľky a  grafy vytvárať.  No nie sme suchári, ktorí milujú len čísla. 

Pod heslom „výlety po celom svete, s našou školou v zime i v lete“ zažiješ nečakané dobrodružstvá 

na pobreží Jadranu alebo na zjazdovkách našich krásnych slovenských hôr. Projekty ti zas umožnia 

zatúlať sa do mnohých kútov Európy.“
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• prax v zahraničí, program ERAZMUS+ 
• duálne vzdelávanie
• lyžiarske kurzy, plavecké kurzy
• možnosť získať štátnu skúšku z písania na PC 
a korešpondencie

• certifikát EUROPASS mobilita
• certifikát animátora voľného času
• cvičná firma
• školský časopis

Stredná odborná
škola podnikania
Sasinkova 45, 010 01 Žilina

web: www.sospza.sk 
email: info@sospza.sk 
tel.: +421 41 562 24 93

Ponúka školské vzdelávacie programy pre budúcich 
manažérov strednej úrovne v oblasti obchodu a služieb, 
živnostníkov, nákupcov, pracovníkov v zahraničnom 
obchode i v logistických centrách. Škola sa usiluje do-
siahnuť  komplexný rozvoj osobností žiakov a podporuje 
nielen talentovanú mládež, ale aj mladých ľudí so špeci-
álnymi potrebami. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• biznis angličtina
• hand made 
• aplikovaná informatika
• rýchle prsty
• finančná gramotnosť
• klub priateľov prírody

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
6442 K obchodný pracovník - duálne vzdelávanie 
6405 K pracovník marketingu 

Študijný odbor s maturitou 
6403 L podnikanie v remeslách a službách
(nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom
2954 H mäsiar - lahôdkar  
2964 H cukrár
6451 H aranžér
6460 H predavač
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• chceš samostatne podnikať a byť 
nezávislý

• si expert v „shoppingovaní“ 
• si kreatívny
• rád cestuješ a spoznávaš svet
• chceš získať niečo viac od školy
• miluješ pečenie a koláčiky

„Ako náš absolvent získaš široký od-
borný profil s potrebným všeobecným 
vzdelaním pre obchod, služby, pod-
nikanie, marketing i cestovný ruch 
a s odbornými zručnosťami s tým súvi-
siacimi.  V praxi sa môžeš uplatniť ako 
agent reklamných obchodných služieb, 
odborný zamestnanec obchodu či 
v oblasti cestovného ruchu, hotelových 
a gastronomických služieb, cestovných 
kanceláriách, podnikoch a organizáci-
ách cestovného ruchu. Systém duál-
neho vzdelávania  je cestou k získaniu 
prvého zamestnania. V našich učebných 
odboroch pripravujeme pre pracovný trh 
zamestnancov v malo a veľkoobchode, 
špecialistov v cukrárenskej výrobe, ale 
aj v mäsopriemysle, ako aj odborníkov 
v oblasti propagácie, reklamy i výtvar-
níctva. Ak ukončíš učebný odbor, máš 
možnosť pokračovať v nadstavbovom 
štúdiu a pripraviť sa na samostatné pod-
nikanie.“

„Poď k nám, doplň náš kolektív aktívnymi, cieľavedomými mladými  ľuďmi, ktorí vedia, čo chcú 

v živote dosiahnuť. Spolu to zvládneme.“
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• Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
pre služby a gastronómiu

• duálne vzdelávanie
• spolupráca so stavovskými organizáciami 
a profesijnými zväzmi

• moderná školská jedáleň 
• telocvičňa a posilňovňa 
• odborná prax v zahraničí – Rakúsko, Taliansko, 
Španielsko, Grécko

• projektová činnosť
• cvičná firma
• charitatívne a dobrovoľnícke podujatia

Hotelová
akadémia
Hlinská 31, 010 01 Žilina

web: www.hazilina.sk
email: sekretariat@hazilina.sk
telefón: +421 41 723 24 15
Facebook: @HotelovaAkademiaZilina

Škola s dlhoročnou tradíciou zameraná na prípravu 
odborníkov v oblasti gastronómie, hotelierstva a cestov-
ného ruchu. Okrem kvalitného teoretického vzdelávania 
a výučby anglického, nemeckého, ruského a španielske-
ho jazyka zabezpečuje odborný výcvik v renomovaných 
prevádzkach. Pravidelne organizuje barmanské, baristic-
ké, somelierske a animátorské kurzy pre žiakov i širokú 
verejnosť, ktorých absolvovanie je ukončené certifikátmi. 
Akadémia sa riadi mottom: „Škola ti môže otvoriť dvere, 
ale vstúpiť do nich musíš ty sám.“

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• jazykové
• športové
• zamerané na gastronómiu

Študijné odbory s maturitou  a výučným listom
6323 K hotelová akadémia (päťročná forma štúdia) 
6444 K čašník, servírka
6445 K kuchár

Študijné odbory s maturitou
6324 M manažment regionálneho  cestovného ruchu
6421 L spoločné stravovanie (nadstavbové štúdium).

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom
2964 H cukrár
6444 H čašník, servírka 
6445 H kuchár
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• miluješ jedlo a jeho prípravu
• si organizačný typ a rád cestuješ
• chceš absolvovať barmanský, ba-
ristický a someliersky kurz a získať 
certifikáty

• dobrovoľníctvo a charita sú ti blízke
• máš podnikateľského ducha a si kre-
atívny

• chceš praxovať v zahraničí
• komunikuješ v cudzích jazykoch

„Naša škola ti dá vynikajúci teoretický 
aj odborný základ pre štúdium na vysokej 
škole, uplatnenie sa na trhu práce, ale 
aj schopnosti podnikať v gastronómii, 
hotelierstve a v cestovnom ruchu. Umož-
níme ti štúdium troch cudzích jazykov, čo 
podporí tvoj odborný rast a uplatnenie 
v zahraničí. Budeš schopný zvládnuť 
aj podnikateľskú činnosť a vedenie eko-
nomickej agendy. Získaš všetky pred-
poklady a zručnosti na svoje pôsobenie 
v oblasti gastronomických služieb. Ak sa 
po ukončení učebného odboru rozhodneš 
študovať ďalej, môžeš získať maturitu 
v nadstavbovom štúdiu. Študovať môžeš 
aj v duálnom systéme vzdelávania.“

„Ak ťa baví varenie, rád si vychutnáš dobrú kávu alebo miešaný drink, neváhaj a  pridaj sa 

k nám. Vďaka našej škole získaš veľa vedomostí, skúseností a spoznáš mnoho inšpiratívnych ľudí. 

V gastronómii je každý deň iný, preto je práca v nej taká zaujímavá. Nové priateľstvá, zážitky, 

informácie a cestovanie. To všetko môžeš vďaka hotelovej akadémii získať.“
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• Európska značka kvality 2016
• certifikáty a štátne skúšky  z odborných predmetov 
a z cudzích jazykov

• Europas Mobility, ECVET
• odborná stáž v zahraničí
• EEBG – podnikateľská hra krajín EÚ
• zrekonštruovaná telocvičňa, posilňovňa
• školská jedáleň
• olympijská škola roka
• cvičná škola Fakulty humanitných vied UNIZA
• zahraniční lektori
• bezbariérová škola

OBCHODNÁ AKADÉMIA
DUŠANA METODA JANOTU 
Ul. 17. novembra 2701, 022 01 Čadca

web: www.oadmj.sk 
email: sekretariat@oadmj.sk 
tel.: +421 41 433 21 06,
       +421 41 433 21 03

Škola je najstaršou odbornou školou na Kysuciach, ktorá 
nadväzuje na tradíciu Štátnej obchodnej školy v Čad-
ci  zriadenej v roku 1945. Dodnes pripravuje odborníkov 
pre oblasť ekonomiky, administratívy, obchodu i bankov-
níctva. V roku 1990 bola premenovaná na Obchodnú aka-
démiu v Čadci a pri príležitosti 60. výročia založenia školy 
získala čestný názov Obchodná akadémia Dušana Metoda 
Janotu. Študentov vzdeláva nielen po odbornej ekono-
mickej stránke pre domáci a zahraničný trh práce, ale tiež 
po stránke jazykovej. Motivuje ich k výberu praktických 
predmetov, v ktorých sa učia podnikateľským návykom 
a zručnostiam. Ponúka tiež možnosť bilingválneho štúdia 
odboru obchodná akadémia v anglickom a nemeckom 
jazyku.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• športové, jazykové, odborné
• redakčný, debatný, environmentálny

Študijné odbory s maturitou 
6317 M obchodná  akadémia
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 
(slovensko-anglické, slovensko-nemecké)
(talentové prijímacie skúšky)
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• si chceš osvojiť ekonomické pojmy, podvojné 
účtovníctvo

• chceš zapojiť všetky prsty na oboch rukách pri 
písaní na PC a písať ako blesk

• chceš pracovať ako odborný pracovník v oblasti 
účtovníctva, personalistiky, administratívy, mate-
riálového zabezpečenia a zásobovania, finančníc-
tva alebo verejnej správy

• chceš študovať na VŠ - ekonomického zamera-
nia, právneho zamerania, na pedagogických, filo-
zofických či filologických fakultách

• máš rád nové výzvy
• si tímový hráč, chceš sa podieľať na chode školy

„Akadémia ťa pripraví na výkon činností odborné-
ho ekonomického pracovníka vo verejnej správe 
i v podnikateľských subjektoch, schopného komu-
nikovať v dvoch cudzích jazykoch. Ak máš záujem, 
budeš pripravený pokračovať aj v štúdiu na vysokej 
škole nielen ekonomického zamerania. V päťročnom 
bilingválnom štúdiu je 1. ročník zameraný na jazyko-
vú prípravu a 2. – 5. ročník je v rozsahu štúdia od-
boru obchodná akadémia. Ponúkame ti vyučovanie 
profilových odborných predmetov v cudzom jazyku 
metódou CLIL z oblasti odbornej terminológie 
a korešpondencie. Bilingválne štúdium ukončíš ma-
turitou na jazykovej úrovni C1. Môžeš u nás získať 
štátne skúšky  z odborných predmetov a z cudzích 
jazykov, štátnu skúšku z písania na počítači a koreš-
pondencie,rovnako tak certifikáty o znalosti práce 
na softvéri OMEGA od spoločnosti KROS, za úspeš-
né absolvovanie programu aplikovaná ekonómia, 
ako aj medzinárodný certifikát podnikateľských 
zručností.“

„Vďaka akadémii som zvýšila svoje šance na uplatnenie sa na trhu práce, naplno využila vedomosti, 

získala predstavu o fungovaní podnikateľského prostredia a zvýšila svoje sebavedomie, ktoré je 

nevyhnutné pre úspešnú kariéru. Pochopila som, že vzdelanie je investícia, ktorá je nestárnúca - 

ani vekom, ani infláciou.“
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• kurzy: barmanský, someliersky, baristický 
s osvedčením s medzinárodnou platnosťou

• zahraničná odborná prax s možnosťou získavať 
vedomosti a odborné zručnosti v prevádzkach 
v Nemecku, Švajčiarsku, Francúzsku, Taliansku, 
Grécku, na Cypre, Rhodose, Kréte či v Karibiku

• duálne vzdelávanie
• prevádzky školy – kozmetika, kaderníctvo, 
cukráreň, reštaurácia Beskyd

• školský bufet
• individuálny odborný výcvik
• celoživotné vzdelávanie

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 
Ul. 17. novembra 2579, 022 01 Čadca

web: https://sosca.edupage.org/ 
email: sekretariat@sosca.sk
tel.: +421 41 432 15 90
facebook: @sosobchoduasluziebcadca
instagram: sos_obchodu_a_sluzieb_cadca

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci je 
moderná, dynamicky sa rozvíjajúca škola, kladúca dôraz 
predovšetkým na kvalitu vzdelávania. V regióne Kysuce 
je známa pod názvom KOCKA. Pripravuje odborní-
kov a aj stredný manažment pre poskytovanie služieb 
v gastronómii, hotelierstve, cestovnom ruchu, obchode 
a odborníkov pre prax v osobných službách ako kader-
níctvo a kozmetika. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• veľký výber záujmových útvarov
z oblasti gastronómie

• carving
• krúžok cudzích jazykov
• športový
• ekonomický, digitálnych technológií

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
6323 K hotelová akadémia  (päťročná forma štúdia)
6405 K pracovník marketingu
6444 K čašník, servírka 
6445 K kuchár 
6446 K kozmetik

Študijné odbory s maturitou
6411 L prevádzka obchodu (nadstavbové štúdium)
6421 L spoločné stravovanie (nadstavbové štúdium)
6426 L vlasová kozmetika (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom 
2964 H cukrár 
6444 H čašník, servírka 
6445 H kuchár 
6454 H kaderník 
6460 H predavač 
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• máš rád pečenie a rád tvoríš chutné 
dobroty

• si kreatívny
• sa cítiš v kuchyni ako doma
• túžiš robiť ľudí krajšími a zaujímavej-
šími

• hotelierstvo a cestovný ruch sú tvoj 
svet

• chceš samostatne podnikať a byť 
nezávislý

• chceš objaviť poznatky a zručnosti 
v prevádzkach

• chceš zlepšiť svoje komunikačné 
zručnosti v cudzích jazykoch

• môžeš absolvovať zahraničnú prax

„Škola má širokú ponuku študijných 
a učebných odborov predovšetkým 
z oblasti služieb v gastronómii, starost-
livosti o telo i cukrárskej výroby, ale 
aj v hotelierskych a marketingových 
službách. Absolvovaním učebných 
odborov získaš výučný list. Ak máš 
záujem pokračovať v štúdiu, môžeš 
v nadstavbovom štúdiu podľa svojho 
zamerania získať maturitu. Výučný 
list rovnako získaš aj absolvovaním 
našich študijných odborov. Odborné 
vedomosti a najmä praktické zručnosti 
môžeš rozvíjať v školských prevádz-
kach, veľkým prínosom pre teba bude 
zahraničná odborná prax.“

„Naučila som sa variť, piecť, obsluhovať a viem, ako to všetko zužitkovať. Mala som kolektív dobre 

naladených pedagógov, ktorí ma vzdelávali, vychovávali, naučili rozmýšľať, samostatne pracovať 

a kreatívne myslieť. Získané vzdelanie je môj kapitál a budúcnosť patrí vedomostiam.“
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• duálne vzdelávanie
• bilingválne štúdium (slovensko-anglické)
• odborná prax a výmenné pobyty žiakov v zahraničí
• študentská karta ISIC/EURO26
• jedáleň, bufet
• posilňovňa
• metodika CLIL
• Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

OBCHODNÁ
AKADÉMIA
Bernolákova 2, 036 37  Martin

web: www.oamt.eu 
email: office@oamt.sk 
tel.: +421 43 422 18 90
Facebook: @oamt.eu 

Škola ako jedna z prvých slovenských stredných odbor-
ných škôl na území Slovenska vychováva odborníkov  
pre obchod a financie v regióne Turiec. Nestavia len 
na dlhoročnej 135-ročnej tradícii vyššej obchodnej školy, 
ale v modernom duchu a spôsobe výučby sa snaží pri-
praviť odborne spôsobilých a jazykovo zdatných absol-
ventov pre európsky trh práce. Škola ponúka štvorročné 
alebo bilingválne päťročné štúdium.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• zručnosti pre úspech
• finančná gramotnosť
• účtovníctvo v praxi
• odborná komunikácia v anglickom jazyku
• športové hry

Študijné odbory s maturitou 
6317 M obchodná akadémia 
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium 
(slovensko-anglické)
(talentové prijímacie skúšky)
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• ťa baví svet financií
• angličtina je tvoje Nr. 1
• si medzi číslami ako doma 
• máš podnikavého ducha a kreativitu
• cestuješ a rád sa delíš o svoje zá-
žitky

• chceš byť pripravený na uplatnenie 
sa na trhu práce

„U nás objavíš druhý cudzí jazyk 
a nové odborné ekonomické pred-
mety. V 3. ročníku sa odborne pro-
filuješ výberom svojich voliteľných 
predmetov so zameraním na vše-
obecnú ekonomiku alebo na ces-
tovný ruch. Predmet cvičná firma ťa 
pripraví na maturitu, hlavne na jej 
praktickú časť, a to buď praktickou 
realizáciou komplexnej úlohy ale-
bo obhajobou vlastného projektu. 
Po ukončení štúdia máš možnosť 
ísť študovať na vysokú školu eko-
nomického zamerania alebo nastú-
piť do praxe ako účtovník, asistent, 
referent vo firme, banke, ako pra-
covník v štátnej a verejnej správe, 
v podniku cestovného ruchu.“

„Škola nás podporuje pri rozvoji osobnostných predpokladov, aby sme rástli, dosahovali naše maximá 

a objavovali schopnosti, o ktorých sme ani netušili, že ich máme. Prináša nám možnosti vycestovať 

do zahraničia, spoznať iné kultúry, nový svet, ďalšie krajiny, ľudí a získať nových priateľov. Prax 

v zahraničí posilňuje našu samostatnosť a flexibilitu.“
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• duálne vzdelávanie
• barmanský, baristický, someliersky, vizážistický 
kurz

• nové trendy v cukrárskej výrobe
• odborná prax zabezpečovaná u TOP 
zamestnávateľov SR 

• oddychové a relaxačné zóny
• odborné učebne, jazykové laboratórium
• vlastná kuchyňa, jedáleň, školský bufet
• výmenné pobyty študentov v zahraničí

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
Stavbárska 11, 036 80 Martin

web: www.sosmt.edupage.org
email: sosmt@sosmt.sk
tel.: +421 43 413 53 11,
       +421 43 413 32 66

Už viac ako 100 rokov patrí k popredným školám 
so zameraním na obchod a služby. Škola prechádza 
veľkými zmenami - rekonštruuje zariadenia, inovuje 
materiálno-technické zabezpečenie, buduje jazykové 
laboratórium a nové oddychové zóny pre študentov. 
Inovuje aj v oblasti vyučovacích metód, zvyšuje dôraz 
na kvalitnú odbornú a jazykovú prípravu. V systéme 
duálneho vzdelávania spolupracuje s TOP firmami v re-
gióne i na celom Slovensku. Jej cieľom je príprava od-
borníkov v oblasti služieb, ako aj v oblasti obuvníckeho 
a tlačiarenského priemyslu.“

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• „Mladý redaktor“ – školský časopis
• ostatné krúžky podľa ponuky

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:
6323 K hotelová akadémia (päťročná forma štúdia)
3446 K grafik tlačových médií
3247 K technik obuvníckej výroby 
3457 K operátor tlače 
6442 K obchodný pracovník 
6444 K čašník, servírka 
6445 K kuchár 
6446 K kozmetik 

Študijné odbory s maturitou:
6337 M informačné technológie a informačné služby v obchode 
6403 L podnikanie v remeslách a službách (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom:
2964 H cukrár
3274 H obuvník
3473 H 08 polygraf – knihár
6444 H čašník, servírka 
6445 H kuchár 
6456 H kaderník 
6460 H predavač 

Učebný odbor so záverečnou skúškou:
6468 F pomocník v kuchyni
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• gastronómia je tvoj svet
• vymýšľaš rôzne účesy
• svoj pohľad na svet vyjadruješ grafikou
• ťa baví robiť vizážové premeny ľudí
• sa zaujímaš o IT
• pečenie je tvoja vášeň
• chceš získavať zručnosti v duáli
• snívaš o vlastnom podnikaní a byť sám 
sebe pánom

 „V popredí záujmu a snaženia školy stojí 
kvalitné vzdelávanie pre život. Sme otvo-
renou školou, reagujeme na požiadavky 
spoločnosti, študentov, rodičov, trhu 
práce. Budujeme systém duálneho vzde-
lávania a podporujeme nové možnosti 
vzdelávania. Väčšina študijných odborov 
ti spolu s maturitou prinesú aj výučný list 
a umožnia pokračovať v štúdiu na vy-
sokej škole. Učebné odbory ťa priprava 
priamo pre trh práce v oblasti služieb. 
V nadstavbovom štúdiu si môžeš dokon-
čiť úplné odborné vzdelanie s maturitou, 
ktoré ťa pripraví na samostatné podnika-
nie.“

„Na SOŠ obchodu a služieb som študovala v študijnom odbore grafik tlačových médií. Napriek tomu, 

že som sa tejto profesii nikdy nevenovala profesionálne, vedomosti, zručnosti a skúsenosti získané 

počas štúdia som dokázala profesionálne zúročiť. Dnes pracujem ako učiteľka a súčasne sa venujem 

vydávaniu nových učebníc, takže ako vyštudovaná grafička si všetky grafické úpravy dokážem urobiť 

sama. Škola mi dala nielen teoretické základy, ktoré mi umožnili študovať na VŠ, ale aj praktické 

zručnosti, ktoré dodnes využívam.“
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• duálne vzdelávanie
• certifikáty účtovných programov firmy KROS
• značka kvality v programe Európsky zbor solidarity
• štátna skúška v písaní na PC
• cvičná firma
• moderný školský internát, jedáleň
• posilňovňa, telocvičňa
• oddychové zóny
• bezbariérový prístup

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Radlinského 1725/55, Dolný Kubín

web: www.oadk.edupage.org
email: oadkubin@gmail.com
tel.: +421 43 586 48 01

Škola s viac ako 50-ročnou tradíciou je otvorená novým 
myšlienkam a vzdelávacím metódam. Pripravuje na vý-
kon činností odborných ekonomických pracovníkov 
v rôznych podnikoch, podnikateľských subjektoch, ban-
kách i verejnej správe. Výuka odborných predmetov je 
podporená predmetom cvičná firma, ktorá získava me-
dzinárodné ocenenia. Prostredníctvom programu Eraz-
mus+, absolvujú žiaci i učitelia odborné stáže v zahraničí, 
pre zlepšenie kvality odborného vzdelávania.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• účtovníctvo prakticky
• programovanie
• wordprocessing
• športové – futbal, armwrestling

Študijný odbor s maturitou 
6317 M obchodná akadémia

Študijný odbor s absolventskou skúškou
6332 Q daňové služby (vyššie odborné štúdium)
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• chceš byť v živote úspešný 
• chceš široké možnosti uplatnenia 
na trhu práce

• ťa zaujíma ekonomika, účtovníctvo 
a daňové poradenstvo

• ťa baví matematika a jazyky
• sa chceš naučiť správne investovať 
a narábať so svojimi peniazmi

• snívaš o vlastnom podnikaní

„Škola ponúka úplné odborné vzdela-
nie ekonomického zamerania a naučí 
ťa zorientovať sa vo svete ekonomiky, 
obchodu  a účtovníctva. Štúdiom zís-
kaš schopnosť komunikovať v dvoch 
cudzích jazykoch, schopnosť do-
konale zvládnuť písanie na počítači 
všetkými desiatimi, základy účtov-
níctva a administratívnej korešpon-
dencie. Dostaneš príležitosť vytvárať 
nové a originálne veci. Po maturite 
sa rozhodneš či nastúpiš do svojho  
prvého zamestnania, alebo budeš 
pokračovať v štúdiu na vysokej ško-
le. Môžeš pokračovať aj vo vyššom 
odbornom štúdiu v odbore daňové 
služby a po získaní titulu DiS - dip-
lomovaný špecialista sa uplatníš 
v podnikoch alebo ako samostatný 
podnikateľ v oblasti účtovného a da-
ňového poradenstva“.

„Počas štúdia zažiješ veľa zábavy, spoznáš nových učiteľov, ktorí ťa naučia veľa praktického. Spoznáš 

aj nás, tvojich nových kamarátov, zažiješ príjemné a  zaujímavé štyri roky života. Naša útulná 

škola ti zaiste pripraví nezabudnuteľné zážitky a v rámci projektových aktivít ti umožní spoznať, 

ako sa učia študenti v Európe. Ekonomiku máme radi a ty ju budeš milovať tiež.“
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• absolvovať zahraničnú prax
• účasť v medzinárodných projektoch
• vykonávať prax aj v rodinných firmách
• exkurzie vo firmách, na veľtrhoch
• možnosť podnikať, zarábať už počas štúdia
• študovať so zahraničnými študentami (SRB, 
UKR)

• veľmi nízka miera nezamestnaných 
absolventov 0 – 6 %

• beauty & fashion salóny
• vlastné reštauračné zariadenia
• rekvalifikačné kurzy
• priestory na športovanie
• internát 
• niekedy dávame aj 3-tiu šancu :)

Stredná odborná
škola obchodu a služieb
Pelhřimovská 1186/10, 026 80 Dolný Kubín

web: www.sosdk.sk 
email: skola@sosdk.sk 
tel.: +421 43 586 31 64
facebook: Stredná odborná škola
                  obchodu a služieb Dolný Kubín 

Škola je zameraná na vzdelávanie odborníkov 
pre oblasti služieb ako sú hotelierstvo a gastronó-
mia, beauty & fashion, stavebníctvo, nábytkárstvo 
a podnikanie. Vzdelávanie je zamerané na rozvoj 
odborných, ako aj osobnostných kompetencií. 
Odborné vzdelávanie a prípravu škola prispôsobu-
je prognózam a požiadavkám meniaceho sa trhu 
práce. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• digitalizácia v odbore
• robotika a mikropočítače
• manažment osobných financií, rodinný rozpočet
• konverzácie v cudzom jazyku
• vyrezávanie
• peeling – make up, vlasová kozmetika,
 divadelné líčenie

• slovenská kuchyňa kedysi a dnes
• barmanský, baristický, carving
• rôzne športové

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
6323 K hotelová akadémia (päťročná forma štúdia)
6444 K čašník, servírka
6445 K kuchár
6446 K kozmetik

Študijný odbor s maturitou:
6403 L podnikanie v remeslách
a službách (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou
skúškou a výučným listom:
3661 H murár
3678 H inštalatér
6445 H kuchár
6456 H kaderník
6489 H hostinský
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• si kreatívny a baví ťa vytvárať nové veci
• rád komunikuješ face to face
• veríš, že sa uživíš svojimi šikovnými 
rukami 

• súhlasíš, že remeslo má stále zlaté dno
• by si si rád sám zarobil už počas štú-
dia 

• si chceš vyskúšať žiť a praxovať v za-
hraničí 

• snívaš o vlastnom podnikaní už počas 
školy

„Široká škála študijných odborov ti po-
núka po 4 resp. 5 rokoch štúdia mož-
nosť získať maturitu spolu s výučným 
listom a úplné stredné odborné vzde-
lanie pre prácu v oblasti služieb, hote-
lierstva, gastronómie a nábytkárstva. 
Výučný list po ukončení trojročných 
učebných odborov ti otvorí dvere k zís-
kaniu vlastnej živnosti, súkromnému 
podnikaniu, ale i k maturite absolvova-
ním nadstavbového štúdia.  Odborné 
vedomosti, skúsenosti a zručnosti 
nadobudneš priamo u zamestnávateľov 
v praxi alebo na zahraničných stážach.“

„Nikdy som si nemyslela, že sa budem tak veľmi tešiť do školy. Tešila som sa kvôli novým tváram, 

novým možnostiam, ktoré poskytuje táto stredná škola. Prvýkrát mi niekto vykal a  bol to 

neskutočne blažený stav, ktorý mi dával pocit, že som niekto, nie iba obyčajná Naďa z 9.B. Akosi 

ľahšie sa mi rešpektujú učitelia, keď nás vnímajú ako veľkých. Teším sa už teraz na zaujímavé 

exkurzie, akcie, súťaže vo vyšších ročníkoch, ktoré organizujú aj starší žiaci, ako spoznám Prahu, 

Paríž, Viedeň či zažijem zahraničnú prax.“
Naďa, 1. ročník
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• lokalita v blízkosti centra mesta
• ambasádorská škola Európskeho parlamentu
• celoslovenské a medzinárodné úspechy
• spolupráca s Microsoft (Študentské trénerské 
centrum), spolupráca s Google, Jaguár Land Rover, 
IT Akadémiou JA Slovensko, so Žilinskou univerzitou

• odborná prax v ekonomických a IT firmách
• kurzy ANJ s lektorom z Ameriky, zahraničné stáže - 
Cyprus, Praha

• certifikáty ECDL (Európsky vodičák na počítače)
• certifikáty Google (digitálny marketing)
• certifikáty z účtovných programov Omega, Alfa plus, 
Olymp

Stredná odborná
škola podnikania a služieb
Hattalova 968/33, 029 01 Námestovo

web: www.sosno.sk 
email: sosno@sosno.sk 
tel.: +421 43 552 23 48
facebook: @SOSNamestovo

Škola je moderne vybavenou, kvalitnou a úspešnou vzde-
lávacou inštitúciou, ktorá kráča s dobou a učí pre budúc-
nosť.  Inovuje metódy i obsah vzdelávania, prispôsobuje 
ho aktuálnym požiadavkám trhu práce. Poskytuje nad-
štandardné ekonomické, finančné a IT vzdelávanie, učí 
žiakov kriticky myslieť, tímovo spolupracovať, riešiť prob-
lémy a prezentovať sa. Pripravuje odborníkov pre oblasť 
cestovného ruchu a služieb. Odborná prax na získanie 
praktických vedomostí a zručností je zabezpečená v re-
nomovaných ekonomických a IT firmách, zariadeniach 
cestovného ruchu i salónoch krásy.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• ako byť dobrý podnikateľ
• účtuj viac – účtuj dobre
• práca s vlasmi
• spracovanie grafiky, zvuku a videa
• športové krúžky
• strelecký krúžok
• jazykové krúžky: ANJ a NEJ

Študijné odbory s maturitou 
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu  
6329 M 01 obchodné a informačné služby – medzinárod-
né obchodné vzťahy
6426 L vlasová kozmetika (nadstavbové štúdium)

Študijný odbor s maturitou a výučným listom
6446 K kozmetik 

Učebný odbor so záverečnou skúškou
a výučným listom
6456 H kaderník 
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• miluješ cestovať a spoznávať nové kraji-
ny a ľudí

• chceš plynule hovoriť anglicky a nemec-
ky

• plánuješ podnikať
• ťa fascinuje svet kozmetiky a vlasovej 
tvorby

• rád programuješ a baví ťa svet počítačov
• si želáš preniknúť do robotiky a virtuálne-
ho sveta

• túžiš konečne zažiť úspech vo svojom 
živote

• zamýšľaš študovať na vysokej škole

„Štúdium v našich študijných odboroch je 
štvorročné, okrem všeobecnovzdelávacích 
predmetov sa budeš pripravovať aj na od-
borné predmety, špecifické podľa zamera-
nia príslušných odborov. Počas školského 
roka absolvuješ odbornú prax a po maturite 
budeš pripravený pre prax alebo na štú-
dium na vysokej škole. V odbore kozmetik 
absolvuješ odborný výcvik, ktorý je celoroč-
nou súčasťou vyučovania a v ňom k matu-
rite získaš aj výučný list potrebný pri zakla-
daní vlastnej firmy. Učebný odbor kaderník 
je trojročný a tiež v ňom spolu s výučným 
listom získaš množstvo odborných a najmä 
praktických skúseností. Po jeho absolvo-
vaní môžeš pokračovať v nadstavbovom 
štúdiu a získať maturitu.“

„Som rada, že som si vybrala túto školu. Vďaka nej som mala možnosť spoznať nové krajiny, veľa 

som cestovala. Učitelia sú tu veľmi milí a hlavne priateľskí. Nemusíš sa báť, poď študovať na SOŠPaS.“ 
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• vysoké hodnotenie agentúry INEKO
v kategórii SOŠ  

• certifikát z účtovného program OMEGA 
• duálne vzdelávanie 
• štátnica z ADK
• prax v zahraničí - v metropolách Viedeň, Budapešť, 
Miláno

• školská jedáleň 
• zrekonštruovaná telocvičňa a moderná posilňovňa
• kultúrno-informačné centrum so školskou 
knižnicou

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Scota Viatora 4, 034 01 Ružomberok

web: www.oark.edu.sk
email: oark.mail@gmail.com
tel.: +421 44 432 26 26

Už od svojho vzniku má škola za cieľ nielen  odovzdávať 
vedomosti a pripravovať  žiakov na povolanie a získanie 
prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí postoje, 
viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. 
To sa jej darí vďaka kvalitnému školskému vzdelávacie-
mu programu s dôrazom na vyučovanie ekonomiky, úč-
tovníctva, IKT a cudzích jazykov. Vo vzdelávacom proce-
se sa využívajú  moderné vyučovacie metódy doplnené 
o exkurzie. Študenti sa aktívne zapájajú do chodu školy 
prostredníctvom žiackej školskej rady. Na škole je boha-
tá krúžková i mimoškolská činnosť, ktorá pomáha k vy-
tváraniu bezpečnej a pozitívnej klímy.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• športové - basketbal, volejbal, florbal, futbal
• vedomostné krúžky - matematický,
ekonomický mladý účtovník, účtovníctvo v praxi

• jazykové – angličtina
• podpora kreativity - výtvarný, novinársky,
rozhlasový, digitálna fotografia

Študijný odbor s maturitou 
6317 M obchodná  akadémia

Študijný odbor so záverečnou pomaturitnou skúškou
6314 N cestovný ruch (pomaturitné kvalifikačné štúdium)
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• chceš spoznať nových priateľov
• túžiš písať na PC ako blesk a vyu-
žívať pritom všetky prsty na oboch 
rukách 

• ťa baví ekonomika, personalistika či 
účtovníctvo

• si kreatívny a rád cestuješ
• je ti blízke dobrovoľníctvo
• chceš študovať na vysokej škole
• si tímový hráč a chceš sa podieľať 
na chode školy

„Naša škola ti poskytne všeobecné 
i odborné vzdelanie, nevyhnutné 
pre výkon obchodno-podnika-
teľských funkcií vo výrobných 
podnikoch, v tuzemskom i medzi-
národnom obchode, peňažníctve, 
cestovnom ruchu, službách v štátnej 
i verejnej správe. Popri štúdiu môžeš 
okrem certifikátu účtovného progra-
mu OMEGA získať aj certifikáty  za-
hraničnej praxe ECVET, animátora 
cestovného ruchu, IT Fitnes test i zá-
klady digitálneho manažmentu. Bu-
deš pripravený pre prax i na štúdium 
na vysokej škole. Ak ťa baví cestovný 
ruch, ponúkame ti špecializačné 
denné pomaturitné štúdium pre túto 
oblasť.“

„Škola mi dala pevné základy do  života. Každý deň v  prvom ročníku na  vysokej som v  duchu 

ďakovala učiteľom, že boli na nás nároční.“
Janka, 2006

„Do školy môžem kedykoľvek prísť po radu a stretávam tu usmiatych učiteľov, ktorí si pre mňa vždy 

nájdu čas. A to je v tejto uponáhľanej dobe vzácne.“
Monika, 2019 
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• duálne vzdelávanie
• certifikát z účtovného programu OMEGA
certifikát Online ekonómia

• preukaz žiaka ISIC
• moderné odborné učebne 
• bezbariérový prístup
• dobrá lokalita a dostupnosť 
• školský internát a školská jedáleň
• telocvičňa, posilňovňa
• outdoorové ihrisko v areáli školy
• charitatívna a dobrovoľnícka činnosť

OBCHODNÁ AKADÉMIa
Nábr. K. Petroviča 1571, 031 47 Liptovský Mikuláš

web: www.oalm.eu
email: oalm@oalm.eu
tel.: +421 44 554 12 88,
       +421 905 435 162
facebook:  @OALiptovskyMikulas
instagram: obchodnaakademialm

Obchodná akadémia v Liptovskom Mikuláši poskytuje 
žiakom úplné stredné ekonomické vzdelanie. Štúdium je 
zamerané na vyučovanie ekonomiky, práva, marketingu, 
či účtovníctva, duálne a odborné vzdelávanie prebieha 
v škole aj na pracovisku, vďaka čomu si zamestnáva-
telia môžu vychovávať nových perspektívnych zamest-
nancov. Absolvent je pripravený na pracovné pozície 
zamerané na výkon ekonomických, obchodno-podni-
kateľských a administratívnych činností prierezovo vo 
všetkých odvetviach národného hospodárstva. Ovláda 
mzdové účtovníctvo a rozpočtárstvo, základy práva, fi-
nančníctvo a všeobecnú administratívu, personalistiku aj 
komunikáciu s klientom. Škola sa angažuje v národných 
a európskych projektoch, vďaka ktorým má vybavené 
odborné učebne a žiaci absolvujú prax v zahraničí.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• účtovníctvo 
• online ekonómia
• ambasádorská škola
• športové krúžky

Študijné odbory s maturitou 
6317 M obchodná  akadémia
6325 M ekonomické lýceum
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• sa nebojíš nových výziev
• chceš študovať a získavať skúsenosti 
priamo na pracovisku

• sa chceš uplatniť v atraktívnom odbore
• sa rád zapájaš do projektov

„Štúdium v odbore ekonomické lý-
ceum je kombináciou všeobecného 
gymnaziálneho učiva a odborného 
zamerania ekonomického smeru. Je 
zamerané na kvalitnú prípravu na štú-
dium na vysokých školách ekonomic-
kého a právnického zamerania u nás 
aj v zahraničí. V odbore obchodná 
akadémia ťa pripravíme na prácu 
v obchodno-podnikateľských funkci-
ách v tuzemskom aj medzinárodnom 
obchode, finančníctve, administratíve, 
cestovnom ruchu a v ďalších. Praktic-
ké vyučovanie prebieha priamo v or-
ganizáciách a renomovaných firmách 
regiónu alebo cez medzinárodné pro-
jekty v zahraničných firmách.“

„Obchodná akadémia v  Liptovskom Mikuláši bola pre  mňa tou správnou voľbou. Máme dobrý 

triedny kolektív. Na  škole sú výborní učitelia, ktorí nám vždy vyjdú v  ústrety. S  maturitou 

na OA máme široké uplatnenie v praxi, ale aj možnosť ísť na VŠ. V treťom a štvrtom ročníku si 

vytvárame vlastnú firmu na hodinách predmetu cvičenia v cvičnej firme. Nie je problém uvoľnenia 

pri športových aktivitách a tréningoch.“
Patrik Valek, III.A
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• Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
pre gastronómiu a služby

• duálne vzdelávanie
• odborná prax v TOP zariadeniach
• reštaurácia Mladosť
• aranžérska a cukrárenská dielňa
• medzinárodné projekty Erazmus+
• rating kvality školy na úrovni „A“
• certifikáty barman, barista, someliér, animátor, 
carving 

• medzinárodné úspechy cvičných firiem školy
• zahraničná prax v Nemecku, Švajčiarsku, Írsku, 
Taliansku, Francúzsku

HOTELOVÁ AKADÉMIA
Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš

web: www.halm.sk
email: halm@halm.sk
tel.: +421 44 552 29 72,
       +421 44 552 46 94
facebook: @hotelovaakademiaLM
instagram: halm1804lm

Škola pripravuje mladých ľudí na profesie v hotelierstve, 
gastronómii, obchode a v marketingu. Ponúka kvalitnú 
teoretickú a odbornú prípravu, absolvovanie odbornej 
praxe a odborného výcviku v prestížnych hotelových 
a gastronomických zariadeniach. Poskytuje vzdelávanie 
a kurzy v rámci celoživotného vzdelávania. Prednosťou 
školy je individuálny prístup k žiakom.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• jazykové (angličtina, nemčina, ruština)
• barmanský, baristický, someliérsky
• varenie, pečenie, carving

Študijné odbory s maturitou  a výučným listom
6323 K hotelová akadémia  (päťročná forma štúdia) 
6405 K pracovník marketingu 
6442 K obchodný pracovník  

Študijné odbory s maturitou  
6411 L prevádzka obchodu (nadstavbové štúdium)
6421 L spoločné stravovanie (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom
2964 H cukrár              
6444 H čašník, servírka 
6445 H kuchár
6451 H aranžér
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• túžiš pracovať pre hotely, reštaurácie a ob-
chod

• si kreatívny a máš úžasnú fantáziu
• chceš vyskúšať ako to funguje v praxi 
v špičkových hotelových zariadeniach 
na Liptove, vo Vysokých Tatrách, ale aj v za-
hraničí

• ťa baví vypekať, variť a zvŕtať sa v kuchyni
• rád poznávaš známych šéfkuchárov, some-
lierov, marketérov, cestovateľov

• snívaš o založení vlastnej firmy
• chceš získať ďalšie poznatky v odborných 
softvéroch, v dizajne, vo fotografovaní, 
v cvičných firmách

• chceš spoznať školu, kde študovali Petra 
Vlhová, Ján Šajbidor, Dominika Garajová

„Využívame nové štýly učenia, zapájame sa 
do projektov, spolupracujeme s úspešnými fir-
mami. V päťročnom štúdiu získaš kvalifikáciu 
so širokým odborným profilom pre hotelierstvo 
a gastronómiu, v štvorročnom štúdiu kvalifikáciu 
pre prácu v oblasti marketingu,
reklamných alebo obchodných službieb. Po matu-
rite budeš pripravený na trh práce ako aj na ďalšie 
štúdium na vysokých školách. V učebných odbo-
roch pripravujeme zručných odborníkov na prácu 
v reštauráciách, hoteloch a ostatných prevádz-
kach spoločného stravovania, ale aj v obchodoch, 
kvetinárstvach a reklamných pracoviskách. V nad-
stavbovom štúdiu máš potom možnosť získať 
úplné stredné vzdelanie ukončené maturitou.“

„Pri výbere školy rozhoduje viacero faktorov. Jedným z nich je uplatnenie v praxi. Vybral som si 

jeden z odborov na Hotelovej akadémii. Po ukončení štúdia sa môžem okamžite zamestnať v regióne, 

ale mám aj otvorené dvere do zahraničia. Páči sa mi interiér školy, vybavenosť odborných učební 

a veľká telocvičňa. Škola využíva sociálne siete a má vlastnú televíziu. Preto príď k nám, nebudeš 

ľutovať!
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školy



mo
ja

 st
re

dn
á

81
um

el
ec

ké
šk

ol
y

Konzervatórium, Žilina

Škola umeleckého priemyslu, Ružomberok
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• individuálne a skupinové vyučovanie 
• veľa koncertných príležitostí 
• symfonický orchester, dychový súbor
• spevácky zbor, ľudová hudba
• Bigband
• workshopy renomovaných slovenských 
i zahraničných umelcov a významných pedagógov 

• dve veľké a profesionálne vybavené koncertné sály
• školská hudobná knižnica s bohatým knižným 
a hudobným fondom

• ISIC pre študentov a ITIC pre pedagógov

KONZERVATÓRIUM
J. M. Hurbana 48, 010 01 Žilina

web: www.konza.sk 
email: konzervatoriumza@vuczilina.sk 
tel.: +421 41 562 00 90
Facebook: @konzervatoriumzilina
Youtube: youtube.com/user/KonzervatoriumZilina

Konzervatórium je strednou školou pre mladých ľudí, 
ktorí sa chcú venovať hudbe na profesionálnej úrov-
ni. Žilinské konzervatórium má dlhú a bohatú tradíciu, 
za takmer 70 rokov existencie vychovalo mnoho kvalit-
ných umelcov – sólistov i členov orchestrov, operných 
spevákov i dirigentov, ktorí pôsobia na koncertných 
pódiách na Slovensku, v Európe i v zámorí. Škola tiež 
vychovala celý rad kvalitných pedagógov pôsobiacich 
nielen na základných umeleckých školách a konzervató-
riách, ale i na vysokých školách u nás i v zahraničí.

O škole

Výhody

Odbory
Študijné odbory s maturitou  (po 4 rokoch),
resp. s absolventskou skúškou (po 6 rokoch)
(talentové prijímacie skúšky)
8228 Q spev
8229 Q 01 hudba – skladba
8229 Q 02 hudba – dirigovanie
8229 Q 03 hudba – hra na klavíri
8229 Q 04 hudba – hra na organe
8229 Q 05 hudba - hra na zobcovej flaute, flaute, hoboji, 
klarinete, fagote, saxofóne, trúbke, lesnom rohu, pozau-
ne, tube a bicích nástrojoch 
8229 Q 06 hudba – hra na husliach, viole, violončele, kon-
trabase, harfe, gitare, cimbale
8229 Q 07 hudba – hra na akordeóne
8229 Q 08 hudba – cirkevná hudba
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• máš  hudbu a spev radšej ako vzorce
• objavuješ taje interpretačného umenia
• zaujímaš sa o najrôznejšie štýly hudob-
ného umenia

• komponuješ vlastnú hudbu
• si jazzový „maniak“
• spievaš v zbore
• chceš byť členom orchestra
• túžiš po skvelej hudobnej umeleckej 
kariére

„Naša škola poskytuje súvislé šesťročné 
štúdium, v ktorom po ukončení 4. roční-
ka vykonáš maturitnú skúšku, a potom 
môžeš pokračovať na vysokých školách 
hudobného, ale aj iného humanitného 
zamerania. Alebo pokračuješ po maturite 
ďalej a po ukončení 6. ročníka vykonáš 
absolventskú skúšku.  Na jej základe 
získaš plnú kvalifikáciu pre profesiu uči-
teľa hudby na základných umeleckých 
školách alebo pre kariéru umelca a právo 
používať titul „diplomovaný špecialista 
umenia“ – DiS. art. Podľa dlhodobých 
štatistík majú  naši absolventi 100% 
úspešnosť v prijímaní na vysoké školy 
i do zamestnania.“

„Na „konzerve“ sa vôbec nebudeš nudiť. Budeš hrať v symfonickom orchestri, ktorý má každoročne 

veľký koncert v  Dome umenia Fatra v Žiline. Môžeš spievať v speváckom zbore, ktorý na súťažiach 

a  festivaloch účinkuje ako dievčenský, zmiešaný alebo mužský, alebo koncertne spolupracuje 

so symfonickým orchestrom školy. Ak ťa okrem vážnej hudby láka aj džezová, isto sa staneš členom 

Bigbandu Konzervatória.  Ten pravidelne účinkuje na rôznych džezových podujatiach na Slovensku 

i v okolitých krajinách. Ak si ľudovo naladený a máš bližšie k  folklóru, môžeš hrať v ľudovej 

hudbe. Škola ti umožní zažiť ten neopakovateľný  pocit, keď stojíš na pódiu a celá sála tlieska. Je 

to úžasné!“
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• oddychové zóny v priestoroch školy
• grafické dielne,  dielne na prácu s drevom, odborné 
 výtvarné učebne

• fotoateliér, fotokomora, 
• šijacie, potláčacie a textilné dielne
• ateliéry na úrovni vysokej školy
• odborná knižnica a školská galéria
• telocvičňa, posilňovňa, fitness štúdio
• tanečné štúdio
• možnosť prezentácie vlastných prác, organizácia 
výstav školských prác v galériách

• kultúrno-poznávacie zájazdy po celej Európe  
• návštevy múzeí a galérií, pravidelné návštevy výstav 
v Budapešti, vo Viedni a v Krakove 

ŠKOLA UMELECKÉHO
PRIEMYSLU
Scota Viatora 6, 034 01 Ružomberok

web: www.suprk.sk  
email: sekretariat@suprk.sk 
tel.: +421 44 432 25 96;
       +421 44 432 25 97

Pablo Picasso  nám odkázal, že „umenie zmýva z duší 
prach každodennosti“, a preto sa aj ŠUPka snaží odkrývať 
jedinečnú originalitu každého študenta, umožňuje mu 
prejaviť a prezentovať jeho talent a ponúka stimulujúce 
prostredie pre štúdium kreatívnych a produktívnych od-
vetví z oblasti umenia a dizajnu. Hlavný dôraz počas vy-
učovacieho procesu je kladený na zvládnutie moderných 
technológií, vyučovanie cudzieho jazyka, študenti zároveň 
nadobúdajú všeobecný kultúrny a historický rozhľad po-
trebný pre harmonicky rozvinutú osobnosť.

O škole

Výhody
Odbory
Študijné odbory s maturitou
(talentové prijímacie skúšky)
8604 M grafický dizajn
8606 M fotografický dizajn
8609 M textilný dizajn
8610 M odevný dizajn
8614 M dizajn interiéru 
8633 M reklamná tvorba
8641 M propagačné výtvarníctvo
8642 M 01 scénické výtvarníctvo –  kostýmová tvorba
8644 M úžitková maľba 
8646 M tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov

Študijné odbory s absolventskou skúškou
8610 Q odevný dizajn
(pomaturitné špecializačné štúdium)
8623 Q produktová tvorba
(pomaturitné špecializačné štúdium)

Krúžky
• volejbal, aerobic posilňovanie
• modelky 
• figurálna kresba 
• sieťotlač
• šijeme spolu 
• fotografovanie
• výtvarné techniky
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• máš nadanie, dar, talent, umelecké 
cítenie

• umenie je súčasťou tvojho života
• svoj pohľad na svet rád vyjadruješ vý-
tvarnými technikami

• miluješ módu a navrhuješ nové modely
• túžiš byť nezávislý, slobodný vo svojom 
rozvoji a pracovať sám pre seba

• baví ťa kreatívna práca a manuálne 
zručnosti

• chceš spojiť prácu so svojím koníčkom

„Škola ponúka štúdium v 10 štvorročných 
študijných odboroch zakončených ma-
turitnou skúškou a v dvoch programoch 
pomaturitného špecializačného štúdia 
zakončených absolventskou skúškou, 
ktorou získaš právo používať titul „dip-
lomovaný špecialista umenia“ DiS.art. 
Charakteristickým znakom práce na našej 
škole je spojenie umenia a remesla po 
vzore slávneho Bauhausu – školy, kto-
rá aplikuje teoretické poznatky v praxi. 
Systém tvojej práce bude postavený na 
projektovom vyučovaní, pričom počas 
polročných cyklov budeš pracovať na 
jednotlivých zadaniach v rámci študova-
ného odboru a pri nich využívať špecia-
lizované grafické programy. Pripravíme 
ťa na štúdium na vysokej škole alebo na 
prácu v grafických a dizajnérskych štú-
diách, reklamných agentúrach, ale i na 
samostatné podnikanie v oblasti umenia, 
módy, grafiky či dizajnu.“

„Neboj sa komunikovať a využívať všetky možnosti, ktoré ti škola ponúka. Rozvíjaj svoj talent 

v  interakcii, ale zostaň pri tom jedinečný, lebo každý žiak tejto školy je jedinečný, tak ako aj 

umenie je jedinečné.“
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Stredná zdravotnícka škola, Žilina

Stredná odborná škola pedagogická, Turčianske teplice

Stredná zdravotnícka škola, Dolný kubín

Stredná zdravotnícka škola, Liptovský mikuláš
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• odborné učebne vybavené špeciálnymi  
pomôckami 

• moderné chemické laboratórium v odbore 
zdravotnícky laborant

• praktické vyučovanie priamo v nemocnici 
a biochemických laboratóriách

• školský internát a jedáleň
• telocvičňa, ihrisko na plážový volejbal
• motivačné štipendiá v odbore  diplomovaná 
všeobecná sestra 

• ISIC a  ITIC preukaz pre žiakov a učiteľov
• relaxačné a regeneračné centrum (masáže pre 
verejnosť) 

STREDNÁ zdravotnícka
ŠKOLA
Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

web: www.szshlbokaza.edupage.org
email: admin@szshlbokaza.edu.sk
tel.: +421 41 724 41 58
facebook: @szszilina.skola

Pripravuje odborníkov pre prax na všetko, čo súvisí 
s prácou v zdravotníckych, balneoterapeutických, reha-
bilitačných i sociálnych zariadeniach a biochemických 
laboratóriách. Filozofiou školy je pomáhať slabým, cho-
rým, samým sebe, ale  aj životnému prostrediu.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• AHA momenty
• English with enthusiasm 
• angličtina, nemčina
• masáž ako prostriedok regenerácie
• mladý záchranár
• príprava a písanie záverečnej práce
• slovenčina na slovíčko
• športové hry

Študijný odbor s maturitou 
5304 M asistent výživy
5308 M zdravotnícky laborant
5361 M praktická sestra 
5370 M masér (talentové prijímacie skúšky)

Študijné odbory s absolventskou skúškou
5325 Q diplomovaná všeobecná sestra
(vyššie odborné štúdium)

Študijné odbory s pomaturitnou záverečnou skúškou
5361 N  praktická sestra
(dvojročné pomaturitné externé štúdium)
5315 N zdravotnícky záchranár
(trojročné pomaturitné externé štúdium)
(talentové prijímacie skúšky)

Učebný odbor so záverečnou skúškou
a výučným listom
5371 H sanitár (pre absolventov stredného vzdelania ukončené-
ho záverečnou alebo maturitnou skúškou)
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• rád pomáhaš slabým, chorým
• zaujíma ťa ľudské telo a prevencia jeho 
zdravia

• chceš byť pripravený podať prvú pomoc 
a zachraňovať život

• máš rád ľudí a si empatický
• tvoje srdce je otvorené dokorán 
• miluješ zdravý životný štýl
• baví ťa práca medzi skúmavkami
• chceš sa stať fyzioterapeutom

Profesie, ktoré na našej škole študuješ, 
sú predovšetkým  poslaním a službou 
pre druhých, pretože do nich okrem 
vedomostí a zručností musíš vložiť svoje 
srdce, obetavosť a ľudskosť. Všetky od-
bory denného štúdia sú ukončené matu-
ritnou skúškou, odbornú prax absolvuješ 
priamo v nemocničných i sociálnych či 
kúpeľných zariadeniach. Po maturite 
môžeš nastúpiť priamo do zamestna-
nia, ísť študovať na vysokú školu alebo 
sa prihlásiť na vyššie odborné štúdium 
diplomovaná všeobecná sestra, abssol-
vovaním ktorého získaš oprávnenie po-
užívať titul diplomovaný špecialista DiS. 
V pomaturitnom štúdiu vychovávame aj 
zdravotníckych záchranárov.“

„Zažiješ tu kopec srandy, stresu z  písomiek, ústnej skúšky. Postretáš tu veľa kamarátov, tzv. 

spriaznené duše aj medzi  učiteľmi. Odnesieš si do života mnoho humorných, ale aj vážnych situácií, 

ktoré prežiješ so spolužiakmi, učiteľmi, ale najmä  pacientmi, jeho  blízkymi. Spoznáš hodnotu 

ľudského života z iného uhla pohľadu a mnoho vecí pohopíš. Pridaj sa k nám...“
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• jedinečnosť zamerania
• odborné učebne, jazykové triedy
• priebežná a súvislá prax v priamo v materských 
školách a školských kluboch detí

• odborné a tematické exkurzie
• zapojenie do programu Erazmus+
• dievčenský spevácky zbor, komorný orchester
• vlastná telocvičňa
• školský internát a jedáleň
• knižnica s bohatým knižným fondom

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA PEDAGOGICKÁ
SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice

web: www.sosptr.edu.sk    
email: sekretariat.sosptr@vuczilina.sk
tel.: +421 43 492 27 70,
       +421 905 668 917

Stredná odborná škola pedagogická nadväzuje na tra-
díciu a dedičstvo Maďarského kráľovského učiteľského 
ústavu, ktorý vznikol v roku 1870 v Kláštore pod Znie-
vom. Škola je jedinou strednou pedagogickou školou 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 
kraja. Počas svojej 150-ročnej existencie pripravila 
pre pedagogickú prax približne 14 000 absolventov. Po-
sledných 60 rokov pripravuje najmä pedagógov do ma-
terských škôl a vychovávateľov do školských klubov detí 
na základných školách.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• čitateľský, divadelný, spevácky
• zdravý životný štýl
• ľudová hudba
• tanečný - latinskoamerické tance
• bedminton, volejbal
• výtvarné techniky
• záhady histórie

Študijný odbor s maturitou 
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
(talentové prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a lite-
ratúry, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy)

Študijný odbor s pomaturitnou záverečnou skúškou
7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo 
(dvojročné pomaturitné externé štúdium, talentové
prijímacie skúšky)
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• máš vzťah k malým deťom
• si umelecky talentovaná/ý 
• charita a dobrovoľníctvo ťa obohacujú
• cítiš v sebe pedagogické vlohy
• túžiš rozvíjať detskú myseľ 
• s radosťou prezentuješ svoje nadanie 
pred verejnosťou

• učiteľské povolanie je pre teba poslaním

„Detský svet je plný  hier, piesní, farieb, 
fantázie, spontánnej aktivity a rados-
ti. Štúdium  u nás ti umožní poznávať, 
chápať a rozvíjať tento svet, a zároveň 
rozvíjať seba samého v mnohých, naj-
mä umelecko-kreatívnych oblastiach. 
Po úspešnom ukončení školy získaš 
predpoklady na vykonávanie jedného 
z najkrajších, ale i najťažších povola-
ní - učiteľ, učiteľka detí predškolského 
a školského veku. V súčasnosti patrí 
táto profesia k potrebným a veľmi žiada-
ným na trhu práce. Ako absolvent môžeš 
pokračovať v ďalšom vzdelávaní v po-
maturitných formách štúdia na rozšírenie 
kvalifikácie i na vysokej škole.“

„Ako maturantka tejto školy môžem s hrdosťou povedať, že mi bolo cťou tu študovať. Praktické 

hodiny, úžasných učiteľov, žiacku školskú radu i  mimoškolské aktivity v  internáte by som 

nevymenila za nič na svete. V júni začína nová etapa môjho života, na ktorú som pripravená vďaka 

mojej škole.“
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• vlastná telocvičňa, posilňovňa, sauna
• odborné učebne, jazykové triedy
• stolný tenis, stolný futbal-kalčeto cez prestávku
• kurzy prvej pomoci 
• preškolenia zdravotníckych asistentov 
• ESCAPE ROOM
• študentské online Rádio Avokádo

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA
ŠKOLA
M. Hattalu 2149. 026 01 Dolný Kubín

web: www.szsdk.edupage.org 
email: skola@szsdk.sk 
tel.: +421 43 586 48 13
facebook: @OravskaPomoc,
                  Časopis Uzlík,
instagram: szs_dolnykubin,
                  oravskapomoc 

Pôsobí v Dolnom Kubíne od roku 1985. Koncepcia roz-
voja školy je postavená na princípe - škola plná života. 
Jej cieľom je komplexný rozvoj osobnosti žiakov a in-
dividuálny rozvoj talentov. Hodnoty školy sú postavené 
v duchu etických noriem ľudskosti. Škola podporuje 
prosociálnosť študentov, pripravuje ich na život a pre ži-
vot, vedie ich ku skutočným životným hodnotám. Učí 
študentov chrániť, rozvíjať a zveľaďovať vlastný život 
a životy ostatných bez rozdielu. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• digi svet
• dramatický 
• odborné - mladý dobrovoľník,
 moderné ošetrovateľstvo, prvá pomoc

• tvorivosť a súťaživosť
• športovo-rekreačný 
• študentský rozhlas Avokádo

Študijný odbor s maturitou 
5361 M praktická sestra 

Študijný odbor s pomaturitnou záverečnou skúškou
5361 N praktická sestra
(dvojročné pomaturitné externé štúdium)

Učebný odbor so záverečnou skúškou
a výučným listom
5371 H sanitár
(pre absolventov stredného vzdelania ukončeného
záverečnou alebo maturitnou skúškou)
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• chceš naštartovať svoj individuálny 
rozvoj

• ti záleží na druhých
• pomáhať je pre teba prirodzené
• chceš zachraňovať životy
• dobrovoľníctvo máš v krvi

„Vzdelávame v študijnom odbore 
praktická sestra, ktorej vedomosti 
a zručnosti sú základom pre ďalší 
rozvoj a smerovanie. Naši absolventi 
pôsobia ako kvalifikovaní záchranári, 
lekári, sestry, pedagógovia, príslušníci 
ozbrojených síl, policajných zložiek... 
Keďže popri štúdiu podporujeme 
aj rozvoj ich talentu a nadania, nie-
ktorí z nich sú aj žurnalisti, umelci, 
rozhlasoví moderátori, herci či me-
diálne činné osobnosti. Sú úspešní 
v osobnom aj kariérnom živote doma 
aj v zahraničí, majú uplatnenie na trhu 
práce.“

„Sme šéfredaktorky časopisu Uzlík, ktorý je uzlíkom citov, radostí a starostí študentského života. 

Reflektujeme názory a požiadavky našich študentov od 1. po 4. ročník a aj celkovú klímu v škole. 

Máme za sebou množstvo aktivít, ktorých sme sa zúčastnili a práve vďaka nim sme sa viac zblížili. 

Zažívame veľa zábavy a smiechu, zaujímavých stretnutí, poučných besied aj prednášok. Chodíme 

do kina, divadla, venujeme sa dobrovoľníctvu aj dobročinnosti, súťažíme a sme odmeňovaní nielen 

cenami, ale aj potleskom a záujmom. Máme na škole súťaž talentov, ale prežívame aj jednu noc 

v knižnici, ktorú prváci hodnotia na výbornú. Nezabúdame ani na Mikuláša, vianočnú burzu či 

vianočnú besiedku. Nikdy nie je núdza o smiech či kultúrny zážitok. Sme skutočne škola plná života.“ 
Rebeka Lašová a Klára Joňáková, 2. A

pr
et

o

#t
ea

ch
er

ms
g

Stredná pre teba lebo



94

• od roku 2021 novozrekonštruované moderné 
priestory a posilňovňa

• odborné učebne vybavené najmodernejšími 
prístrojmi a pomôckami

• odborné stáže na top zahraničných klinikách 
• poradenstvo školského psychológa
• tímové aktivity podporujúce pocit spolupatričnosti
• rozsiahla dobrovoľnícka činnosť

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA
ŠKOLA
Komenského 843, 031 01 Liptovský Mikuláš

web: www.szslm.sk 
email: sekretariatszslm@vuczilina.sk 
tel.: +421 44 552 24 97
facebook: https://www.fb.com/SZŠ-v-pohybe-156360627804074/

Naša škola už vyše 70 rokov vzdeláva  najmä zdravotné 
sestry, ktoré v nemocniciach chýbajú a patria v medzi 
najžiadanejšie na trhu práce. Okrem nich vychováva 
aj odborníkov so „zlatými rukami“- masérov a asistentky 
do zubných ambulancií. Študenti absolvujú odbornú 
prípravu v zdravotníckach zariadeniach v Liptovskom 
Mikuláši a okolí a tiež odborné stáže na najmodernejších 
zahraničných klinikách prostredníctvom programu Eraz-
mus+. Všetkých nás spája hlboké ľudské poslanie týchto 
profesií - pomoc chorým.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• prvá pomoc v praxi
• zručný zdravotník
• literárno-dramatický krúžok
• športový krúžok
• tvor a píš svoj časopis
• nebojme sa angličtiny
• nebojme sa slovenčiny
• práce na projektoch

Študijný odbor s maturitou 
5358 M zubný asistent 
5361 M praktická sestra 
5370 M masér (talentové prijímacie skúšky)

Študijné odbory so záverečnou pomaturitnou skúškou
5361 N praktická sestra (dvojročné pomaturitné externé
štúdium)
5370 N masér (dvojročné pomaturitné externé štúdium) 
(talentové prijímacie skúšky)

Učebný odbor so záverečnou skúškou
a výučným listom
5371 H sanitár  
(pre absolventov stredného vzdelania ukončeného
záverečnou alebo maturitnou skúškou)
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• rád pomáhaš ľuďom 
• Ťa vždy zaujímalo, ako funguje 
naše telo

• chceš rozumieť „tajomnej“ latin-
čine

• túžiš po zmysluplnej práci
• neodpadávaš pri pohľade na krv 
• sú Ti blízke dobrovoľnícke aktivity
• sa potešíš, keď budeš mať v rozvr-
hu menej matiky a fyziky

„V duchu motta našej školy, ktoré je 
myšlienkou Antoine de Saint-Exupéryho, 
nechceme len hľadieť v ústrety budúc-
nosti, ale sa ju pokúsme aj  tvoriť. Ak ti je 
prirodzené pomáhať slabším a chorým, 
štúdiom v našich študijných odboroch ťa 
pripravíme na tvoju budúcnosť. Získaš 
spôsobilosti a zručnosti vykonávať ošet-
rovateľské, asistentské a administratívne 
činnosti, ale aj masérske a balneo čin-
nosti v preventívnej, diagnostickej a lie-
čebnej zdravotnej starostlivosti v zdra-
votníckych, kúpeľných i sociálnych 
zariadeniach a zariadeniach zubných 
lekárov. Štúdium je ukončené maturit-
nou skúškou a ak máš záujem a ambíciu, 
môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej 
škole alebo sa rovno zamestnáš, pretože 
naše profesie sú žiadané.“

„Ak máš rád ľudí a chuť pomáhať, v tejto škole sa v tom zdokonalíš... Samozrejme budeš musieť 

neraz pozrieť aj do múdrych kníh, ale vzdelanie je v živote dôležité, to dobre vieme. Učitelia sú 

fajn, pomáhajú nám. Hlavne Ťa škola musí baviť, a potom to dáš ľavou zadnou.“
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Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Žilina

Stredná odborná škola stavebná, Žilina

Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina

Stredná odborná škola elektrotechnická, Žilina

Stredná odborná škola dopravná, Žilina

Stredná odborná škola drevárska a stavebná, Krásno nad kysucou

Stredná odborná škola strojnícka, kysucké nové mesto

Stredná priemyselná škola informačných technológií, kysucké nové mesto

Stredná odborná škola technická, Čadca

Stredná odborná škola dopravná, Martin - priekopa

Stredná priemyselná škola technická, Martin

Stredná odborná škola lesnícka, Tvrdošín

Stredná odborná škola technická, námestovo

Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

Stredná odborná škola lesnícka
a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie, Liptovský Hrádok

Stredná odborná škola elektrotechnická, Liptovský Hrádok

Stredná odborná škola stavebná, Liptovský Mikuláš

Stredná odborná škola polytechnická, Liptovský mikuláš

Stredná odborná škola polytechnická, Ružomberok
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• Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
pre agropodnikanie - kynológiu 

• jedinečné študijné odbory
• zmodernizovaná školská jedáleň a telocvičňa 
s posilňovňou

• nadštandardne vybavené odborné učebne, 
jazykové laboratóriá

• skleník, škôlka trvaliek
• kynologický areál, koterce, cvičiská
• certifikát IES, rating BB+
• cezhraničná spolupráca
• JA Slovensko - študentská spoločnosť

Stredná odborná
škola poľnohospodárstva
a služieb na vidieku
Predmestská 82, 010 01  Žilina

web: www.spospredza.edu.sk 
email: riaditel@spospredza.edu.sk 
tel.: +421 41 723 27 07;
       +421 41 700 25 74
facebook: @SOSPaSnV

Jediná škola svojho typu v Žilinskom kraji, ktorá ponúka kom-
plexné spektrum poľnohospodárskych, potravinárskych odbo-
rov a zameraní, ako aj vzdelanie v oblasti veterinárneho zdra-
votníctva, kynológie, rozvoja vidieka a regionálneho cestovného 
ruchu. Odbornú prax študenti školy získavajú na veterinárnych 
klinikách, agrofarmách, v záhradníctvach, cestovných kancelá-
riách, hotelových i záchranných službách. Po maturite študenti 
môžu absolvovať vyššie odborné štúdium, ktoré je ekvivalen-
tom bakalárskeho štúdia na vysokej škole a jeho ukončením 
získajú titul DiS. – diplomovaný špecialista. Na škole je aj mož-
nosť absolvovať kurz regionálneho sprievodcu cestovného 
ruchu.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• angličtina krok za krokom
• slovenčina k maturite
• spoznávame prírodu
• aranžovanie kvetín
• kynologický
• športový, fitness
• cestovný ruch CR1
• tvorba mediálnych obsahov

Študijné odbory s maturitou 
2940 M 05 potravinárstvo - spracúvanie mlieka 
2940 M 09 potravinárstoo - potravinár-kvalitár
4210 M 08 agropodnikanie - poľnohospodársky ma-
nažment
4210 M 11 agropodnikanie - agroturistika
4210 M 18 agorpodnikanie - kynológia 
4211 M 26 záhradníctvo - sadovnícka a krajinárska 
tvorba 
4236 M ekonomika pôdohospodárstva 
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a hygiena - hy-
gienické a laboratórne služby
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

Študijné odbory s absolventskou skúškou
(vyššie odborné štúdium)
4221 Q vidiecka turistika
4223 Q krajinárske úpravy a tvorba krajiny
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• miluješ psov, zvieratá, ktoré ťa fascinujú 
a chceš o nich vedieť viac

• chceš pomáhať tým, ktorí sa nevedia 
brániť a postarať sami o seba 

• sa chceš živiť tým, čo ťa baví a je tvojím 
koníčkom

• máš rád cestovanie a chceš spoznať 
Slovensko

• uprednostňuješ kreatívnu prácu 
pred kancelárskou (záhradníctvo, aran-
žovanie) 

• rád tráviš čas v prírode, záhrade, staráš 
sa o ňu

„Naša škola je zameraná na prírodu a eko-
lógiu. Chceme ťa naučiť, že aj zvieratá 
potrebujú podmienky, v ktorých sa môžu 
prirodzene správať a nie sú vystavované 
fyzickej a psychickej nepohode. Chceš 
pracovať so psom, vedieť ho vycvičiť, 
alebo vedieť aranžovať, pracovať s kvetmi, 
rastlinami či písať na PC desiatimi prsta-
mi a vedieť účtovať, rozumieť ekonomike? 
Alebo pracovať s mliekom a pripravovať 
výrobky z neho v odbornej učebni? Radi 
ťa naučíme nielen teoretické, ale aj prak-
tické zručnosti pre tvoj spokojný život.“

„Poľnohospodárska škola s radosťou nás volá, pridaj sa ku kynológom, spoznaj super pedagógov...

Raz si hore, raz si dole, ale nevzdávaj sa, bude lepšie....Príďte k nám, zamažete si ruky od hliny, ale 

výsledok bude krásny...“

pr
et

o

#t
ea

ch
er

ms
g

Stredná pre teba lebo



10
0

• Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
pre stavebníctvo

• duálne vzdelávanie
• odborné stáže žiakov na Slovensku aj v zahraničí 
• špičkové vybavené odborné učebne teoretického 
a praktického vyučovania

• certifikáty firiem Alcaplast, GEBERIT, RIGIPS, 
MAPEI, Wienerberger, HELIOS

• zváračská škola - zváračský kurz
• možnosť dokončenia 9. ročníka základnej školy 
pre žiakov, ktorí neukončili ZŠ

• školský internát, jedáleň, wifi pripojenie
• telocvičňa, posilňovňa, workout ihrisko

Stredná odborná
škola stavebná
Tulipánová 2, 011 62 Žilina

web: www.sosstavebna.sk 
email: sekretariat@sosstavebna.sk 
tel.: +421 41 763 76 07
facebook: @sosstavebna 
instagram: sosstavebnazilina

Škola má 60-ročnú tradíciu a patrí k najväčším ško-
lám v regióne i v kraji so zameraním na stavebníctvo. 
Neustále modernizuje výučbu a jednotlivé študijné 
a učebné odbory prispôsobuje aktuálnym požiadav-
kám trhu. Dlhodobá medzinárodná spolupráca, kvalifi-
kovaná práca v stavebných firmách a nadštandardné 
vybavenie učební vytvára predpoklad na kvalitu výuč-
by a veľmi dobré uplatnenie absolventov. Študenti sa 
pravidelne umiestňujú na pódiových miestach v súťa-
žiach odborných zručností na Slovensku i v zahraničí. 
Absolventi majú možnosť pokračovať v štúdiu na vyso-
kých školách na Slovensku, ako aj v krajinách EÚ. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• autoCAD v geodézii
• mladý projektant
• súčasnosť drevostavieb
• kondičné posilňovanie
• futsal,florbal
• crossfit

Študijné odbory s maturitou 
3918 M technické lýceum 
3965 M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
3659 L stavebníctvo (nadstavbové štúdium - denné a externé)

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
2447 K mechanik hasičskej techniky 
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
3349 K technik drevostavieb 
3656 K operátor stavebnej výroby 
3658 K mechanik  stavebno-inštalačných zariadení 
3693 K technik energetických zariadení budov

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom
3355 H stolár
3661 H murár
3663 H tesár
3678 H inštalatér 

Učebný odbor so záverečnou skúškou na získanie nižšieho 
stredného vzdelania (ukončenie ZŠ)
3686 F stavebná výroba 
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• ťa baví manuálne majstrovať
• sa túžiš stať hasičom
• chceš získavať odborné praktické skú-
senosti v moderne vybudovaných diel-
ňach a na konkrétnych stavbách

• sa túžiš stať výborným stavbárom 
s dobrým uplatnením a zárobkom

• máš ambíciu ďalej študovať na vysokej 
škole

• sa rád zapájaš do medzinárodných 
projektov a odborných stáží

• sa chceš po ukončení školy uplatniť 
na trhu práce v Rakúsku alebo Nemecku 

„ Pripravíme ťa na všetky progresívne 
a nové stavebné technológie. Budeš 
vedieť navrhovať a ovládať solárne a  
fotovoltaické systémy vykurovania, re-
kuperáciu, tepelné čerpadlá, inteligentné 
budovy, drevodomy, pomocou softvéru 
navrhnúť a realizovať krov, strechu a celý 
rodinný dom. Budeš vykonávať odbornú 
prax na skutočných stavbách, môžeš  
sa vzdelávať v systéme duálneho vzdelá-
vania. Môžeš pokračovať v štúdiu na vy-
sokej škole.“

„Aj ja som sa ako malý hrával s  kockami, staval vežičky, domčeky alebo hrady z  piesku. Teraz 

navrhujem, projektujem a zhotovujem domy. Je to krásna, zaujímavá a prínosná práca, ktorá ma 

napĺňa a okrem toho dobre zarábam. Staň sa aj ty stavbárom a poď rozšíriť širokú stavbársku 

rodinu. Vyštuduj to, čo ťa uživí.“
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• poloha školy priamo v centre mesta 
• moderné odborné učebne, laboratóriá
• grafické programy AutoCAD, Cadcon, Revit
• voľne prístupné počítače pripojené na internet
• voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI)
v budove školy

• školský bufet, automaty na nápoje
• zážitkové učenie mimo priestorov školy
• veľká aula + malá (prednášková) aula
• telocvičňa a posilňovňa
• knižnica
• spolupráca s univerzitami a vysokými školami

Stredná priemyselná
škola stavebná
Veľká okružná 25, 010 01  Žilina

web: www.spssza.sk
email školy: spssza@spssza.sk
tel:  +421 41 562 15 28,
       +421 41 562 13 31

Byť absolventom „žilinskej stavebnej priemyslovky“ bolo 
v minulosti – a je i v súčasnosti symbolom odbornosti  
a spoľahlivosti. Škola ponúka odbornú prípravu na vy-
sokej úrovni pre štúdium na vysokej škole zameranej 
na oblasť staviteľstva, geodézie, kartografie a katastra. 
Študentov pripraví aj na pozície stredného manažmen-
tu. Po ukončení 1. ročníka v odbore staviteľstvo si 
študenti môžu vybrať profiláciu a odborné predmety 
zamerané na pozemné staviteľstvo, stavebný a realitný 
manažment, požiarnu ochranu, dopravné staviteľstvo 
a rekonštrukcie a modernizáciu budov. Škola dosahuje 
vysoký kredit odbornej, ale i laickej verejnosti.

O škole

Výhody

Krúžky:

Odbory

• deskriptívna geometria, matematika plus, fyzika
• architektúra, navrhovanie rodinných domov,
bytových a občianskych stavieb 

• interiérový dizajn 
• kreslenie v programe AutoCAD a REVIT 
• tvorba a grafika printových médií
• plávanie, volejbal, futsal, florbal,
kondičné posilňovanie a relaxačné cvičenia

• automatizácia zobrazovacích prác 
• praktická slovenčina, angličtina
• staviteľstvo inak 

Študijné odbory s maturitou 
3650 M staviteľstvo  
3692 M geodézia, kartografia a kataster 
3917 M 06 technické a informatické služby
v stavebníctve 
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• obdivuješ zaujímavé stavby sveta a chceš 
sa o nich dozvedieť viac

• sa zaujímaš o architektúru a jej históriu
• sa chceš naučiť projektovať v dvoj- a troj-
rozmernom priestore pomocou najnovších 
grafických programov

• rád kreslíš, si kreatívny, rád vymýšľaš nie-
čo nové

• chceš vedieť viac o tvorbe máp, o zem-
skom povrchu, o vytyčovaní stavieb a bu-
dov pomocou GPS prístrojov

• máš technické myslenie a chceš vedieť 
čítať stavebné výkresy

• si zvedavý, ako funguje ekonomika v sta-
vebníctve, ako si založiť vlastnú firmu

• túžiš vytvoriť nové bývanie v súlade s prí-
rodou

• chceš vedieť organizovať prácu na stavbe

Naučíme ťa kresliť a projektovať, zvládať  
rysovanie rukou ale aj rôzne zaujímavé 
grafické programy na počítači. Spolu 
budeme navrhovať stavby a ich okolie, 
dimenzovať nosné prvky konštrukcií, či 
zhotovovať modely. Prenikneme do tajov 
architektúry, rovnako i do zákonitostí 
a grifov manažérskej práce, riadenia 
a marketingu. Naučíme ťa poznávať terén, 
zhotoviť mapy  a takisto vyznať sa v záko-
nitostiach katastra a pozemkových máp. 
Popri tom môžeš študovať odborné pred-
mety v cudzom jazyku. Kladieme dôraz 
aj na zážitkové učenie. Bude to stáť za to.

„Stavebníctvo má perspektívu, o tom nepochybuj. Medzi nami prežiješ kopec srandy, popri tom sa 

môžeš zúčastňovať súťaží, zapájať sa do rôznych aktivít a podujatí. Určite sa nudiť nebudeš.“
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• Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
pre elektrotechniku

• systém duálneho vzdelávania
• kvalita vzdelávania potvrdená úspechmi 
na medzinárodných súťažiach 

• vlastná robotická súťaž „roSOŠEbot“
• CISCO akadémia
• úzko špecializované dielne
• príprava a overovanie odbornej spôsobilosti 
v elektrotechnike

• telocvičňa, výdajná jedáleň

Stredná odborná
škola elektrotechnická
Komenského 50, 010 01 Žilina

web: www.soseza.sk 
email: riaditel@soseza.sk 
tel.: +421 41 707 49 16
facebook: @soseza18 
    @COVaPZA

SOŠ elektrotechnická v Žiline bola prvou školou svojho 
druhu na Slovensku. Od svojho vzniku v roku 1950 je 
jej hlavným poslaním pripravovať vysoko kvalifikova-
ných elektrotechnikov. Niekoľkokrát zmenila názov, 
ale dodnes ju ešte volajú „osemnástka“. Vzdelávacie 
programy sú zamerané na široké spektrum elektro-
techniky, počínajúc silnoprúdom cez automatizáciu až 
po počítačové siete. Hlavné motto školy: „Verná elektro-
technike“. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• zaujímavá slovenčina a literatúra
• angličtina v praxi
• internetové noviny
• programovanie a robotika
• elektronika, počítačové siete, hardvér
• taje grafiky a fotografovania
• operačný systém Linux
• výpočty v elektrotechnike

Študijný odbor s maturitou 
2675 M elektrotechnika

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
2697 K mechanik elektrotechnik
2682 K mechanik počítačových sietí

Učebný odbor so záverečnou skúškou
a výučným listom
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

PRE ELEKTROTECHNIKU

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• Ťa zaujíma, prečo svieti žiarovka, 
prečo sa točí motor

• chceš vedieť, ako môže elektrina 
zohriať, liečiť či ochrániť

• túžiš pochopiť, ako pracuje robot
• uvažuješ, ako elektrinu skrotiť a ovlá-
dať ju, aby Ti uľahčovala každodenný 
život

• chceš zistiť, ako pracuje Tvoj počítač, 
či prečo sa Ti vybil mobil

• Ťa bavia informačné technológie 
• chceš šetriť energie, a tým pomáhať 
planéte

• snívaš o dobre platenom zamestnaní 

„Zasvätíme ťa do tajov elektrotechniky, 
energetiky i priemyselnej informatiky. 
Získaš odborné a praktické zruč-
nosti, výberom vzdelávacej oblasti 
sa budeš špecializovať. Pripravíme 
ťa na štúdium na vysokých školách 
s elektro-zameraním. Naši absolventi 
sú žiadaní, ich uplatnenie na trhu 
práce je vysoké a mnohí pokračujú 
v štúdiu ďalej. Umožníme ti vykonávať 
prax u zamestnávateľa a po skončení 
štúdia môžeš u neho získať svoje prvé 
zamestnanie. Môžeš sa vzdelávať 
aj v systéme duálneho vzdelávania.“

„Každý absolvent by mohol poslať odkaz, od vzniku školy sú ich tisíce. Väčšina odkazov by mala 

spoločného menovateľa: „dobre som si vybral“ alebo „rodičia mi dobre odporučili“, „vďaka škole 

som si našiel dobre platené zamestnanie, ktoré ma uspokojuje.“ 

pr
et

o

#t
ea

ch
er

ms
g

Stredná pre teba lebo



10
6

• Centrum odborného vzdelávania pre automobilový 
priemysel

• duálne vzdelávanie
• zváračská škola - zváračský kurz ZK 135 - 1
• osvedčenie o odbornej spôsobilosti 
v elektrotechnike  

• certifikát ECDL - európsky vodičský preukaz na 
počítače

• odborná prax v zahraničí vo vybraných študijných  
odboroch 

• moderné odborné učebne a školské dielne
• finančná gramotnosť
• autoškola + vlastné autocvičisko
• moderný školský internát
• priestranná školská jedáleň
• telocvične (veľká hala, malá hala, posilňovňa)

Stredná odborná
škola Dopravná
Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

web: www.sosdza.sk 
email: sekretariat@sosdza.sk 
tel.: +421 41 525 20 21 – ústredňa, 
       +421 41 525 36 14 – sekretariát
facebook: @SOSDZA 
instagram: sosdza_sk 
youtube: DopravnaAkademiaZA

SOŠ dopravná v Žiline patrí medzi najväčšie stredné 
školy v regióne. Poskytuje vzdelávanie so zameraním 
na dopravu a prepravu, zasielateľstvo, logistiku a auto-
opravárenstvo. Upriamuje sa na rozvoj a podporu stred-
ného odborného a duálneho systému vzdelávania. Je 
držiteľom Certifikátu IES s ratingom „A“, ktorý označuje 
špičkovú inštitúciu s medzinárodnou skúsenosťou“ a 
Certifikátu ICI – certifikátu kvality.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• angličtina krok za krokom k maturite 
• slovenčina na dlani
• auto-moto v praxi
• programovanie
• svet motorov
• elektrotechnický 
• umelecký, plavecký, turistický

Študijný odbor s maturitou 
3760 M prevádzka a ekonomika dopravy
3765 M technika a prevádzky dopravy
3767 M dopravná akadémia
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby
(nadstavbové štúdium)
3757 L dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium)

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
2697 K mechanik elektrotechnik
2495 K autotronik

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 03 autoopravár – karosár
2487 H 04 autoopravár – lakovník
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• ťa fascinuje svet automobilov a motorov
• „majstruješ“ v otcovej garáži 
• chceš mať dobré remeslo v rukách
• sa zaujímaš o svet financií
• sa zamýšľaš nad možnosťami využíva-
nia rôznych druhov dopráv

• sa chceš stať architektom dopravy

„Chceme byť školou pre región - chce-
me byť školou pre Európu. U nás 
ziskaš odborné vzdelanie predovšet-
kým pre oblasť dopravy, ale aj oblasť 
podnikateľského a finančného pros-
tredia v rôznych stupňoch vzdelania. 
Teória sa u nás prepája s praxou a  
vedomosti môžeš aplikovať v rámci 
odbornej praxe a odborného výcviku 
u spolupracujúcich zamestnávateľov, 
v škole i školských dielňach. Nové 
poznatky z odborných predmetov 
a praktické zručnosti podľa profilácie 
sa stanú základom pre tvoj profe-
sijný rozvoj. Certifikát IES, ktorý je 
ideálnym doplnkom k výučnému listu 
i vysvedčeniu o maturitnej skúške, 
zvyšuje tvoju šancu uplatniť sa na trhu 
práce doma i v zahraničí .“

„Lepšiu školu som si zvoliť nemohla. Nielenže mi škola poskytuje vzdelávanie na vysokej odbornej 

úrovni, v príjemnom a modernom prostredí, ale mám tu aj skvelých priateľov a taktiež neobyčajne 

dobré vzťahy s našimi učiteľmi. Nikdy by som svoje rozhodnutie nezmenila“.
Rebeka Haluzová -  členka žiackej rady pri SOŠD
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• moderné odborné učebne a dielne
• chemické laboratórium
• telocvičňa s lezeckou stenou
• multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom
• workoutové ihrisko
• centrum voľného času

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA DREVÁRSKA A STAVEBNÁ
č. 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou

web: www.sosdskrasno.sk 
email: sosdskrasno@sosdskrasno.sk  
tel.: +421 41 438 53 37 
facebook: Stredná odborná škola drevárska
                  a stavebná Krásno nad Kysucou 

SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou pripra-
vuje odborníkov v drevárskych a stavebných profesiách, 
ktoré majú v regióne Kysuce nielen tradíciu, ale aj per-
spektívu. Študentom dáva do rúk remeslo a vychováva 
i odborníkov pre stredný manažment. S drevárskymi 
a stavebnými odbormi úzko súvisí aj odbor technológia 
ochrany a tvorby životného prostredia, ktorý vzdeláva 
pre súčasnosť veľmi potrebných a vyhľadávaných profe-
sionálov.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• centrum voľného času
so širokou ponukou krúžkov

Študijné odbory s maturitou 
2841 M technológia ochrany
a tvorby životného prostredia 
3336 M 04 drevárstvo
a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
6403 L podnikanie v remeslách a službách
(nadstavbové štúdium)

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
3656 K operátor stavebnej výroby 

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom
3355 H stolár
3370 H čalúnik 
3663 H tesár 
3675 H maliar 
3661 H murár 



mo
ja

 st
re

dn
á

10
9

Te
ch

ni
ck

é š
ko

ly

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• máš rád remeslo a chceš získať zručnosti 
v remeslách, ktoré majú zlaté dno

• chceš byť v zamestnaní sám sebe pánom
• chrániš a chceš vytvárať zdravé životné 
prostredie 

• chceš sa  úspešne uplatniť na trhu práce
• dobrých murárov, tesárov, stolárov, maliarov 
a čalúnnikov je stále málo

• sa naučíš postaviť dom, zariadiť ho a posta-
rať sa, aby sa v ňom zdravo žilo

„Získaš základy, vedomosti a zručnosti 
v tradičných remeslách ako je stolár, 
tesár, maliar i murár. Po získaní vý-
učného listu môžeš získať aj maturitu 
v nadstavbovom štúdiu. Budeš schop-
ný založiť si a úspešne prevádzkovať 
vlastný súkromný podnik v podmien-
kach voľného trhu v oblasti služieb. 
Študijné odbory ťa pripravia pre trh 
práce, ale  môžeš pokračovať aj v štú-
diu na vysokých školách. Ako jediná 
škola v Žilinskom kraji ponúkame od-
bor zaoberajúci sa ochranou a tvorbou 
životného prostredia, ktorý ti dokáže 
pomôcť naplniť predstavy o zdravej 
prírode, správnom životnom postoji 
ku globálnym celosvetovým problé-
mom našej doby.“

„Bola to dobrá škola. Učitelia na  nás nikdy netlačili. Vždy sa im podarilo dosiahnuť, aby sme 

vedeli presne to, čo budeme potrebovať. Boli výbornými učiteľmi, pretože nielen vysvetľovali 

a odovzdávali svoje skúsenosti, ale najmä nás inšpirovali. Už počas školy som si zarábal v stavebnej 

firme a tam robím aj teraz po maturite.“ 
Tomáš, absolvent školy
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• Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
pre INDUSTRY 4.0

• systém duálneho vzdelávania 
• spolupráca so zamestnávateľmi –
Regionálna platforma zamestnávateľov
pri SOŠs

• zváračská škola, overovanie 
elektrotechnickej spôsobilosti

• motivačné štipendiá
• jedáleň
• workoutové ihrisko, lezecká stena
• oddychová zóna v exteriéri školy 
• posilňovňa, sauna 
• moderné odborné učebne
• školská knižnica
• umelecké kováčstvo - jediná škola v kraji

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA STROJNÍCKA
Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

web: www.sossknm.sk 
email: sossknm@za.psg.sk 
tel.: +421 41 421 22 13
facebook: Stredná odborná škola strojnícka KNM 

So 70-ročnou históriou patrí škola medzi kvalitné 
vzdelávacie inštitúcie v regióne Kysuce. Vďaka 
ponuke učebných, študijných a nadstavbových 
odborov pokrýva široké spektrum rôznych profe-
sií v priemysle a poľnohospodárstve. Vo svojom 
portfóliu má množstvo zaujímavých vzdelávacích 
projektov. V spolupráci so strategicky význam-
nými zamestnávateľmi na Kysuciach a Považí je 
lídrom v systéme duálneho vzdelávania v Žilin-
skom kraji. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• propagačný, modelársky
• prírodovedecký
• spôsobilý elektrotechnik
• elektrotechnický
• technická príprava

Študijné odbory s maturitnou skúškou a výučným listom
2411 K mechanik nastavovač 
2413 K mechanik strojov a zariadení
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2495 K autotronik
2679 K mechanik – mechatronik
2682 K mechanik počítačových sietí
2697 K mechanik elektrotechnik
8503 K 01 umelecko-remeselné spracúvanie kovov – kováčske
a zámočnícke prác

Študijné odbory s maturitnou skúškou 
2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov,
strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)
6476 L technicko-ekonomický pracovník (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom
2433 H obrábač kovov
2464 H strojný mechanik
2488 H mechanik špecialista automobilovej výroby
4524 H agromechanizátor opravár
6475 H technicko-administratívny pracovník

Učebný odbor so záverečnou skúškou na získanie
nižšieho stredného vzdelania (ukončenie ZŠ)
4572 F poľnohospodárska výroba
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

•  na trhu práce a byť pripravený na In-
dustry 4.0

• remeslo je žiadané
• ťa baví technika
• rád pracuješ so železom
• si chceš dobre zarobiť
• túžiš študovať to,  čo ťa baví, v čom si 
dobrý

• budeš mať možnosť získať zváračský 
preukaz

• získaš mnoho odborných praktických 
skúseností a zručností

• ťa fascinujú kováčske práce

„Škola ponúka široké portfólio študijných a učeb-
ných odborov zameraných najmä na strojárstvo 
a elektrotechniku, ale aj poľnohospodárstvo. Ako 
jediná v Žilinskom kraji pripravuje aj umeleckých 
kováčov. Naučíme ťa pracovať s CNC strojmi 
a obrábacími linkami, programovať strojárske za-
riadenia, pracovať v systéme počítačových sietí 
i s informačnými technológiami. Po úspešnom 
ukončení štúdia viaceré z našich spolupracujú-
cich spoločností ponúkajú študentom prácu pria-
mo vo firme, kde vykonávali odbornú prax. Ab-
solvovaním učebných odborov získaš výučný list, 
potom môžeš získať maturitu v nadstavbovom 
štúdiu. Škola ťa pripraví na pracovné prostredie 
Industry 4.0, ktoré je založené na digitalizácii 
výrobkov, procesov, zariadení i služieb a speje 
k úplnému zosieťovaniu všetkého. Rovnako ťa 
dokážeme pripraviť na štúdium na vysokej škole.“

„Aj strojárina ťa môže zaujať. Zapoj sa do  žiackej školskej rady. Zapájaj sa do  aktivít, ktoré 

organizujeme pre žiakov našej školy. Je tu výborný kolektív a rušný stredoškolský život. Nepoznám 

lepšiu školu.“
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• Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
pre informačné technológie a priemyselnú informatiku 

• nadštandardné vybavenie školy modernými učebnými 
pomôckami a IKT

• vysoké hodnotenie agentúry INEKO v rebríčku 
stredných odborných škôl v regióne

• nízka nezamestnanosť absolventov 
• certifikáty Cisco Networking Academy
• skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť 
na elektrických zariadeniach 

• jedáleň, internát
• 2 telocvične
• zrkadlová sála, posilňovňa
• multifunkčné ihrisko s umelou trávou a osvetlením
• exkurzie v domácich i zahraničných podnikoch, 
na výstavách a v top lokalitách

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ
ŠKOLA INFORMAČNÝCH
TECHNOLÓGIÍ
Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto

web:  www.spsknm.sk 
email: skola@spsknm.sk 
tel.:  +421 918 481 085,
        +421 907 809 122
facebook: @SPSit.KNM

Počas svojej 70-ročnej existencie škola vychovala viac ako        
11 000 odborníkov. Ich uplatnenie a úspechy vyzdvihli meno školy 
a zaradili ju medzi najúspešnejšie v Žilinskom kraji. V posledných 
rokoch prešla veľkými zmenami v oblasti vzdelávania. Ponúka 
perspektívne a atraktívne školské vzdelávacie programy zamera-
né na strojárstvo, mechatroniku, logistiku a najmä na informačné, 
komunikačné a inteligentné technológie. Ide o modernú vzdeláva-
ciu inštitúciu, kde sa žiaci učia na kvalitných, špičkových zariade-
niach a získavajú zručnosti priamo uplatniteľné v praxi.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• konverzácie v cudzích jazykoch
• elektronika
• tvorba web stránok
• programovanie jednočipových
 mikropočítačov na báze jazyka C

• robotika
• športové, turistický

Študijné odbory s maturitou 
2381 M strojárstvo 
2387 M mechatronika
2559 M inteligentné technológie
2561 M informačné a sieťové technológie 
2675 M elektrotechnika 
3968 M logistika 
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• matizácie, digitalizácie a smart technológie
• ťa lákajú CAD a CAM programy v strojárstve
• chceš byť ITčkár a dobre zarábať
• ťa baví robotika a elektrotechnika, mechatro-
nika

• chceš vedieť programovať v jazykoch JAVA, 
C#, C, HTML a CSS

• sa zaujímaš o internet vecí či serverové a clou-
dové technológie 

• chceš riadiť logistiku v podniku 

Objav potenciál štúdiom toho, čo ťa baví. 
Vzdelávaj sa, praktizuj, komunikuj, ovládaj 
cudzie jazyky jedinečne a moderne. Stretneš 
zaujímavých ľudí, ktorí môžu premeniť tvoje 
sny na  reálne možnosti. Rob to, čo najlepšie 
vieš a naštartuj svoju hviezdnu kariéru už teraz. 
Potom je už len kúsok k dokonalosti. Nájdi 
svoje možnosti, či už ako zručný informatik, 
ktorý si potyká s dátami, vývojár nových inteli-
gentných technológií, ktoré menia fungovanie 
sveta, elektrotechnik, čoraz viac potrebný 
strojár, logistik alebo mechatronik, nauč sa 
programovať v programovacích jazykoch C++, 
Java... Všetky odbory dôsledne vychádzajú z 
aktuálnych požiadaviek pracovného trhu. Ich 
spoločným menovateľom sú informačné tech-
nológie, bez ktorých sa dnes prakticky nezao-
bídeš. Nedovoľ, aby ovládali oni teba, ale pra-
cuj na tom, aby si ovládal ty ich a vyťažil z nich 
maximum, lebo tvoj život robia hodnotnejším, 
jednoduchším a zaujímavejším.

„Prekroč váhanie, potlač nečinnosť, škola ti pomôže sa zorientovať a presvedč vesmír, že si tu... 

SI JEDINEČNÝ! Vedomosti sú v skutočnosti tým, čo okrem cnosti pozdvihuje jedného človeka nad 

druhého. Posuň ich za horizont svojich možností. Ponúkni svoj potenciál a škola ti pomôže z neho 

vyťažiť maximum.“
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• Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
pre strojárstvo a kovospracujúcu výrobu

• duálne vzdelávanie
• vysoká úspešnosť uplatnenia absolventov v praxi
• moderné vybavenie školy
• telocvičňa, posilňovňa
• futbalové ihrisko s umelou trávou
• jedáleň
• zváračská škola

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA TECHNICKÁ
Okružná 693, 022 01 Čadca

web: www.sostca.sk 
email: info@sostca.sk 
tel.: +421 41 432 76 40

Škola už viac ako 60 rokov pripravuje odborníkov 
pre strojársky a elektrotechnický priemysel. Prípra-
va na povolanie bola vždy prepojená s praxou, preto 
aj spolupráca so strategickými zamestnávateľmi, nielen 
v regióne Kysúc, má silné základy a vysokú úspešnosť. 
Technická škola je zapojená do systému duálneho vzde-
lávania, čo oceňujú najmä absolventi, ktorí po skončení 
školy úspešne nachádzajú uplatnenie na pracovnom 
trhu. Ako jediná  v Slovenskej republike získala ocene-
nie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – 

„Čestné uznanie za mimoriadne zásluhy o rozvoj sloven-
ského zahraničného obchodu a podnikania“.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• florbal, strelecký
• kondičné posilňovanie
• matematika hrou
• netradične v slovenčine
• osobnosti literárnych dejín
• praktická angličtina
• putovanie nemeckou gramatikou

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
2697 K mechanik elektrotechnik
3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení

Študijné odbory s maturitou
2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, 
strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)
2675 L 03 elektrotechnika - elektronické zariadenia (nadstav-
bové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom
2433 H obrábač kovov
2464 H strojný mechanik
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
3678 H inštalatér



mo
ja

 st
re

dn
á

115
Te

ch
ni

ck
é š

ko
ly

Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• chceš spoznať školu otvorenú novým mož-
nostiam

• sa môžeš zúčastniť na odborných sútažiach 
a projektoch

• rád spoznáš tajomstvá strojárskych alebo 
elektrikárskych profesií

• miluješ motory a opravuješ autá
• chceš zlepšiť svoje zručnosti, ale aj uplatne-
nie v budúcnosti

• chceš byť úspešný na trhu práce
• máš ambíciu ďalej študovať na vysokej škole

„Kvalitu vyučovania zabezpečuje kolektív 
kvalifikovaných učiteľov, ktorí majú záujem 
pripraviť mladých ľudí do života. Ponúkame 
ti študijné a učebné odbory, ktoré ťa pripravia 
na prácu v strojárskom, ale aj elektrotech-
nickom priemysle v oblasti silnoprúdovej 
techniky. Môžeš získať osvedčenie na vyko-
návanie činnosti  na technických zariadeniach 
i zváračský preukaz. V učebných odboroch 
ťa naučíme obsluhovať zváracie zariadenia, 
obrábať materiál sústružením, frézovaním, 
brúsením a vŕtaním, opravovať motorové 
vozidlá a vykonávať inštalatérske práce. Ak 
chceš maturitu, po ich absolvovaní sa môžeš 
prihlásiť na nadstavbové štúdium.“

Počas školského roka navštevujeme rôzne kultúrne a  spoločenské podujatia. Na  posilnenie 

charakteru a svojich osobností sa zapájame  do charitatívnych projektov. Zúčastňujeme sa  odborných 

a tématických exkurzií, ktoré nám prinášajú nové poznatky a obohacujú nás. Už v prvom ročníku 

ťa príjmeme do „cechu stredoškolákov“, a tak budeš môcť odhaľovať nové predmety a technológie.“ 

pr
et

o

#t
ea

ch
er

ms
g

Stredná pre teba lebo



116

• Centrum odborného vzdelávania a prípravy 
pre dopravu, pošty a telekomunikácie

• duálne vzdelávanie – špičková prax
• štátne skúšky elektrotechnickej spôsobilosti 
• moderne vybavené učebne
• odborná prax v zahraničí – ERASMUS+
• motivačné  štipendium
• moderný školský internát, školská jedáleň
• celoslovenské podujatie „Študuj dopravu“

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA DOPRAVNÁ
Zelená 2, 036 08 Martin – Priekopa

web: www.sossd.sk 
email: sosd@sosd.sk 
tel.: +421 43 428 22 04,
       +421 43 428 14 86

História školy siaha do roku 1887. Počas svojej existen-
cie sa  neustále rozvíjala vpred a je spojená predovšet-
kým so železničnou dopravou. Pripravuje odborníkov 
pre oblasť dopravy, poštových služieb a telekomunikácií, 
a pri škole pôsobí aj centrum odborného vzdelávania. 
Škola svojim žiakom ponúka študijné a učebné odbo-
ry s kvalitnou teoretickou i odbornou prípravou, ako 
aj  možnosť zapojenia sa do duálneho vzdelávania vo fir-
mách ŽOS Vrútky, Železnice SR, Železničná spoločnosť 
Slovensko, Slovenská pošta a TTS Martin.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• tvorivé dielne
• cvičná firma
• športové a jazykové  

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:
2684 K bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
2697 K mechanik elektrotechnik  
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
3759 K komerčný pracovník v doprave

Študijné odbory s maturitou
2675 L 02 elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov 
a zariadení (nadstavbové štúdium)
3757 L dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom
2466 H 10 mechanik opravár - koľajové vozidlá 
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
3762 H železničiar 
3763 H manipulant poštovej prevádzky a prepravy 
3770 H mechanik železničnej prevádzky 
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• ťa fascinuje železničná sieť, fungovanie 
a koordinácia dopravy

• sa zaujímaš o autoelektroniku
• dokážeš opraviť každý elektrospotrebič
• máš rád atmosféru železničných staníc
• sa vidíš v modrožltej uniforme na pošte
• vôňa olejov a nafty ťa láka do sveta mo-
torov a lokomotív 

• túžiš v duáli zarábať už počas štúdia 
a mať isté miesto

„V každom zo študijných odborov získaš 
maturitu spolu s výučným listom. Ten 
získaš aj v učebných odboroch, po absol-
vovaní ktorých môžeš pokračovať v dvoj-
ročnom nadstavbovom štúdiu. Teoretické 
vedomosti si budeš môcť overiť na praktic-
kom vyučovaní  v reálnych firmách alebo 
si môžeš vybrať aj systém duálneho vzde-
lávania. Maturitné vysvedčenie a výučný 
list ti umožnia uplatniť sa v perspektívnom 
zamestnaní alebo pokračovať v štúdiu 
na vysokej škole.“

„Ak snívaš o práci v doprave alebo na železnici či pošte, príď k nám a splň si svoje sny. Zapoj sa 

aj do športových podujatí a súťaží v škole, aj mimo školy. Záleží nám aj na životnom prostredí. 

Tvoju aktívnu pomoc ti umožní ekoprogram Tatranskí rytieri alebo recyklohry.“
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• lokalita
• odborná prax v domácich i nadnárodných firmách 
• moderne vybavené odborné učebne
• vzdelávanie s podporou informačno-
komunikačných technológií

• odborné stáže zahraničí v rámci projektu Erazmus+ 
• ubytovanie a stravovanie priamo v areáli školy – 
školský internát a jedáleň

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ
ŠKOLA TECHNICKÁ
Novomeského 5/24,  036 36 Martin

web: www.spsmt.sk 
email: office@spsmt.sk 
tel.: +421 43 413 18 05,
       +421 43 413 38 11
facebook: @spsmt.sk

Stredná priemyselná škola technická v Martine poskytu-
je univerzálne technické vzdelanie pre mnohé odvetvia 
strojárstva, elektrotechniky, logistiky a informačných 
technológií. Za 70 rokov svojho pôsobenia vychovala 
odborníkov v oblasti priemyslu a hospodárstva. Budova 
školy je situovaná v oáze zelene a pokoja, v blízkosti 
takých významných celonárodných inštitúcií ako je Ma-
tica slovenská, Slovenská národná knižnica a Slovenské 
národné múzeum, čo predznamenáva vysoké ambície 
školy- byť v priestore, kde sa formoval základ slovenské-
ho národa, štátu a Slovenska. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• športové
• technické
• umelecké 

Študijné odbory s maturitou 
2387 M mechatronika 
2561 M informačné a sieťové technológie 
2675 M elektrotechnika 
3918 M technické lýceum
3968 M logistika 
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• ťa baví strojárina a technika
• programuješ a si dobrý v informatike
• si blázon do robotiky
• v grafických systémoch si doma
• máš manažérskeho ducha
• tvoja prezývka je IT-čkár

„Naša škola ti ponúka študijné odbory 
ukončené maturitnou skúškou za-
merané na priemyselnú informatiku, 
výpočtovú techniku a jej grafické sys-
témy, automatizované výrobné systé-
my a robotiku. Nový moderný študijný 
odbor zameraný na najmodernejšie 
sieťové a mobilné technológie je 
posilnený o programovanie v jazyku 
Python, C++. Štúdiom u nás získaš 
zamestnávateľmi preferované technic-
ké vzdelanie a v prípade, že si sa roz-
hodol zapojiť do pracovného života, 
budeš môcť rozvíjať svoje schopnosti 
v technickej praxi. Plnohodnotne ťa 
pripravíme aj na vysokoškolské štú-
dium.“

„Na obdobie štúdia na „priemyslovke“ mám veľmi pekné spomienky a s nostalgiou spomínam na svoje 

bezstarostné obdobie, ktoré sa so  súčasným pracovným nasadením nedá porovnávať. Študentské 

roky ma obohatili o odborné vedomosti a zručnosti, ktoré sa pre mňa  stali základom, na ktorom 

som neskôr v práci dokázal plnohodnotne stavať. Ale nezabudnuteľné sú hlavne vtipné a veselé 

momenty, ktoré sme prežili v našom prevažne chalanskom kolektíve.“
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• autoškola – vodičské oprávnenia B,T,C1 
• zváračská škola -zváranie metódami ZK 311-1, 
ZK135-1,ZK 111-1

• získanie oprávnení na viaceré spôsobilosti, 
poľovný lístok

• projektové aktivity  a mobility, Erazmus+ 
• odborné stáže v zahraničí, odborná prax 
v okolitých firmách

• Drevorubač junior - medzinárodná súťaž
• školský časopis

Stredná odborná
škola lesnícka
Medvedzie 135, 027 44 Tvrdošín

web: www.soultv.sk 
email: soultv@soultv.sk 
tel.: +421 43 530 93 11

Škola má výbornú polohu v blízkosti lesov, poľnohos-
podárskych družstiev a výrobných podnikov, čím má 
vytvorené skvelé podmienky pre praktické vyučovanie. 
Vzdeláva a pripravuje žiakov v robotníckych a vybraných 
technických profesiách pre odborné obhospodarovanie 
lesov, poľnohospodárstvo, opravárenstvo a kovospracú-
vaciu výrobu. V rámci výučby organizuje súťaže, realizuje 
projektové aktivity a modernizuje materiálne a technické 
zabezpečenie. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• futbalový, floorbalový, stolnotenisový 
• konverzácie v anglickom jazyku
• rozhlasovo-redakčný, literárny 
• motoristický, technický
• poľovnícko - strelecký 
• remeselné spracovanie kovov
• propagačný krúžok

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:
2413 K mechanik strojov a zariadení       
4556 K operátor lesnej techniky  

Študijný odbor s maturitou:
4243 M mechanizácia pôdohospodárstva

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom:
2466 H 04 mechanik, opravár- lesné stroje a zariadenia 
4524 H agromechanizátor, opravár
4575 H mechanizátor lesnej výroby
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• máš rád les, pôdu, prírodu a zvieratá 
• svet motorov a strojov je tvoja vášeň
• sa chceš naučiť stroje obsluhovať 
a opravovať

• ťa fascinuje iskriace zváranie a jeho 
využiteľnosť

• chceš chrániť prírodu výkonom práva 
poľovníctva

• ťa láka práca a zručnosti s motoro-
vou pílou

„V zmysle motta našej školy využíva-
me múdrosti z minulosti na poznatky 
prítomnosti, aby sme vychovali vzde-
laného mladého človeka budúcnosti. 
V našej škole sme všetci prepojení 
s lesom, máme k nemu pozitívny 
a ochranársky vzťah. Aj preto ťa nau-
číme všetko o strojoch a zariadeniach  
používaných v lesníctve a poľnohos-
podárstve. Budeš ich vedieť obsluho-
vať, používať, opravovať. Zasvätíme 
ťa do technologických postupov pri 
ťažbe dreva, pri chove hospodárskych 
zvierat, ale aj do informácií o ochrane 
a pestovaní lesa a plodín.“

„Učiteľom v škole záleží na rozvoji tvojej osobnosti. Chcú, aby sa z teba stal dobrý odborník. Škola 

zistí, čo ťa najviac zaujíma a v čom bude potrebné sa ešte zdokonaliť. Využitím možností počas 

praktickej prípravy vykonávanej priamo u zamestnávateľov máš veľkú šancu stať sa skutočným 

odborníkom v lesníckych odboroch.“
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• zváračská škola – zváračské kurzy
• moderné učebne
• odborná stáž študentov v zahraničí
• zrekonštruovaná budova školy a telocvičňa
• školská jedáleň
• centrum voľného času priamo v škole
• Autodesk Akademia Partner - certifikáty pre prácu 
v AutoCAD

Stredná odborná
škola technická
Komenského 496/37, 029 01 Námestovo

web: www.sostno.sk 
email: sekretariat@sostno.sk 
tel.: +421 43 552 40 38

Začiatky školy siahajú do roku 1965, postupne sa vy-
víjala, menila a modernizovala. Dobudovaním vznikla 
komplexná a jediná škola v oblasti hornej Oravy so za-
meraním na strojárske a stavebné odbory. Vzdelávací 
program je orientovaný na prípravu odborných a kvalifi-
kovaných zamestnancov v oblasti strojárstva a staveb-
níctva. Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu 
práce zabezpečuje prípravu mládeže na žiadané povola-
nia a odborné činnosti. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• športové
• jazykové
• odborné
• mladý rozpočtár
• divadelný, folklórny
• rozhlasový, novinársky
• programovanie a obsluha CNC strojov
 a 3D modelovanie

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
2411 K mechanik nastavovač
3656 K operátor stavebnej výroby

Študijné odbory s maturitou
3650 M staviteľstvo
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby (nadstavbové 
štúdium)
3659 L stavebníctvo (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom
2433 H obrábač kovov
2487 H 01 autoopravár  mechanik
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika 
3661 H murár
3663 H tesár
3678 H inštalatér
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• plánuješ úspešne vykročiť do svojho 
nového života

• štúdiom a poctivou prácou si túžiš spl-
niť svoje sny

• chceš užitočné skúsenosti a zručnosti
• sa chceš úspešne uplatniť na trhu práce
• ťa zaujímajú otázky techniky a staveb-
níctva

„ Štúdium na našej škole ťa vďaka širokej 
a rôznorodej ponuke študijných a učeb-
ných odborov dokáže pripraviť na za-
mestnanie v oblasti stavebníctva, strojár-
stva, autoopravárenstva i elektrotechniky. 
V učebných odboroch získaš výučný list 
a zároveň zručnosti pre žiadané profesie 
na trhu práce doma i v zahraničí. Ak 
budeš mať záujem, môžeš si v nadstav-
bovom štúdiu urobiť maturitu. Študijné 
odbory ťa pripravia na prácu v strednom 
manažmnte v oblasti stavebníctva, ale 
i na ďalšie štúdium na vysokej škole 
technického zamerania.“

„Na škole máš možnosti zapojiť sa do súťaží a projektov, vďaka programu Erazmus+sa dostaneš 

aj do zahraničia. V súťaži sMaraton ukážeš, ako dobre ovládaš strojárske a stavbárske programy, 

v projektoch odprezentuješ svoju kreativitu. Ak si dobrý v práci v AutoCAD programoch, môžeš 

získať medzinárodný certifikát. Otvorí sa ti celé spekturm možností, ako naložiť so vzdelaním, 

skúsenosťami a zručnosťami.“
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• duálne vzdelávanie
• prax v zahraničí – Erazmus+
• zváračská škola – kurzy zvárania
• moderné vybavenie školy
• telocvičňa, posilňovňa
• vonkajší fitnes areál, tenisové kurty
• školský internát, jedáleň, školský bufet

Stredná odborná
škola polytechnická
Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín - Kňažia

web: www.sospknazia.sk 
email: sekretariat@sospknazia.sk 
tel.: +421 43 586 31 39
facebook: @SOSPDK 
instagram: sos_knazia

So svojou 60-ročnou tradíciou je škola modernou 
vzdelávacou inštitúciou a pôsobí ako školiace centrum 
v oblasti dolnej Oravy. Od svojho vzniku prešla rozsiah-
lou modernizáciou a už dlhodobo zabezpečuje prípravu 
mladých odborníkov pre ich budúce povolanie. Vo svojej 
činnosti zabezpečuje komplexnú prípravu žiakov pre ob-
lasť strojárenstva, elektrotechniky, automobilového opra-
várstva. V Žilinskom kraji patrí medzi strednými odbor-
nými školami k lídrom v duálnom systéme vzdelávania. 
Filozofiou školy je vychovať nielen kvalitných odborníkov, 
ale aj priateľských ľudí s dobrým morálnym kreditom, 
a to od začiatku až po koniec štúdia.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• jazykové – anglický, nemecký
• spracovanie informácií pomocou PC
• diagnostika vozidiel, autolektrikár
• SOLID V-20 – dizajnové predvádzanie
• elektronický, praktická elektronika
• športový, kulturistický

Študijné odbory s maturitou 
2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení 
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov
a zariadení
2679 K mechanik - mechatronik
2697 K mechanik elektrotechnik 

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom
2423 H nástrojár
2487 H 01 autoopravár - mechanik
2683 H 11 elektromechanik – siloprúdová technika
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• si manuálne zručný
• v tvojom zameraní víťazí technika
• ťa zaujímajú automobily a motory
• chceš porozumieť elektrotechnike
• túžiš mať v rukách dobré remeslo 
• v strojárine vidíš budúcnosť sveta 
i tú svoju

• v duáli sa môžeš vzdelávať i zarábať

„Ponúkame ti študijné odbory s maturitou 
a výučným listom so strojárskym a elektro-
technickým zameraním. Získaš v nich ve-
domosti a zručnosti na obsluhu a údržbu 
všetkých druhov a typov konvenčných 
a číslicovo riadených obrábacích strojov 
(CNC) a obrábacích liniek. Tiež zručnosti 
na základné pracovné operácie pri kontro-
le, nastavovaní a opravách na elektrických 
rozvodoch, elektro-pneumatických a hy-
draulických pohonoch, riadiacej elektroni-
ke a regulačnej technike automatizovaných 
CNC strojov. V učebných odboroch rovna-
ko získaš výučný list a budeš pripravený 
na prácu v strojárskom, elektrotechnickom 
priemysle alebo v autoservisoch. Študovať 
môžeš aj v duálnom systéme vzdelávania.“

„Ak máš záujem vyučiť sa perspektívnemu remeslu, si na  dobrej adrese. Škola ponúka štúdium 

najžiadanejších strojárskych a elektrotechnických odborov. Poskytuje vzdelávanie úzko prepojené 

s praxou a najnovšími technológiami u zamestnávateľov. Škola neustále pracuje na modernizácii 

svojho vybavenia i  výučby. Rovnako nám ponúka aktivity oritentované na  vyplnenie nášho 

voľného času mimo vyučovania a jeho aktívneho využívania... Prostredníctvom projektov môžeš 

zažiť aj výmenné pobyty v zahraničí.“
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• Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre lesníctvo
a drevárstvo

• Hrádocké arborétum
• certifikát IES  na úrovni A
• školský internát a jedáleň
• moderná posilňovňa, športoviská
• školská autoškola - vodičské oprávnenie skupín A, B, T 
(motocykel, automobil, traktor)

• preukaz pre obsluhu motorových píl
• poľovnícky lístok, rybársky lístok
• odborná prax u zamestnávateľov a v stredisku odbornej 
praxe

• výmenné pobyty žiakov v zahraničí
• lokalizácia školy je v príjemnom prostredí 

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA LESNÍCKA A DREVÁRSKA
Jozefa Dekreta Matejovie
Hradná 534, 033 01 Liptovský Hrádok

web:  www.slslhr.sk 
mail: slslhr@slslhr.sk 
tel.: +421 44 522 21 47,
       +421 44 522 20 05

Škola patrí medzi najstaršie svojho druhu v Európe. Má viac 
ako 220- ročnú tradíciu vzdelávania lesníkov a drevárov. Je 
nástupkyňou Kráľovskej komorskej a hlavnej národnej školy 
založenej Františkom Wissnerom v roku 1796. Ponúka úplné 
odborné vzdelávanie v oblasti lesníctva a drevárstva. Škola 
má nadregionálny charakter a prijíma študentov z celého 
Slovenska. Od roku 1998 jej bol udelený raiting od medziná-
rodnej vzdelávacej inštitúcie IES na úrovni A, čo ju radí medzi 
špičkové inštitúcie s medzinárodnými skúsenosťami. Svojim 
absolventom ponúka viacero oprávnení a certifikátov.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• poľovnícky, vábenia zveri, včelársky
• poľovníckej hudby, akvaristický
• športové krúžky, kulturistika, florbal
• jazykové krúžky

Študijný odbor s maturitou 
4219 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
3349 K technik drevostavieb

Učebný odbor so záverečnou skúškou
a výučným listom
3355 H stolár
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• miluješ prírodu, lesy, drevo
• sa chceš  stať odborníkom na domáce aj cu-
dzokrajné dreviny

• ťa zaujímajú mechanizačné prostriedky, ktoré 
ľudom pomáhajú v ťažkej práci v lese

• rozpoznávaš horniny, minerály i pôdy, ktoré 
z nich vznikajú

• je ti blízka záchrana lesov a prírody
• si vášnivým poľovníkom
• chceš byť silným pilčíkom
• rád pracuješ s drevom a si kreatívny
• dokážeš objaviť tajomstvá ukryté v kuse dreva

„Lesy sú zelenými pľúcami našej planéty. Dáva-
jú nám kyslík, drevo, vodu, lesné plody a tiež 
veľa životnej energie. Naučíme ťa, ako načúvať 
krehkému hlasu prírody, odhaľovať jej tajomstvá 
a ako sa starať o lesné ekosystémy tak, aby 
sme ich mohli  spoločne zachovať pre ďalšie 
generácie. Naučíme ťa pracovať s GPS, obja-
vovať krásu lesníckej geodézie a GIS. Oblečieš 
si u nás svoju prvú lesnícku uniformu. Rovnako 
tak ťa pripravíme ako odborníka pre drevospra-
cujúci priemysel. Získaš úplné stredné odborné 
vzdelanie, ukončíš ho maturitou, v dreváren-
ských odboroch získaš aj výučný list. Budeš 
pripravený na štúdium na vysokej škole, ale 
aj na nástup do svojho prvého zamestnania.“

„Teším sa, že môžem študovať v  tejto škole. Kvalitná výučba, množstvo odbornej praxe, skvelý 

kolektív, bohaté tradície. Výhodou je, že po škole mám množstvo oprávnení a certifikátov, ktoré mi 

lepšie pomôžu uplatniť sa na trhu práce. Keby som sa mal znovu rozhodovať, kam pôjdem študovať 

po základnej škole, opäť by som si zvolil našu školu.“
Ján, 3. roč.
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• skúška z odbornej spôsobilosti elektrotechnika 
a získanie osvedčenia 

• medzinárodný certifikát zo sieťových technológií 
CISCO akadémie 

• certifikát ECDL znalostí a zručností z oblasti IT
• špecializované a odborné učebne 
• telocvičňa, posilňovňa, multifunkčné ihrisko 
• jedáleň, školský internát 
• oddychové zóny 
• fotovoltaická elektráreň
• trénujeme soft skills

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Celiny 536, 03315 Liptovský Hrádok

web: http://www.soselh.sk 
email: skola@soselh.sk 
tel.: +421 44 522 20 72,
       +421 44 522 20 74
facebook: @SOSELH
instagram: soselektrotechnickalh
youtube: SošeTV

Škola začala písať svoju históriu už pred takmer 70 
rokmi. V súčasnosti ponúka štúdium v študijných elek-
trotechnických odboroch so zameraním na najmoder-
nejšie informačné a komunikačné technológie. Ponúka 
možnosť absolvovať CISCO akadémiu - najkomplexnejší 
profesijne orientovaný vzdelávací program na svete, 
ktorý z pohľadu prípravy špecialistov v oblasti informač-
ných technológií a sietí má svoje nezastupiteľné miesto. 
Systém štúdia je nastavený tak, aby študentov viedol 
k celoživotnému vzdelávaniu a aby sa absolventi školy 
dokázali prispôsobiť požiadavkám trhu práce a našli 
na ňom svoje uplatnenie. 

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• jazykové - angličtina, nemčina 
• športové - florbal, plávanie, posilňovňa,
stolný tenis, volejbal 

• konfigurácia sietí
• domáca elektronická dielňa
• NAG 2020
• programovanie v Pythone
• robotika
• tvorivá dielňa
• zmaturuj z matematiky

Študijné odbory s maturitou 
2561 M informačné a sieťové technológie
2675 M elektrotechnika

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
2697 K mechanik elektrotechnik
2682 K mechanik počítačových sietí
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• sa radšej učíš v súvislostiach ako naspamäť
• špekuluješ o tom, ako a prečo veci fungujú
• máš dobrý vzťah k matematike a fyzike
• si kreatívny
• baví ťa manuálna práca 
• chceš mať dobre platené zamestnanie
• sa vyznáš v elektrike
• si počítačový fanatik

„Rozvíjame prepojenie školy s praxou úzkou spolu-
prácou s partnermi a firmami v regióne, v ktorých 
absolvuješ odborný výcvik alebo odbornú prax. 
Všetky naše odbory sú štvorročné ukončené matu-
ritou, niektoré aj spolu s výučným listom. Získaš ši-
roký odborný základ slaboprúdovej elektrotechniky, 
algoritmizácie, programovania, tvorby webových 
aplikácií i navrhovania a spravovania počítačových 
sietí. Časť vzdelávacieho programu zameraná 
na digitálnu grafiku je určená šikovným dievčatám 
a chlapcom, kde môžeš získať vedomosti a zruč-
nosti v dizajne, ekonomike, marketingu, elektro-
technike, príprave obrazových, zvukových a printo-
vých reklamných materiálov pre firmy. Ponúkame 
ti aj  špecializáciu na autoelektroniku alebo na po-
čítačové systémy, počítačové a telekomunikačné 
siete alebo robotiku. Na praktickej maturite obhaju-
ješ projekt, ktorý si sám zvolíš.“

„Chceme ti dať info, že sú tu dobrí učitelia, škola je pekná, dobre a moderne vybavená a máme gauče 

v oddychových zónach. Na to, že sme viac  chlapčenská škola, sa chalani k tým zopár dievčatám 

správajú slušne, kolektív spolužiakov je super a  všetci sú tu kamarátski – aj  druháci, tretiaci 

a štvrtáci. Dokonca zisťujeme, že predmety, ktoré nás na základke nebavili, sú oveľa zaujímavejšie 

a bavia nás. Už teraz sa tešíme na exkurzie a kurzy, ktoré tu absolvujeme i na odborné praxe priamo 

vo firmách.“
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• dobré vybavenie odborných učební a školských 
dielní

• učenie sa pre prax
• telocvičňa, posilňovňa
• školský autoservis
• zváračská škola
• úspechy v domácich i medzinárodných odborných 
súťažiach 

• certifikáty Kros, Porotherm, Baumit
• školský časopis

Stredná odborná
škola stavebná
Školská 8, 031 01 Liptovský Mikuláš

web: www.sosslm.sk 
email: sosslm@sosslm.sk 
tel.: +421 44 552 29 63, 
       +421 44 552 14 08

Škola už 70 rokov napĺňa tradíciu šikovných a uzná-
vaných murárov z Liptova a poskytuje stredoškolské 
odborné vzdelávanie v učebných a študijných odboroch 
najmä v oblasti stavebníctva, ale i strojárstva a elektro-
techniky. Využíva firemný softvér a moderné stavebné 
technológie pri plnení reálnych zákaziek. Ako jedna 
z mála škôl kladie dôraz na zachovanie tradičných reme-
siel a výchovu zručných, trhom žiadaných remeselníkov 

– murárov, strechárov, inštalatérov, maliarov, elektrikárov  
či automechanikov. Absolventi školy majú výborné uplat-
nenie na trhu práce. V študijných odboroch pripravuje 
najmä stavebných odborníkov.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• stavebníctvo v praxi
• grafické informačné systémy
• výchova k podnikaniu
• nové technológie v TZB
• krúžok rozpočtovania
• strojárstvo v praxi
• automatizácia v strojárstve
• elektrotechnický krúžok
• krúžok kreslenia a prípravy na talentové skúšky
• krúžok motoristický
• krúžok technickej podpory IKT
• angličtina hrou
• fyzika pre prax

Študijné odbory s maturitou 
3650 M staviteľstvo
2414 L 01 strojárstvo – výroba,montáž a oprava
prístrojov, strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)
2675 L 01 elektrotechnika – energetika (nadstavbové štúdium)
3659 L stavebníctvo (nadstavbové štúdium)

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
3656 K operátor stavebnej výroby
3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení 

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom 
2464 H strojný mechanik 
2487 H 01 autoopravár-mechanik 
2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika 
3661 H murár 
3668 H montér suchých stavieb 
3675 H maliar 
3678 H inštalatér 
3684 H strechár 
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• si tvorivý a túžiš navrhovať rodinné domy 
podľa vlastných predstáv

• ťa zaujíma práca s počítačom
• chceš vytvárať vlastné návrhy s reálnym 
firemným softvérom

• rád pracuješ aj manuálne
• snívaš o dobre platenom zamestnaní
• remeselníkov nikdy nie je dosť
• si súťaživý a nebojíš sa nových výziev

„Ak si v detstve staval z kociek a stavebníc 
rôzne stavby, naša škola ti ponúka široké 
možnosti výberu odboru a zamerania v sta-
vebníctve, ale i v strojárstve a elektrotech-
nike. Študijné odbory ťa pripravia aj na štú-
dium na vysokej škole. V odbore staviteľstvo 
si môžeš vybrať špecializáciu pozemné 
staviteľstvo alebo špecializáciu technické 
zariadenie. Široká ponuka remesiel ti otvorí 
dvere nielen na slovenský, ale aj zahraničný 
trh práce. Po absolvovaní 3-ročného štúdia 
a po získaní výučného listu ti umožníme 
v nadstavbovom štúdiu získať maturitné vy-
svedčenie. Počas štúdia sa môžeš  zapájať 
do rôznych projektov a súťaží.“

„Vyber si túto školu a zistíš, že prebúdza záujem u každého žiaka a každým dňom sa dozvieš niečo 

nové. Ukáž svoju tvorivosť, nápaditosť a originalitu, aby sa aj iní dozvedeli, čo dokážeš a škola 

ti to umožní. Ako hrdý človek so vzdelaním v stavebníctve nebudeš mať problém so zamestnaním. 

A možno chceš študovať ďalej na vysokej škole, aby si objavil opäť niečo nové a naša škola ťa 

na štúdium pripraví.“
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• moderné projektové odborné učebne a dielne
• grafické programy Autocad, Solidedge, 
Heidenhain, Sinumerik

• duálne vzdelávanie
• získanie elektrotechnickej spôsobilosti, získanie 
jazdeckého preukazu

• telocvičňa, posilňovňa, workout ihrisko
• aktivity Žiackej školskej rady
• knižnica s odbornou literatúrou
• JA Slovensko, Erazmus +
• Arborétum s pokusnými políčkami

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Demänovská cesta 669, 031 01 Liptovský Mikuláš

web: www.polytechnika.sk  
email: sekretariat@polytechnika.sk  
tel.: +421 44  552 18 49

Škola nadväzuje na vyše 150-ročnú tradíciu prvej poľ-
no-hospodárskej školy na Liptove a časť študijných a 
učebných odborov zachováva jej odkaz dodnes. Požia-
davky hospodárstva a trhu práce si vyžiadali zmenu, 
preto škola pripravuje odborníkov pre oblasť strojárstva, 
mliekarenskej a potravinárskej výroby. Škola sa zapája 
aj do projektovej činnosti študentských mobilít v rámci 
Erazmus+.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• jazdecký krúžok
• mladý poľnohospodár
• strojárstvo v praxi
• konverzácia v cudzom jazyku
• športový krúžok
• mladý občan

Študijné odbory s maturitou 
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika
4512 L poľnohospodárstvo (nadstavbové štúdium)

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
2412 K mechanik číslicovo riadených strojov 
2413 K mechanik strojov a zariadení,

Učebné odbory so záverečnou skúškou
a výučným listom
2987 H 01 biochemik - mliekarská výroba 
4524 H agromechanizátor, opravár 

Učebný odbor na získanie nižšieho stredného
vzdelania (ukončenie ZŠ)
4572 F poľnohospodárska výroba 
2982 F potravinárska výroba
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• chceš spoznať nových priateľov
• rád pracuješ s rôznymi druhmi ma-
teriálov

• si kreatívny a rád tvoríš
• máš rád kone a chceš vedieť na nich 
jazdiť 

• tvojím snom je práca na poľnohospo-
dárskych strojoch

• si túžiš vyskúšať prácu v skutočnej 
firme

„Naša škola ponúka odbory žiadané za-
mestnávateľmi strojárskeho, poľnohos-
podárskeho a potravinárskeho zamera-
nia. Absolventi sú pripravení uplatniť sa 
na trhu práce ako samostatní pracovníci. 
Študijné odbory sa ukončujú maturitnou 
skúškou, v niektorých získaš aj výučný 
list. Po ich skončení môžeš ísť študovať 
na vysokú školu alebo nastúpiť do práce. 
V duálnom vzdelávaní si ťa zamestnáva-
teľ pripraví na prácu v jeho spoločnosti 
a po škole máš miesto zabezpečené. 
Po ukončení učebného odboru môžeš 
získať maturitu v nadstavbovom štú-
diu. Po maturite si môžeš vybrať vyššie 
odborné štúdium, v ktorom získaš titul 
diplomovaný špecialista – DiS. Brány na-
šej školy máš otvorené. Zažijeme spolu 
dobrodružstvo kreslenia, práce na CNC 
strojoch, alebo si spoločne zajadíme 
na koni po liptovských lúkach, alebo 
sa povozíme na poľnohospodárskych 
strojoch.“

„Naša škola je štandardne vybavená a pulzuje v nej čulý študentský život. Je nás tak akurát, a možno 

aj preto sme niekedy ako jedna veľká rodina, základom ktorej sú dobré vzťahy medzi študentmi 

a vyučujúcimi. Spoločne prežité chvíle na hodinách,  besiedkach, exkurziách, zahraničných stážach, 

športových kurzoch a súťažiach zostanú v našej pamäti natrvalo.“ 
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• duálne vzdelávanie
• prax v zahraničí – Erazmus+
• nové zrekonštruované priestory dielní
• zváračská škola
• školská jedáleň
• posilňovňa, lezecká stena, športoviská

STREDNÁ ODBORNÁ
ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Sládkovičova ulica 104, 034 01 Ružomberok

web: www.sosprk.sk 
email: info@sosprk.sk 
tel.: +421 44 432 36 37,
       +421 905 756 124

Škola nadväzuje na tradície Stredného odborného učiliš-
ťa papierenského, ktoré vzniklo ako odborná podniková 
škola pri SCP Ružomberok v roku 1949. Neskôr v roku 
2005 bola  ku škole pričlenená aj Stredná priemyselná 
škola strojnícka. Od roku 2009 nesie svoj súčasný názov, 
ktorý vystihuje aktuálne zameranie školy na odborné 
technické vzdelávanie v odboroch z oblasti strojárstva, 
elektrotechniky a chemicko-papierenského priemyslu. 
Odbory sú žiadané na trhu práce a ich cieľom je príprava 
budúcich kvalifikovaných pracovníkov pre firmy a orga-
nizácie nielen v regióne Liptova, ale aj v celej Slovenskej 
republike a Európskej únii.

O škole

Výhody

Krúžky

Odbory

• športový
• vedomostný
• matematický

Študijné odbory s maturitou a výučným listom
2413 K mechanik strojov a zariadení 
2679 K mechanik – mechatronik
2697 K mechanik elektrotechnik 
2860 K chemik operátor 

Študijný odbor s maturitou
3757 L dopravná prevádzka (nadstavbové štúdium)

Učebný odbor so záverečnou skúškou
a výučným listom
2487 H 01 autoopravár – mechanik 
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• ťa baví chémia a fascinuje výroba pa-
piera

• rád majstruješ v garáži
• v technike vidíš svoju perspektívu
• sa chceš uplatniť v praxi
• máš ambíciu študovať na vysokej škole
• túžiš získať praktické a odborné vedo-
mosti

„Môžeš sa stať kvalifikovaným pracov-
níkom pre výkon chemických a techno-
logických operácií pri výrobe celulózy 
a papiera v systéme duálneho vzdelá-
vania. Pripravíme ťa na prácu v oblasti 
strojárskych a elektrotechnických od-
borov, CNC strojov, ako aj v prevádzke 
a údržbe elektrotechnických inštalácií 
a elektrických zariadení. Dokážeš vy-
tvoriť technickú dokumentáciu v CAD 
programoch a samostatne pracovať 
na klasických aj CNC strojoch. Štúdium 
ukončíš maturitnou skúškou a získaš 
aj výučný list. Ak máš rád vôňu motorov 
a autá, skús štúdium učebného odboru 
automechanik. Neskôr môžeš v nadstav-
bovom štúdiu získať aj maturitu. Dôležité 
je, že  odborný výcvik a praktické skúse-
nosti získaš priamo vo firmách“.

„Tiež sme si mysleli, že sa to nedá..., ale zistili sme, že dokážeme veľa, ak sme ochotní...
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Jazyková škola, Žilina
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• dlhoročná skúsenosť a tradícia vo výučbe 
cudzích jazykov 

• cenovo dostupné štúdium cudzích jazykov 
širokej verejnosti 

• kurzy pre všetky vekové kategórie, vrátane 
kurzov anglického jazyka pre seniorov (od 8 
rokov až 60+)

• prípravné kurzy na štátne jazykové skúšky B2 
a C1

• prípravné kurzy na Cambridge skúšky FCE a CAE   
• konverzačné kurzy vedené zahraničnými lektormi
• ponuka individuálnych kurzov pre verejnosť
• organizovanie kurzov pre firmy priamo v ich sídle
• možnosť dostúpiť do kurzu počas celého 
školského roka

• dostupnosť, lokalita v centre mesta

JAZYKOVÁ ŠKOLa
Veľká okružná 24, 010 01 Žilina 

web: www.jszilina.sk   
email: info@jszilina.sk 
tel.: + 421 41 562 03 58
Facebook: Jazyková škola Žilina

Škola je jedinou verejnou  jazykovou  školou s právnou 
subjektivitou v Žilinskom samosprávnom kraji a počtom 
poslucháčov  je druhou  najväčšou  verejnou  jazykovou  
školou  na Slovensku. Záujmovo-vzdelávacia inštitúcia 
poskytuje vzdelávanie širokej verejnosti  a otvára brány 
jazykov dokorán. Ponúka výučbu v siedmich cudzích 
jazykoch, aj preto je sloganom školy: „S jazykmi ste 
všade doma.“

O škole

Výhody

Kurzy
• anglický jazyk
• nemecký jazyk
• ruský jazyk
• francúzsky jazyk
• španielsky jazyk
• taliansky jazyk
• slovenčina pre cudzincov
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Odkaz učiteľa

odkaz od študentov

• ťa baví komunikácia v cudzích jazykoch
• cestovanie je tvojou záľubou
• hovoriť jedným cudzím jazykom je samo-
zrejmosťou, hovoriť druhým jazykom je 
konkurenčnou výhodou

• zvyšuje tvoju možnosť uspieť na pracov-
nom pohovore

• chceš pracovať či študovať  na vysokej 
škole v zahraničí

• počúvanie hudby, sledovanie  filmov a vi-
deí, čítanie kníh ťa baví viac v origináli 

• tvoje deti, rodina žijú v zahraničí a ty sa 
potrebuješ s nimi dorozumievať v cudzom 
jazyku

„Jazyk otvára cestu k ľuďom a cestu k pozna-
niu. Nie nadarmo hovorievame, koľko rečí vieš, 
toľkokrát si človekom. Naša škola poskytuje 
komplexný celoživotný program jazykového 
vzdelávania, od najnižšej jazykovej úrovne 
A1 po najvyššiu C1. Do školy vstúpiš ako 
osemročný žiak a opúšťaš ju ako devätnásť-
ročný študent s certifikátom alebo štátnou 
jazykovou skúškou v ruke, ako dospelý k nám 
opäť zavítaš, aby si sa udržiaval v jazykovej 
kondícií a ako senior sa k nám opäť môžeš 
vrátiť. Máme v ponuke  široký výber cudzích  
jazykov. Štúdium môže byť ukončené štátnou 
jazykovou skúškou a to základnou (úroveň B2) 
alebo všeobecnou (úroveň C1- C2) štátnou 
jazykovou skúškou. Zároveň pripravujeme po-
slucháčov na medzinárodné skúšky First Cam-
bridge English (FCE) a Cambridge Advanced 
English (CAE).“

„Jazyková škola? Chodím do  nej roky. Vždy som sa stretol s  vysokou profesionalitou zo  strany 

učiteľov a ich nadšením naučiť po anglicky aj drevo. V lete na dovolenke v zahraničí však predsa 

len zbieram plody svojej práce.“
Peter K.

pr
et

o
#t

ea
ch

er
ms

g
„Jazyčka“ pre teba lebo



140

zoznam
internátov



mo
ja

 st
re

dn
á

141
zo

zn
am

 in
te

rn
át

ov

horné považie

ŠI pri Spojenej škole
ŠI pri SOŠ stavebnej
ŠI pri SOŠ dopravnej
ŠI pri SZŠ

Rosinská cesta 4, Žilina
Tulipánová 2, Žilina
Rosinská cesta 2, Žilina
Hlboká cesta 23, Žilina

skola@sportovaskolaza.sk
riaditel@sosstavebna.sk
sekretariat@sosdza.sk
admin@szshlbokaza.edu.sk

041 500 44 08
041 763 76 07
041 525 20 21
041 700 35 71

kysuce

ŠI pri SPŠ IT Komenského 1107, 
Kysucké Nové Mesto

skola@spsknm.sk 041 420 74 30

Liptov

ŠI pri SOŠ elektrotechnickej
ŠI pri SOŠ lesníckej
a drevárskej J.D.Matejovie
ŠI pri OA 
ŠI pri Spojenej škole

Celiny 536, Liptovský Hrádok
Hradná 535, Liptovský Hrádok

Nábr. K. Petroviča 1777, Lipt. M.
Nám. A. Hlinku 62, Ružomberok

skola@soselh.sk
slslhr@slslhr.sk

oalm@oalm.eu
riaditel@zssos.sk

044 522 20 72
044 522 20 05

044 554 12 88
044 431 34 00

Orava

ŠI pri SOŠ obchodu a služieb
ŠI pri OA
ŠI pri Spojenej škole
ŠI pri Spojene škole

Pelhřimovská 1186/10, Dolný Kubín
Obrancov mieru 1778/8, Dolný Kubín
Hattalova 471 Nižná
Medvedzie, Tvrdošín

sosptr@vuczilina.sk
oadkubin@gmail.com
ssnizna@ssnizna.sk
sekretariat@sstv.sk

043 586 31 64
043 586 48 01
043 538 14 05
043 583 12 10

Turiec

ŠI pri SPŠT
ŠI pri SOŠ dopravnej
ŠI pri SOŠ pedagogickej

Novomeského 5/24, Martin
Zelená 2, Martin - Priekopa
SNP 553, Turčianske Teplice

office@spsmt.sk
sosdmt@sosd.sk
sosptr@vuczilina.sk

043 413 18 05
043 428 14 86
043 492 27 70

Názov Adresa e-mail Telefón
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Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina

www.zilinskazupa.sk
facebook: Žilinský Samosprávny Kraj
instagram: zilinskykraj
flickr: Žilinská župa

www.mojastredna.sk

Príprava: Martina Gajdárová, Mária Benedeková, Filip Lehotský, Marek Malina
Tlač: Alfa print
Náklad: 2 000 ks

© Žilinský samosprávny kraj, 2021
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