e-Burza stredných škôl
v Trnavskom samosprávnom kraji
Vážené deviatačky, vážení deviataci, vážení rodičia, vážené učiteľky a vážení učitelia,
vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu on-line vzdelávania sme sa tento rok rozhodli ponúknuť
Vám brožúrku s názvom e-Burza stredných škôl.
V brožúrke nájdete aktuálnu prehľadnú ponuku stredných škôl vo vašom okolí s podrobnejším
popisom. Budeme radi, ak vám táto pomôcka pomôže pri hľadaní ďalšieho študijného a neskôr aj
pracovného smerovania vo vašej budúcnosti.
Želáme vám príjemné a inšpiratívne čítanie.
Tím zamestnancov a zamestnankýň CPPPaP v Hlohovci
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GYMNÁZIUM LADISLAVA DÚBRAVU
Smetanov háj 285/8
929 01 Dunajská Streda
Kontakt: 033/5522334, 033/5510078
E-mail: gymds@gymds.sk, gymds@zupa-tt.sk
Webová lokalita: http://www.gymnaziumds.edupage.org
Štúdium na gymnáziu, vzhľadom na svoju širokospektrálnosť a hĺbku, je najvhodnejšou prípravou na
štúdium na ktorejkoľvek vysokej škole, nadstavbové štúdium či iné formy pomaturitného vzdelávania.
Gymnázium Ladislava Dúbravu v Dunajskej Strede poskytuje všeobecné vzdelanie v 4-ročnom štúdiu
a v 8-ročnom štúdiu. Na škole sa vyučujú 2 cudzie jazyky – anglický a nemecký jazyk. Škola podľa
záujmu študentov ponúka vo vyšších ročníkoch v obidvoch formách bohatý výber voliteľných
predmetov. Študenti majú možnosť pracovať v rôznych krúžkoch zameraných na šport, jazyky, prácu
s počítačom, internet, grafológiu, divadlo, či matematiku.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné
Predmety: anglický jazyk, biológia, dejepis,
fyzika, geografia, chémia, informatika, finančná
gramotnosť, estetická výchova, etická výchova,
konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia
v nemeckom jazyku, náuka o spoločnosti,
matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk,
občianska náuka, semináre, telesná a športová
výchova

Krúžky: športový krúžok, jazykový krúžok,
počítačový krúžok, grafologický krúžok, divadelný
krúžok, matematický krúžok
Iné: školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické
exkurzie, výlety do zahraničia, športové súťaže,
deň otvorených dverí, reprezentácia školy na
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové
ihrisko

Moje poznámky a otázky:
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GYMNÁZIUM JANKA MATÚŠKU
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
Kontakt: 033/7802247
E-mail: gymslovga@zupa-tt.sk
Webová lokalita: http://www.gymslga.sk
Štúdium na gymnáziu je organizované podľa učebného plánu so všeobecným zameraním. Dôležité
postavenie v študijnom programe majú voliteľné predmety v treťom a štvrtom ročníku. Študenti majú
možnosť vybrať si zo širokej ponuky seminárov a cvičení. Tieto im pomôžu získať vedomosti potrebné
pre úspešné vykonanie maturitnej skúšky i zvládnutie prijímacích skúšok na vysoké školy. Na gymnáziu
vyučujú tri cudzie jazyky – anglický, nemecký a taliansky. Osemročné štúdium je zamerané na
vyučovanie biológie a chémie. Daný typ štúdia umožňuje nadaným žiakom už po ukončení piateho
ročníka základnej školy a po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok študovať na škole, ktorá im
poskytne úplne všeobecné stredné vzdelanie. Uvedené zameranie však umožňuje dosiahnuť potrebný
vedomostný štandard aj v ostatných spoločenskovedných a prírodovedných predmetoch a absolventi
tak môžu študovať na ktorejkoľvek vysokej škole, či uplatniť sa úspešne v praxi.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach

Krúžky: astronomický krúžok, krúžok informatiky,
chemický krúžok, biologický krúžok, krúžok
talianskeho jazyka, volejbalový krúžok, futbalový
krúžok, plavecký krúžok, floorballový krúžok

Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné

Iné: školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické
exkurzie, výlety do zahraničia, športové súťaže,
deň otvorených dverí, reprezentácia školy na
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové
ihrisko, charitatívna činnosť

Predmety: anglický jazyk, biológia, dejepis,
fyzika, geografia, chémia, ekonomika, finančná
gramotnosť, estetická výchova, etická výchova,
informatika, konverzácia v anglickom jazyku,
konverzácia v nemeckom jazyku, náuka
o spoločnosti, matematika, náboženská výchova,
nemecký jazyk, občianska náuka, pedagogika,
semináre, taliansky jazyk, telesná a športová
výchova

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
Z. Kodálya 765
924 47 Galanta
Kontakt: 031/7802346
E-mail: sosga@sosga.sk
Webová lokalita: http://sosoasga.edupage.org
SOŠ obchodu a služieb je jednou z odborných stredných škôl v Trnavskom kraji. Svojim študentom
ponúka 5-ročný študijný odbor, 4-ročný študijný odbor, 3-ročné učebné odbory, 2-ročné denné aj
externé nadstavbové štúdium. Škola svojim študentom vytvára podmienky pre absolvovanie duálneho
vzdelávania, počas ktorého nadobudnú skúsenosti priamo v reštauráciách a v hoteloch, čo im otvorí
dvere na trhu práce doma i v zahraničí. Študenti majú možnosť získať štipendium od zamestnávateľa
a získať tak praktické zručnosti priamo v praxi s možnosťou okamžitého zamestnania po vyučení.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor (5-ročný): 6323 K hotelová
akadémia
Študijný odbor (4-ročný): 2977 H cukrár-kuchár
Učebný odbor (3-ročný): 6445 H kuchár, 6444 H
čašník, servírka, 6456 H kaderník
Nadstavbové štúdium: 6421 L spoločné
stravovanie, 6426 L vlasová kozmetika
Predmety: administratíva a korešpondencia,
anglický jazyk, biológia, dejepis, chémia,
ekonomika, ekonomické cvičenia, etická výchova,
geografia, geografia cestovného ruchu, hotelový
a gastronomický manažment, informatika,
konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia
v nemeckom jazyku, náuka o spoločnosti,
matematika, náboženská výchova, náuka
o nápojoch, náuka o potravinách, náuka o výžive,
nemecký jazyk, občianska náuka, odborné

kreslenie, potraviny a výživa, právna náuka,
služby cestovného ruchu, psychológia, sociálna
komunikácia, technika obsluhy, technológia
prípravy pokrmov, telesná a športová výchova,
účtovníctvo, zariadenia závodov, zdravoveda
Krúžky: športový krúžok, jazykový krúžok,
ekonomický krúžok, literárny krúžok
Iné: duálne vzdelávanie, odborná prax, odborný
výcvik, školská jedáleň, lyžiarsky výcvik,
tematické exkurzie, výlety do zahraničia, športové
súťaže, deň otvorených dverí, reprezentácia školy
na predmetových olympiádach, telocvičňa
a športové ihrisko, posilňovňa, certifikát SOPK,
barmanský kurz, baristický kurz

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Učňovská 700/6
908 45 Gbely
Kontakt: 034/6621229
E-mail: sougbely@zupa-tt.sk
Webová lokalita: https://sosegbely.edupage.org
SOŠ elektrotechnická je zameraná na výučbu prevažne elektrotechnických odborov, ale učí aj
krajčírstvo, a murárstvo. Osnovy spájajú teóriu a prax a po skončení školy je možné získať maturitné
vysvedčenie, výučný list alebo dosiahnuť odbornú spôsobilosť elektrotechnika. Škola chce prispieť
k rozvoju vzdelávania mladých ľudí s možnosťou otvorenej spolupráce s firmami v regióne, ktoré budú
v sebe spájať kvalitu, odbornosť, profesionalitu, skúsenosť a zručnosť vo zvolenej profesii.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor (4-ročný): 2679 K mechanik
mechatronik, 2697 K mechanik elektrotechnik,
2682 K mechanik počítačových sietí
Učebný odbor (3-ročný): 2683 H 11
elektromechanik-silnoprúdová technika, 3661 H
murár, 3152 H 02 krajčír-dámske odevy, 3686 F
stavebná výroba, 3178 F výroba konfekcie
Študijný odbor (externé štúdium): 2683 H 11
elektromechanik-silnoprúdová technika, 3661 H
murár
Predmety: anglický jazyk, automatické riadenie,
automatizácia, betónové konštrukcie, číslicová
technika, dejepis, ekonomika, elektrické merania,
elektrické stroje a prístroje, elektrické stroje
a prístroje, etická výchova, fyzika, grafické
systémy v automatizačnej technike, grafické
systémy v silnoprúdovej technike, grafické
systémy, informatika, matematika, mechatronika,
merania v automatizovanej technike, merania
v silnoprúdovej technike, náboženská výchova,
nemecký jazyk, občianska náuka, odborné
kreslenie, počítačová grafika, práca a financie,
Moje poznámky a otázky:
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prestavby budov, programovanie automatizačných
zariadení, programovanie, programové vybavenie
počítačov, riadiace systémy, rozvod elektrickej
energie, rozvod elektrickej energie, slovenský
jazyk a literatúra, stavebná technológia, stavebná
výroba, stavebné konštrukcie, stavebné materiály,
strojárska technológia, strojníctvo, suché
technológie, technické kreslenie, technické
kreslenie, technické vybavenie počítačov,
technológia, telesná a športová výchova,
výpočtová technika, výroba konfekcie, využitie
elektrickej energie, využitie elektrickej energie,
základy automatického riadenia, základy
elektroniky, základy elektrotechniky, základy
elektrotechniky
Krúžky: futbalový krúžok, mladý podnikateľ,
zváračský krúžok, technický krúžok, internetový
krúžok, nemčina pre maturantov, matematický
krúžok, strojopis, spracovanie videa
Iné: odborná prax, odborný výcvik, školský
internát, školská jedáleň, lyžiarsky výcvik,
tematické exkurzie, výlety do zahraničia,
ERASMUS+, športové súťaže, deň otvorených
dverí, reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko,
autoškola
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GYMNÁZIUM IVANA KUPCA
Komenského 13
920 01 Hlohovec
Kontakt: 033/7320946
E-mail: gymhc@zupa-tt.sk
Webová lokalita: http://gymhc.edupage.org
Gymnázium Ivana Kupca vytvára vhodné podmienky pre vzdelávanie talentovaných a nadaných žiakov,
ako i žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Vo veľkom počte sa študenti zapájajú do
olympiád, súťaží, športových aktivít, charitatívnych či spoločenských aktivít. Vďaka podpore
a odbornému vedeniu študenti obsadzujú popredné miesta vo vedomostných, športových či hudobných
súťažiach slovenskej až celosvetovej úrovne. Na gymnáziu pôsobí anglická lektorka, okrem anglického
jazyka si žiaci môžu vybrať z troch ďalších cudzích jazykov – nemeckého, francúzskeho a ruského
jazyka.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné,
7902 J 74 gymnázium bilingválne
Predmety: anglický jazyk, biológia, dejepis,
francúzsky jazyk, fyzika, geografia, chémia,
ekonomika, estetická výchova, etická výchova,
informatika, konverzácia v anglickom jazyku,
konverzácia v nemeckom jazyku, náuka
o spoločnosti, matematika, náboženská výchova,
nemecký jazyk, občianska náuka, ruský jazyk,
telesná a športová výchova, umenie a kultúra

Krúžky: fitness, Biblický krúžok, krúžok robotiky,
basketbal a volejbal, chémia hrou, študenti v akcii,
matematický krúžok, športovo-kultúrny krúžok,
časopis Mozaika, literárny krúžok, spoznávací pre
terciu, spoznávací pre kvintu, nebojme sa robotiky,
olympiáda ľudských práv
Iné: školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, knižnica,
tematické exkurzie, výlety do zahraničia, športové
súťaže, školský časopis, deň otvorených dverí,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko, CLIL,
ERASMUS+, e-Twinning

Moje poznámky a otázky:
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SPOJENÁ ŠKOLA A ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE
Palárikova 1/A
920 01 Hlohovec
Kontakt: 033/7301009
E-mail: ouihc@ouihc.sk
Webová lokalita: https://spojenaskolahlohovec.edupage.org
Spojená škola v Hlohovci ponúka študentom štúdium v trojročných učebných odboroch, v ktorých môžu
študenti po úspešnom absolvovaní záverečnej služby získať výučný list. Výber učebných odborov
prispôsobujeme záujmu študentov. Cieľom trojročného vzdelávania je umožniť študentom dospieť
fyzicky i psychicky tak, aby mohli čo najviac samostatne žiť v domácom prostredí alebo chránenom
bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach, výsledok pedagogickopsychologického vyšetrenia z CPPPaP
Učebný odbor (3-ročný): 3178 G 01 výroba
konfekcie-šitie odevov v odevnej konfekcii, 6494 G
00 obchodná prevádzka-služby a domáce práce,
3686 G 03 stavebná výroba-murárske práce, 3686
G 10 stavebná výroba-maliarske a natieračské
práce, 6491 G 01 obchodná prevádzka-práca pri
príprave jedál, 2985 G 00 cukrárska výroba, 6485
G 00 opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach
sociálnej starostlivosti
Predmety: domáce práce a údržba domácnosti,
ekonomika, ekonomika a organizácia, etická
výchova, hudobná výchova, kreslenie
a konštrukcia strihov, matematika, materiály,
náboženská výchova, občianska náuka, odborné

kreslenie, odevné materiály, pestovateľské práce,
pomocné práce v kuchyni, pomocné záhradnícke
práce, potraviny, práca so zdravotne postihnutými,
prestavby budov, príprava jedál a výživa, rodinná
výchova, rozvíjanie komunikačnej schopnosti,
rozvíjanie sociálnych zručností, ručné práce
a šitie, slovenský jazyk a literatúra, stavebné
konštrukcie, stolovanie, stroje a zariadenia,
suroviny, technické kreslenie, technológia, telesná
a športová výchova, výchova k mravnosti
a občianstvu, výchova umením, výtvarná výchova,
výživa, zdravotná výchova
Krúžky: športový krúžok, spoločenský krúžok
Iné: školská jedáleň, školský internát, odborný
výcvik, odborná prax, výlety a exkurzie, športové
súťaže, deň otvorených dverí, školská knižnica,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko,
posilňovňa

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA CHEMICKÁ
A ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU
Nerudova 13
920 01 Hlohovec
Kontakt: 033/7320077
E-mail: zss.hlohovec@zupa-tt.sk
Webová lokalita: http://www.soshlohovec.sk
SOŠ chemická poskytuje teoretické a praktické vyučovanie s možnosťou zúčastniť sa na duálnom
vzdelávaní. Svojim študentom poskytuje širokú škálu študijných odborov, v ktorých nájdu uplatnenie aj
na trhu práce, prípadne môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Škola umeleckého priemyslu ako
organizačná časť SOŠ chemickej umožňuje študentom rozvíjať svoj talent vo fotografickom či grafickom
dizajne, ale aj v odevnom dizajne. Absolventi nájdu uplatnenie v umeleckej sfére, v oblasti kultúry,
divadla, odevného priemyslu a i.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach

aplikovaná biológia, aplikovaná informatika,
dejepis, dejiny umenia, farmakológia,
fyzika,geografia, chémia, chemická informatika,
chemická výroba, chemické laboratórne cvičenia,
chemické výpočty, ekonomika, ekonomika
Študijný odbor (4-ročný): 2840 M biotechnológia a organizácia, estetická a výtvarná výchova,
a farmakológia, 2848 M chemická informatika,
etická výchova, kozmetika, matematika,
2860 K chemik operátor, 2880 K chémia a životné mikrobiológia, navrhovanie, náboženská výchova,
prostredie, 2891 K technik pre chemický
nemecký jazyk, občianska náuka, počítačová
a farmaceutický priemysel, 6362 M kozmetička
grafika, praktické cvičenia z kreslenia, procesy
a vizážistka, 8606 M fotografický dizajn, 8604 M
a zariadenia, psychológia a spoločenská výchova,
grafický dizajn
slovenský jazyk a literatúratechnológia liekových
Študijný odbor (3-ročný): 2889 H 01 chemikforiem, telesná a športová výchova, teória
chemickotechnologické procesy, 3152 H 02 krajčír- fotografie, účtovníctvo, výtvarná výchova,
dámske odevy, 6456 H kaderník
zdravoveda, životné prostredie
Nadstavbové štúdium: 2890 L chemický
a farmaceutický priemysel, 6426 L vlasová
Krúžky: krúžok arteterapie, chemický krúžok,
kozmetika, 3125 odevníctvo, 2982 L potravinárska informatický krúžok, kozmetický výtvarný krúžok,
výroba, liehovarnícka výroba, výroba vína
turistický krúžok, výtvarný krúžok
a nealkoholických nápojov
Študijný odbor (postmaturitné): 6362 N
Iné: duálne vzdelávanie, odborná prax, odborný
kozmetička a vizážistka
výcvik, školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické
exkurzie, výlety do zahraničia, športové súťaže,
Predmety: anglický jazyk, analytická chémia
deň otvorených dverí, reprezentácia školy na
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové
ihrisko, SOČ
Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Františka Lipku 2422/5
920 01 Hlohovec
Kontakt: 033/7320620
E-mail: sosthc@zupa-tt.sk
Webová lokalita: http://www.sosthc.edupage.org
SOŠT spolupracuje s najväčšími podnikmi v regióne. Vo všetkých študijných odboroch SOŠT
prispôsobuje obsah učiva v rámci povolenej normy o poznatky moderných informačných technológií
a výpočtovej techniky. Ako učebné pomôcky používa najmodernejšie technológie, príkladom čoho je
najmodernejšia učebňa v Hlohovci, ktorá používa ako učebnú pomôcku v plnej výbave PEUGEOT 207,
na ktorom si študenti skúšajú montáž a demontáž najmodernejších komponentov.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach

systémy, história automobilizmu, hospodárske
právo, informatika, komunikácia a komunikačná
technika, manažment a marketing, matematika,
materiály, meranie na elektronických zariadeniach,
náboženská výchova, náuka o spoločnosti,
Študijný odbor (4-ročný): 2413 K mechanik
nemecký jazyk, občianska náuka, odborné
strojov a zariadení, 2697 K mechanik
kreslenie, počítačová grafika, počítačové siete,
elektrotechnik
poisťovacie a finančné produkty, právna náuka,
Študijný odbor (3-ročný): 2430 H operátor
prevádzka servisu a predaja vozidiel,
strojárskej výroby, 2466 H 02 mechanik opravárprevádzkyschopnosť strojov a zariadení,
stroje a zariadenia, 2683 H 11 elektromechanik
programové vybavenie počítačov, psychológia
silnoprúdová technika, 2487 H 01 autoopravár
práce a trhu, rádioelektronika, slovenský jazyk
mechanik
a literatúra, sociálna psychológia, spracovanie
Nadstavbové štúdium: 2675 L 02 elektrotechnika odbornej agendy, strojárska technológia, stroje
výroba a prevádzka strojov a zariadení, 2414 L 04 a zariadenia, strojníctvo, súčiastky prístrojov,
strojárstvo-podnikanie a služby
technická dokumentácia, technická mechanika,
Študijný odbor (externé štúdium): 2683 H 11
technické kreslenie, technické meranie, technické
elektromechanik silnoprúdová technika
vybavenie počítačov, technické kreslenie,
technológia, technológia montáže, technológia
Predmety: anglický jazyk, automatické riadenie,
opráv, telesná a športová výchova,
automatizácia, automatizácia strojárskej výroby,
tovaroznalectvo, výpočtová technika, výrobná
automobilová technika a technológia, číslicová
technológia, výrobné konštrukcie, výrobné
technika, dejepis, diagnostika a opravy
zariadenia, využitie elektrickej energie, základy
automobilov, ekológia, ekonomika, ekonomika
automatického riadenia, základy ekonomiky
a podnikanie, elektrické merania, elektrické stroje autoservisu a predaja vozidiel, základy elektroniky,
a prístroje, elektronické zariadenia, elektronika,
elektrotechniky, základy strojárstva a logistiky
elektronika úžitkovej techniky, elektropríslušenstvo
úžitkovej techniky, elektrotechnické materiály,
Iné: duálne vzdelávanie, odborná prax, odborný
elektrotechnika, etická výchova, fyzika, grafické
výcvik, školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické
exkurzie, výlety do zahraničia, športové súťaže,
Krúžky: športový krúžok, jazykový krúžok,
deň otvorených dverí, reprezentácia školy na
počítačový krúžok, automobilový krúžok
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové
ihrisko, sauna, fitness
Moje poznámky a otázky:
©2021 CPPPaP
Fraštacká 4
920 01 Hlohovec

12

Informácie aj na: www.uplatnenie.sk, www.stredneskoly.sk, oficiálne stránky stredných škôl

©2021 CPPPaP
Fraštacká 4
920 01 Hlohovec

13

Informácie aj na: www.uplatnenie.sk, www.stredneskoly.sk, oficiálne stránky stredných škôl

HOLÍČ

©2021 CPPPaP
Fraštacká 4
920 01 Hlohovec

14

Informácie aj na: www.uplatnenie.sk, www.stredneskoly.sk, oficiálne stránky stredných škôl

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DOPRAVY A SLUŽIEB
Námestie sv. Martina 5
908 51 Holíč
Kontakt: 034/6682446
E-mail: sekretariat@sosholic.sk
Webová lokalita: http://www.sosholic.sk
SOŠ dopravy a služieb poskytuje teoretickú a praktickú prípravu pre študentov v študijných a učebných
odboroch. Škola disponuje dielňami pre odborný výcvik, špeciálnymi učebňami, má reštauráciu
a kaviareň Collégium, v ktorej študenti preukazujú svoje nadobudnuté teoretické poznatky.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor (5-ročný): 6323 K hotelová
akadémia
Študijný odbor (54ročný): 3765 M technika
a prevádzka dopravy
Učebný odbor (3-ročný): 6445 H kuchár, 6444 H
čašník, servírka, 3355 H stolár, 2487 H 01
autoopravár-mechanik, 2487 H 02 autoopravárelektrikár
Učebný odbor (2-ročný): 3178 F výroba
konfekcie, 3383 F spracúvanie dreva
Nadstavbové štúdium: 6421 L spoločné
stravovanie, 3757 L dopravná prevádzka, 3347 L
01 drevárska nábytkárska výroba

informatika, matematika, mediálna výchova,
multimédiá, náuka o regiónoch Slovenska,
nemecký jazyk, občianska náuka, podnikanie
v cestovnom ruchu, slovenský jazyk a literatúra,
sprievodcovská činnosť, telesná a športová
výchova
Krúžky: športový krúžok
Iné: odborná prax, školská jedáleň, lyžiarsky
výcvik, tematické exkurzie, výlety do zahraničia,
športové súťaže, deň otvorených dverí,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko,
autoškola, baristický kurz, barmanský kurz, kurz
vyrezávania z ovocia a zeleniny, kurz na
vysokozdvižný vozík, zváračský kurz

Predmety: anglický jazyk, animácie, biológia,
cvičná firma, dejepis, fyzika, geografia, chémia,

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ JOZEFA ČABELKU
Bernolákova 383/10
908 51 Holíč
Kontakt: 034/6682004, 034/6685533
E-mail: sekretariat@cabelkovci.sk
Webová lokalita: http://www.sosholic.edupage.org
SOŠT Jozefa Čabelku sa vypracovala na modernú a úspešnú školu v srdci Záhoria. Vďaka dlhoročným
skúsenostiam garantuje kvalitné vzdelanie, dôkazom čoho sú tisíce úspešných absolventov.
Prednosťami SOŠT sú kvalifikovaní a skúsení pedagógovia s odbornou praxou v danom odbore,
poskytovanie zahraničných stáží, duálne vzdelávanie, ERASMUS+, odborná prax, vybavenie výlučne
modernými technológiami, ktoré idú s dobou, každoročné inovovanie priestorov, ktoré poskytujú
komfort. Rozvoj školy podporujú aj polygrafickou výrobnou činnosťou, vďaka ktorej poskytujú výrobu
širokého sortimentu tlačovín.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 3968 M logistika-informačné
technológie, 3457 K polygraf-operátor tlače, 4236
M ekonomika pôdohospodárstva, 7649 M
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
7661 M sociálno-výchovný pracovník
Predmety: administratíva a korešpondencia,
andragogika, anglický jazyk, bankovníctvo,
biológia, biológia a starostlivosť o zdravie, dejepis,
dopravná logistika, ekonomika, ekonomické
cvičenia v cvičnej firme, estetická výchova, etická
výchova, grafický dizajn tlačových médií, hudobnodramatická výchova, hospodárska geografia,
hospodárske výpočty, chémia, informatika,
kreatívna hudobná výchova, konverzácia
v anglickom jazyku, konverzácia v nemeckom
jazyku, náuka o spoločnosti, makroekonómia,
manažment, marketing, matematika, metodika
edukačných činností, metodika hudobnej výchova,
metodika telesnej výchovy, metodika výtvarnej

výchovy, metodika literárnej a jazykovej výchovy,
metodika rozvíjania matematických predstáv,
náboženská výchova, nemecký jazyk, občianska
náuka, patopsychológia, pedagogika, pracovná
výchova s metodikou, polygrafia, polygrafické
materiály, pôdohospodárstvo, právna náuka,
psychológia, sociálno-psychologický výcvik,
sociálna psychológia, sociológia, špeciálna
pedagogika, technické prostriedky logistiky,
technika výroby, telesná a športová výchova,
tlačové procesy, tovaroznalectvo, tvorivá
dramatika, účtovníctvo, výtvarné techniky a ručné
práce, všeobecná psychológia, účtovníctvo,
základy výroby, základy logistiky
Krúžky: čitateľský krúžok, ekonomický krúžok,
grafický dizajn, hra na gitaru, krúžok anglického
jazyka, krúžok informatiky, kultúrne podujatia
a sociálne siete, posilňovanie
Iné: odborná prax, školská jedáleň, lyžiarsky
výcvik, tematické exkurzie, výlety do zahraničia,
ERASMUS+, športové súťaže, deň otvorených
dverí, reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko,
autoškola

Moje poznámky a otázky:
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GYMNÁZIUM PIERRA DE COUBERTINA
Námestie SNP 9
921 06 Piešťany
Kontakt: 033/798312
E-mail: gypy@gypy.sk
Webová lokalita: http://www.gypy.edupage.org
Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch patrí v súčasnosti medzi najlepšie školy. Pre svoju
širokospektrálnosť poskytuje najvhodnejšiu prípravu na štúdium vysokoškolské, nadstavbové či iné
formy pomaturitného vzdelávania. Škola poskytuje študentom absolvovať predmetové semináre, ktoré
slúžia na špecializáciu a budúce vysokoškolské zameranie študentov. Absolventi gymnázia sa môžu
pýšiť 100 % úspešnosťou prijatia na vysoké školy. Gymnázium nadväzuje spolupráca aj so
zahraničnými partnerskými školami a je súčasťou siete škôl Pierra de Coubertina.
Prijímacie konanie: prijímacia skúška
z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

výchova, umenie a kultúra, výchova umením,
výtvarná výchova

Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné,
7902 J 74 gymnázium bilingválne

Krúžky: bedmintonový krúžok, dejiny umenia
a architektúry, fitness, floorbalový krúžok,
francúzština pre pokročilých, kolkársky krúžok,
krúžok spoločenských tancov, lezecká stena,
matematický krúžok, medzinárodné vzťahy
a európske aktivity, mladí vedátori, mladý
prírodovedec, moderné jazyky – NEJ, FRJ, RUJ,
nemčina pre pokročilých, otužovanie,
posilňovanie, programovanie v Pythone,
sebaobrana a umenie boja, slovenčina tvorivo,
šachy, stratégie hrania hier, víťazstva, športovorekreačný krúžok, turisticko-prírodovedný krúžok,
volejbalový krúžok

Predmety: anglická konverzácia, anglická
literatúra, anglický jazyk gramatika, anglický jazyk
písanie, anglický jazyk reálie, anglický jazyk,
biológia, culture and art, dejepis, ekonomika,
etická výchova, finančná gramotnosť, francúzsky
jazyk, fyzika, geografia, geography and cultural
studies, global studies, hudobná výchova, chémia,
informatika, konverzácia v anglickom jazyku,
konverzácia v nemeckom jazyku, konverzácia
v ruskom jazyku, konverzácia vo francúzskom
jazyku, matematika, náboženská výchova,
nemecký jazyk, občianska náuka, psychológia,
psychosociálny tréning, ruský jazyk, slovenský
jazyk a literatúra, technika, telesná a športová

Iné: školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, knižnica,
tematické exkurzie, výlety do zahraničia, športové
súťaže, školský časopis, deň otvorených dverí,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko, fitness,
sauna, spev, letná škola pre budúcich prvákov,
dobrovoľníctvo

Moje poznámky a otázky:
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GYMNÁZIUM SV. MICHALA ARCHANJELA
Pod Párovcami 127
921 01 Piešťany
Kontakt: 033/7718361
E-mail: gymsmapn@centrum.sk
Webová lokalita: https://gymsmapn.edupage.org
Gymnázium sv. Michala Archanjela poskytuje študentom kvalitnú prípravu na ďalšie štúdium na
vysokých školách a univerzitách na Slovensku i v zahraničí. Študentom umožňuje zúčastniť sa na
predmetových seminároch, vyučujú cudzie jazyky a poskytujú aj mimoškolské aktivity prostredníctvom
ponúkaných krúžkov.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach

Krúžky: historický krúžok, metodika tvorby
záverečných prác, žurnalistický krúžok, filmový
krúžok, spevácky krúžok, futbalový krúžok,
volejbalový krúžok, športové hry

Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium štvorročné

Iné: školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, knižnica,
tematické exkurzie, výlety do zahraničia, športové
Predmety: anglický jazyk, biológia, dejepis, fyzika, súťaže, účasť na omšiach, deň otvorených dverí,
geografia, chémia, informatika, katolícke
reprezentácia školy na predmetových
náboženstvo, konverzácia v anglickom jazyku,
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko
konverzácia v nemeckom jazyku, matematika,
náuka o spoločnosti, nemecký jazyk, občianska
náuka, podnikanie v cestovnom ruchu,
psychosociálny tréning, slovenský jazyk
a literatúra, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
telesná a športová výchova, umenie a kultúra

Moje poznámky a otázky:
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HOTELOVÁ AKADÉMIA ĽUDOVÍTA WINTERA
Stromová 34
921 01 Piešťany
Kontakt: 033/73453812
E-mail: hotelak@zupa-tt.sk
Webová lokalita: https://www.hastropy.sk
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch poskytuje kvalitnú prípravu svojim študentom
v špecializovaných predmetoch, cudzích jazykoch a odbornej praxi. Hotelová akadémia má vysoké
renomé a je hodnotená ako jedna z najlepších škôl svojho odboru. Absolventi sú úspešní v ďalšom
zamestnaní, ale aj v štúdiu na vysokých školách a na univerzitách.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 6323 K hotelová akadémia
Študijný odbor (postmaturitné štúdium): 6318
Q manažment hotelov a cestovných kancelárií
Predmety: administratíva a korešpondencia,
anglický jazyk, barmanstvo a baristika, cvičenia
z techniky obsluhy, dejepis, ekonomika,
etická výchova, francúzsky jazyk, geografia
cestovného ruchu, hotelový a gastronomický
manažment, chémia, informatika, komunikácia v
hoelierstve, konverzácia v anglickom jazyku,
marketing, matematika, náboženská výchova,
nemecký jazyk, občianska náuka, podnikanie v
hotelierstve, potraviny a výživa jedál, ruský jazyk,
slovenský jazyk a literatúra, sprievodcovanie,
telesná a športová výchova, technológia prípravy
jedál, technika obsluhy, účtovníctvo

Krúžky: aranžovanie a estetika, baristika,
barmanstvo, basketbalový krúžok, cukrárska
výroba, cvičenie v posilňovni, čokoláda,
doučovanie z matematiky, floorballový krúžok,
futbalový krúžok, kreatívny krúžok, krúžok
carving, literárny seminár, manažérske zručnosti,
moderný kuchár, praktické zručnosti, príprava na
olympiádu z AJ, stolnotenisový krúžok,
volejbalový krúžok, zumba
Iné: školský internát, školská jedáleň, odborná
prax, lyžiarsky výcvik, knižnica, tematické
exkurzie, výlety do zahraničia, športové súťaže,
deň otvorených dverí, reprezentácia školy na
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové
ihrisko

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
Mojmírova 99/28
921 01 Piešťany
Kontakt: 033/7726491
E-mail: zssmojmir@zupa-tt.sk
Webová lokalita: http://www.sosoasmojmir.edupage.org
Stredná odborná škola obchodu a služieb ponúka študentom vzdelávať sa v odboroch, ktoré sú na trhu
práce veľmi žiadané. Svojim študentom umožňuje vzdelávať a nadobúdať prax ešte počas štúdia na
strednej škole prostredníctvom duálneho vzdelávanie, čo zabezpečí okamžité uplatnenie sa v odbore.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor (4-ročný): 6444 K čašník,
servírka, 6445 K kuchár, 6425 K kaderník,
vizážista, 6446 K kozmetik
Učebný odbor (3-ročný): 6462 H barbier, 2964 H
cukrár, 6444 H čašník, servírka, 6445 H kuchár
Nadstavbové štúdium: 6421 L spoločné
stravovanie, 6426 L vlasová kozmetika, 6403 L
podnikanie v remeslách a službách
Predmety: administratíva a korešpondencia,
administratíva v praxi, anglický jazyk, aplikovaná
ekonómia, biológia, cestovný ruch, cukrárska
technológia, cukrárske stroje, cvičenia
z dermatológie, cvičenia z kreslenia
a modelovania, cvičenia z techniky obsluhy,
cvičenia z technológie, cvičenia z účtovníctva,
cvičná firma, dejepis, dermatológia, efektívny
manažment, ekonomické cvičenia, ekonomika
a osobné financie, ekonomika v praxi, ekonomika,
estetika a vizáž, etická výchova, geografia,
hospodárske výpočty, hotelový a gastronomický
manažment, hygiena potravín, chémia,
informatika, kadernícke materiály, kreslenie
a modelovanie, manažment a svet práce,
manažment, marketing, matematika, náboženská
Moje poznámky a otázky:
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výchova, náuka o potravinách a výžive, náuka
o surovinách a materiáloch, nemecký jazyk,
normovanie a kalkulácie, občianska náuka,
odborné kreslenie, podnikanie v cestovnom ruchu,
právna náuka a spotrebiteľská výchova, právna
náuka, právo pre podnikateľov, propagácia
a reklama, regionálna gastronómia, slovenský
jazyk a literatúra, sociálna komunikácia,
spoločenská komunikácia, technika administratívy,
technika obchodu a spotrebiteľská výchova,
technika obchodu, technika obsluhy, technika
prevádzky, techniky líčenia a účesov, technológia
prípravy jedál, technológia prípravy pokrmov,
technológia, telesná a športová výchova,
tovaroznalectvo, turistický ruch, tvorba
podnikateľského plánu, účtovníctvo, základy
marketingu, základy techniky obsluhy, zariadenie
závodov, zdravoveda
Krúžky: cvičenia z ekonomiky, cvičením
k zdraviu, gastro trendy, literárny krúžok, mladý
ekológ, moderná gastronómia, nové trendy v
gastre
Iné: duálne vzdelávanie, školská jedáleň, odborná
prax, odborný výcvik, lyžiarsky výcvik, knižnica,
tematické exkurzie, výlety do zahraničia, športové
súťaže, deň otvorených dverí, reprezentácia školy
na predmetových olympiádach, telocvičňa
a športové ihrisko
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ZÁHRADNÍCKA
Brezová 2
921 01 Piešťany
Kontakt: 033/7726491
E-mail: szaspn@svspn.sk
Webová lokalita: https://szaspn.edupage.org
Stredná odborná škola záhradnícka spája teoretické vzdelávanie s praktickým vzdelávaním vo svojich
priestoroch botanickej záhrady, pomologického sadu, skleníkoch a pestovateľských plochách.
Absolventi sa uplatnia v kvetinárskych predajniach, záhradných centrách, pri návrhoch a realizáciách
záhrad, pri pestovaní ovocia a zeleniny. Študenti školy pod vedením vyučujúcich dosahujú vynikajúce
výsledky v prezentáciách, výstavách aj v súťažiach. Zapája sa do ekologických súťaží a podujatí a nesú
názov a zástavu „Zelená škola“. Spolupracujú so školami v zahraničí v projektoch zameraných na
záhradníctvo a ekológiu. Škola je vyhlasovateľom národnej súťaže vo viazaní a aranžovaní kvetov
VICTORIA REGIA.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 4228 M záhradnícka výroba
a služby, 4240 záhradný dizajn, 4219 M 02
lesníctvo-krajinná ekológia

Krúžky: floorballový krúžok, športové hry, cvičenie
v posilňovni
Iné: školská jedáleň, školský internát, odborná
prax, lyžiarsky výcvik, knižnica, tematické
exkurzie, výlety do zahraničia, športové súťaže,
deň otvorených dverí, reprezentácia školy na
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové
ihrisko, rekvalifikačné kurzy, Comenius

Predmety: alternatívne zdroje energie, aplikovaná
krajinná ekológia, biológia, cvičná firma, dejepis,
ekonomika, etická výchova, fyzika, história,
umenia, chémia, informatika, kvetinárstvo,
matematika, náboženská výchova, občianska
náuka, odpadové hospodárstvo, ochrana rastlín,
ovocinárstvo, podnikanie a služby, sadovnícka
tvorba, sadovníctvo, slovenský jazyk a literatúra,
stroje a zariadenia, telesná a športová výchova,
účtovníctvo, viazanie a aranžovanie kvetín,
základy záhradníctva, zeleninárstvo

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Brezová 2
921 77 Piešťany
Kontakt: 0911 087 828
E-mail: spsepn@zupa-tt.sk
Webová lokalita: https://info-spsepn.edupage.org
Hlavnou filozofiou koncepcie rozvoja SOŠ elektrotechnickej aj naďalej zostáva, aby počas štvorročného
štúdia absolvent získal odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre svoje povolanie, ale aj ďalšie
štúdium na vysokej škole, komunikačné a jazykové schopnosti nevyhnutné pre život.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 2675 M elektrotechnika, 2561 M
informačné a sieťové technológie, 2567 M
multimédiá, 2569 M informačné a digitálne
technológie
Predmety: anglický jazyk, animácia, aplikovaná
elektronika, aplikovaná informatika, audio
a videotechnika, automatizácia, dejepis, digitálna
technika, ekonomika, elektronika, elektronika,
elektrotechnická spôsobilosť, elektrotechnická
spôsobilosť, elektrotechnické meranie,
elektrotechnické meranie, elektrotechnika, etická
výchova, finančná gramotnosť, fyzika, grafické
systémy, informačné systémy/silnoprúdové
zariadenia, informatika, internet vecí, internet
vecí/objektové programovanie, kompozície,
kybernetická bezpečnosť, manažment osobných
financií, matematika v elektrotechnike, matematika
v elektrotechnike, matematika, mediálna
komunikácia, modelovanie, multimédiá,

náboženská výchova, nemecký jazyk, občianska
náuka, operačné systémy, PC architektúra,
počítačová grafika, programovanie
mikropočítačov/webové informačné systémy,
programovanie, publikácie a prezentácie,
robotika/tvorba webových stránok, rozvoj odboru,
ruský jazyk, sieťové technológie, sieťové
technológie, slovenský jazyk a literatúra, technické
kreslenie, technické kreslenie, telekomunikačné
a počítačové siete/počítačové systémy, telesná
a športová výchova, video, výpočtová technika,
web
Krúžky: projektová príprava, efektívna práca
v sieti, programovanie v jazyku C, krúžok
bowlingu, krúžok aplikovanej ekonómie, literárny
krúžok, folklórny krúžok, novinársky krúžok, krúžok
anglického jazyka
Iné: školská jedáleň, odborná prax, lyžiarsky
výcvik, knižnica, tematické exkurzie, výlety do
zahraničia, športové súťaže, školská knižnica, deň
otvorených dverí, reprezentácia školy na
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové
ihrisko, výmenné stáže

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Rakovice 25
922 08 Rakovice
Kontakt: 033/7796108
E-mail: sos.rakovice@zupa-tt.sk
Webová lokalita: https://sosrakovice.edupage.org
Gymnázium Pierra de Coubertina v Piešťanoch patrí v súčasnosti medzi najlepšie školy. Pre svoju
širokospektrálnosť poskytuje najvhodnejšiu prípravu na štúdium vysokoškolské, nadstavbové či iné
formy pomaturitného vzdelávania. Škola poskytuje študentom absolvovať predmetové semináre, ktoré
slúžia na špecializáciu a budúce vysokoškolské zameranie študentov. Absolventi gymnázia sa môžu
pýšiť 100 % úspešnosťou prijatia na vysoké školy. Gymnázium nadväzuje spolupráca aj so
zahraničnými partnerskými školami a je súčasťou siete škôl Pierra de Coubertina.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor (4-ročný): 6324 M manažment
regionálneho cestovného ruchu, 4239 M floristika,
6405 K pracovník marketingu, 4553 K podnikateľ
pre rozvoj vidieka
Študijný odbor (3-ročný): 4569 H viazač-aranžér
kvetín, 4571 H záhradník
Študijný odbor (2-ročný): F poľnohosodárska
výroba, 3161 F praktická žena
Nadstavbové štúdium: 5411 L záhradníctvo
Predmety: administratíva a korešpondencia,
anglický jazyk, animačné služby, aplikovaná
informatika, biológia, dejepis, dejiny kultúry,
ekológia, ekonomika, etická výchova, floristika,

geografia cestovného ruchu, konverzácia
v cudzom jazyku, kvetinárstvo, manažment,
marketing, matematika, náboženská výchova,
nemecký jazyk, občianska náuka, obchodná
prevádzka, právna náuka, sadovníctvo, seminár
z informatiky, slovenský jazyk a literatúra, sociálna
komunikácia, sprievodcovské služby, technika
administratívy, technológia služieb cestovného
ruchu, telesná a športová výchova, účtovníctvo,
účtovníctvo, úvod do sveta práce
Krúžky: jazykový krúžok, hudobný krúžok, krúžok
varenia, krúžok aranžovania, posilňovanie
Iné: školská jedáleň, školský internát, odborná
prax, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, výlety
do zahraničia, športové súťaže, deň otvorených
dverí, reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko,
ERASMUS+

Moje poznámky a otázky:

©2021 CPPPaP
Fraštacká 4
920 01 Hlohovec

25

Informácie aj na: www.uplatnenie.sk, www.stredneskoly.sk, oficiálne stránky stredných škôl

SENICA

©2021 CPPPaP
Fraštacká 4
920 01 Hlohovec

26

Informácie aj na: www.uplatnenie.sk, www.stredneskoly.sk, oficiálne stránky stredných škôl

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Dlhá 256/10
905 80 Senica
Kontakt: 034/6512507
E-mail: oasenica@oase.edu.sk
Webová lokalita: https://oasenica.edupage.org/
Obchodná akadémia v Senici poskytuje svojim študentom štúdium odborných ekonomických predmetov
aj v anglickom jazyku. Študenti dosahujú skvelé výsledky v predmetových a športových súťažiach
a olympiádach. Škola umožňuje študentom absolvovať štátnu skúšku z administratívy a korešpondencie
a pripravuje ich na uplatnenie na trhu práce a na ďalšie štúdium na vysokých školách.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach, prijímacie skúšky
z anglického jazyka, matematiky, slovenského
jazyka a literatúry a všeobecného rozhľadu
Študijný odbor: 6317 M 74 obchodná akadémia
bilingválne štúdium v anglickom jazyku, 6317 M
00 obchodná akadémia
Predmety: anglický jazyk, biológia, cestovný ruch,
cvičná firma praktikum, daňová sústava, dejepis,
dejiny kultúry, ekológia, ekonomické cvičenia,
ekonomika, etická výchova, francúzsky jazyk,
geografia, geografia cestovného ruchu,
hospodárska geografia, hospodárska štatistika,
konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia,

v nemeckom jazyku, kreatívne písanie,
makroekonómia, manažment, marketing,
matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk
občianska náuka, písanie a elektronická
komunikácia, podniková ekonomika, právo, reálie
anglofónnych krajín v projektoch, ruský jazyk,
slovenský jazyk a literatúra, služby v cestovnom
ruchu, spoločenská komunikácia, technológia
služieb cestovného ruchu, telesná a športová
výchova, tovaroznalectvo, účtovníctvo
Krúžky: Iné: školská jedáleň, odborná prax, lyžiarsky
výcvik, tematické exkurzie, výlety do zahraničia,
športové súťaže, deň otvorených dverí, školský
časopis, reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko

Moje poznámky a otázky:
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ODBORNÉ UČILIŠTE INTERNÁTNE – ELOKOVANÉ TRIEDY
Brezová 1
905 01 Senica
Kontakt: 034/6514791
E-mail: spojenaskolasenica@gmail.com
Webová lokalita: https://spojenaskolase.edupage.org
Spojená škola v Hlohovci poskytuje svoje služby aj študentom senického regiónu formou elokovaných
tried priamo v Senici. Odborné učilište internátne študentom denné štúdium v trojročných učebných
odboroch, v ktorých môžu študenti po úspešnom absolvovaní záverečnej služby získať výučný list.
Výber učebných odborov prispôsobujeme záujmu študentov. Cieľom trojročného vzdelávania je umožniť
študentom dospieť fyzicky i psychicky tak, aby mohli čo najviac samostatne žiť v domácom prostredí
alebo chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach, výsledok pedagogickopsychologického vyšetrenia z CPPPaP

a výživa, rodinná výchova, práce a šitie, slovenský
jazyk a literatúra, starostlivosť o starých
a chorých, telesná a športová výchova, výtvarná
výchova, zdravotná výchova
Krúžky: športový krúžok, spoločenský krúžok

Učebný odbor (3-ročný): 3686 G 10 stavebná
výroba-maliarske a natieračské práce, 6491 G 01
obchodná prevádzka-práce pri príprave jedál,
2985 G 00 cukrárska výroba
Predmety: domáce práce a údržba domácnosti,
etická výchova, hudobná výchova, matematika,
náboženská výchova, občianska náuka,
pestovateľské práce, pomocné práce v kuchyni,
pomocné záhradnícke práce, príprava jedál

Iné: školská jedáleň, školský internát, odborný
výcvik, odborná prax, výlety a exkurzie, športové
súťaže, deň otvorených dverí, reprezentácia školy
na predmetových olympiádach, telocvičňa
a športové ihrisko

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA V REMESLÁCH
A SLUŽBÁCH
V. Paulínyho Tótha 31/5
905 01 Senica
Kontakt: 034/6983432
E-mail: souse@zupa-tt.sk
Webová lokalita: https://sosse.edupage.org
SOŠ podnikania v remeslách a službách reaguje na nové požiadavky pracovného trhu a snaží sa získať
študentov zavedením nových odborov. Hlavným účelom je zvýšiť atraktivitu ponuky odborného
vzdelávania a spolu so zavádzaním spolupráce so zamestnávateľmi pritiahnuť záujem žiakov a rodičov
k tomuto typu odborného vzdelávania. Škola ponúka široké spektrum študijných a učebných odborov,
ktoré sú vysoko žiadané na trhu práce. Odborná prax a odborný výcvik študentom zaručí jednoduchšie
zamestnanie sa v odbore alebo založenie živnosti.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: (4-ročný): 6444 K čašník,
servírka, 6446 K kozmetik, 6442 K obchodný
pracovník, 2860 K chemik operátor, 3693
K technik energetických zariadení budov, 2977 H
cukrár, kuchár
Študijný odbor: (3-ročný): 2487 H autoopravármechanik, 2487 H autoopravár-elektrikár, 6456 H
kaderník, 3661 H murár, 3675 H maliar, 3678 H
inštalatér, 6445 H kuchár, 6444 H čašník, servírka,
2962 H pekár, 2964 H cukrár, 6424 H manikér,
pedikér, 2954 H mäsiar, 2466 H 02 mechanik
opravár strojov a zariadení
Študijný odbor: (2-ročný): 3161 F praktická
žena, 3686 F stavebná výroba
Nadstavbové štúdium: 6421 L spoločné
stravovanie, 3659 L stavebníctvo, 6426 L vlasová
kozmetika, 3757 L dopravná prevádzka
Predmety: administratíva a korešpondencia,
administratíva predaja, administratíva predajne,
anglický jazyk, anorganická chémia, architektúra,
autoelektronika, automatické riadenie, automobily,
biológia, biológia a anatómia, cestná a mestská
doprava, cestovný ruch, cukrárska technológia,
cvičná firma, daňovníctvo, dejepis, dermatológia,
diagnostika a opravy automobilov, doprava,
dopravná geografia, ekológia, ekonomika,
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elektrotechnika, elektrotechnika motorových
vozidiel, elektrozariadenia motorových vozidiel,
estetická a spoločenská výchova, etická výchova,
náboženská výchova, etika podnikania, fyzikálna
chémia, geodézia, geografia, grafické informačné
systémy, hospodárska geografia, hospodárska
korešpondencia, hospodárske písomnosti
a účtovníctvo, hospodárske právo, hospodárske
výpočty, hotelové služby, hygiena potravín,
chémia, chemická výroba, chemické procesy,
informačná a komunikačná technológia,
informatika, informatika v odbore, konštrukčné
cvičenia, kontrola a meranie, kozmetika, kreslenie
a konštrukcia strihov, kuchárska technológia,
laboratórne cvičenia z chémie, manažment,
manažment, marketing, matematika, materiály,
náuka o koži, náuka o nápojoch, náuka
o spoločnosti, nemecký jazyk, občianska náuka,
obchodná administratíva, obchodná prevádzka,
obrábanie materiálov, odborné kreslenie, odborné
kreslenie a modelovanie, odevná technológia,
odevné materiály, odpadové hospodárstvo,
ochrana života a zdravia, oprava, obsluha, údržba
strojov a zariadení, organická a analytická
chémia, organizácia služieb, plynárenstvo,
podnikanie v doprave, podnikateľská
komunikácia, potraviny a výživa, potraviny,
suroviny, materiály, pravidlá riadenia osobných
financií, právna náuka, právo pre podnikateľov,
preprava, prestavby budov, prevádzka cestnej
a mestskej dopravy, príprava a realizácia stavby,
príprava stavieb, prístroje a zariadenia, prístroje
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ekonomika a riadenie, elektrické meranie,
elektrické stroje a prístroje, elektronika,
elektropríslušenstvo, elektrotechnické materiály,
sociálna komunikácia, sociálna psychológia,
spoločenská komunikácia, spoločenská výchova,
spotrebiteľská výchova, starostlivosť o zdravie,
stavebná mechanika, stavebná výroba, stavebné
konštrukcie, strojárska technológia, stroje
a zariadenia, strojníctvo, suché technológie, šitie
a ručné práce, špeciálne cukrárske techniky,
technické kreslenie, technické zobrazovanie,
technika obsluhy, technológia stavieb,
technologické výpočty, telesná a športová
výchova, tovaroznalectvo, typológia stavieb,
účtovníctvo, úžitkové výtvarníctvo, vlasová
a pleťová kozmetika, výchova k podnikaniu,
vykurovanie, výpočtová technika, zdravoveda

v odbore, propagácia a aranžovanie, psychológia,
regionálna gastronómia, ruský jazyk, rozvod
elektrickej energie, slovenský jazyk a literatúra,
Krúžky: beauty, bonsaj, cvičenia z ANJ
dekoratívne a estetické práce, fantázia a tvorivosť,
gastronomický krúžok, joga, kreativita
v spoločnom stravovaní, literárno-historický
krúžok, matematika na počítači, mladý záchranár,
športový krúžok, tvorivá dielňa, mňam!, výroba
vlasových ozdôb, zázračný ateliér, životný štýl
Iné: školská jedáleň, odborná prax, odborný
výcvik, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, výlety
do zahraničia, športové súťaže, deň otvorených
dverí, školský časopis, reprezentácia školy na
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové
ihrisko, rekvalifikačné kurzy, študentský parlament

Moje poznámky a otázky:
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SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA
Hollého 1380/34
905 01 Senica
Kontakt: 034/6515593
E-mail: ssspsenica@ssspsenica.sk
Webová lokalita: https://oasenica.edupage.org/
Súkromná stredná odborná škola podnikania ponúka svojim študentom zdokonaliť sa v podnikaní
a v informačných systémoch a službách. Portfólio predmetov tvoria ekonomické predmety a odborné
informačné predmety, ktoré zaručia absolventov bezproblémové uchytenie sa na trhu práce, či ďalšom
štúdiu na vysokej škole.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach

Krúžky: -

Iné: školská jedáleň, odborná prax, lyžiarsky
výcvik, tematické exkurzie, výlety do zahraničia,
športové súťaže, deň otvorených dverí, školský
Študijný odbor: 6341 M škola podnikania, 7237 M časopis, reprezentácia školy na predmetových
informačné systémy a služby
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko
Predmety: administratíva a korešpondencia,
anglický jazyk, aplikovaná ekonómia, aplikovaná
informatika, daňová sústava, dejepis, ekonomika,
etická výchova, etika v podnikaní, geografia,
hospodárske výpočty, informačná sústava
podniku, informačné zdroje, informatika
a telekomunikácie, nemecký jazyk, náboženská
výchova, manažment, marketing, matematika,
občianska náuka, počítačová grafika,
podnikateľská komunikácia, právna náuka,
programovanie, ruský jazyk, slovenský jazyk
a literatúra, sociálna komunikácia,
spoločenskovedný seminár, telesná a športová
výchova, účtovníctvo

Moje poznámky a otázky:
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SEREĎ
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GYMNÁZIUM VOJTECHA MIHÁLIKA
Kostolná 119/8
926 01 Sereď
Kontakt: 031/7893752
E-mail: gymsered@zupa-tt.sk
Webová lokalita: https://gymsered.edupage.org
Gymnázium Vojtecha Mihálika v Seredi je všeobecnovzdelávacia stredná škola, ktorá pripravuje
študentov v štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné
vzdelanie ukončené maturitou. Obsahová náplň jednotlivých predmetov v moduloch je zameraná na
prípravu na vysokoškolské štúdium. Pri profesionálnej orientácii, prípadne pri výbere vyučovacieho
modulu s rôznym zameraním možnosť využiť poradenské služby a pomoc psychologičky.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné
Predmety: anglický jazyk, biológia, dejepis,
ekológia, estetická výchova, etická výchova,
francúzsky jazyk, fyzika, geografia, hudobná
výchova, informatika, konverzácia v anglickom
jazyku, konverzácia v nemeckom jazyku,
konverzácia v španielskom jazyku, matematika,
mediálna výchova, náboženská výchova, náuka
o spoločnosti, nemecký jazyk, občianska náuka,
ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra,
spoločenskovedný seminár, španielsky jazyk,
technika, telesná a športová výchova, umenie
a kultúra, výchova umením, výtvarná výchova,
základy ekonómie

Krúžky: biologický krúžok, fyzikálno-chemický
krúžok, informatika, kondičná kulturistika, literárny
krúžok, príprava na maturitu ANJ, Sprache im
Altag, športové hry, študentská firma, turistika,
volejbal, žurnalistika
Iné: školská jedáleň, odborná prax, lyžiarsky
výcvik, tematické exkurzie, výlety do zahraničia,
športové súťaže, deň otvorených dverí, školský
časopis, reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko,
Comenius, Infovek, Otvorená škola

Moje poznámky a otázky:
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OBCHODNÁ AKADÉMIA
Mládežnícka 158/5
926 01 Sereď
Kontakt: 031/7892016
E-mail: oasered@oasered.sk
Webová lokalita: https://oasered.edupage.org
Obchodná akadémia v Seredi patrí do siete stredných odborných škôl zriadených TTSK. Je jedinou
štátnou odbornou školou tohto typu v okrese Galanta. Prvé dva roky štvorročného štúdia sú zamerané
na všeobecnú prípravu študentov a od tretieho ročníka majú možnosť výberu voliteľných predmetov zo
skupiny odborných predmetov. Na škole sa vyučuje anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk.
Študenti majú na hodinách k dispozícií špeciálne jazykové učebne, ktoré sú vybavené najmodernejšou
multimediálnou informačnou technikou.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach

Krúžky: čitateľský krúžok, futbalový krúžok,
krúžok nemeckého jazyka, matematický krúžok,
myslím ekonomicky, príprava na štátne skúšky
z ADK, volejbalový krúžok

Študijný odbor: 6317 M 00 obchodná akadémia

Iné: školská jedáleň, odborná prax, lyžiarsky
výcvik, tematické exkurzie, výlety do zahraničia,
športové súťaže, deň otvorených dverí, školský
časopis, reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko,
posilňovňa, štátna skúška z administratívy a
korešpondencie

Predmety: administratíva a korešpondencia,
anglický jazyk, bankovníctvo, biológia, daňová
sústava, dejepis, ekológia, ekonomické cvičenia,
etická výchova, hospodárska geografia,
hospodárske výpočty a štatistika, informatika,
konverzácia v cudzom jazyku, makroekonómia,
manažment osobných financií, marketing,
matematika, mediálna výchova, náboženská
výchova, nácvik komunikácie, nemecký jazyk,
občianska náuka, podnikanie v cestovnom ruchu,
podniková ekonomika, praktikum v cvičnej firme,
právna náuka, ruský jazyk, slovenský jazyk
a literatúra, spoločenská komunikácia, telesná
a športová výchova, tovaroznalectvo, účtovníctvo,
úvod do makroekonómie, úvod do sveta práce
Moje poznámky a otázky:
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SKALICA
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GYMNÁZIUM FRANTIŠKA VÍŤAZOSLAVA SASINKA
Námestie slobody 3
909 01 Skalica
Kontakt: 034/6644286
E-mail: gym-adm@gym.skalica.sk
Webová lokalita: http://www.gymskalica.edupage.org
Gymnázium F. V. Sasinka v Skalici je škola všeobecno-vzdelávacieho typu poskytujúca úplné
stredoškolské vzdelanie. Štúdium je štvorročné alebo osemročné a ukončuje sa vykonaním maturitnej
skúšky. Gymnázium si kladie za prvoradú úlohu prípravu študentov na vysokoškolské štúdium.
Absolventi musia mať okrem sumy vedomostí a zručností aj ďalšie vlastnosti, potrebné pre
vysokokvalifikovaných odborníkov. Absolvent školy môže komunikovať v dvoch cudzích jazykoch,
pracovať s výpočtovou technikou a internetom, má kvalitné teoretické vedomosti a praktické zručnosti
potrebné na úspešné vysokoškolské štúdium.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach

seminár zo slovenského jazyka, slovenský jazyk
a literatúra, spoločenskovedný seminár, telesná
a športová výchova, umenie a kultúra, výtvarná
výchova

Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné

Krúžky: floorball, gympel pomáha, krúžok
informatiky, krúžok pomoci zvieratám,
matematický krúžok, mladý medík, power joga,
spevácky krúžok, spoločenskovedný krúžok,
školská kapela, štafeta, TV GYM

Predmety: anglický jazyk, biológia, dejepis,
deskriptívna geometria, environmentálna výchova,
etická výchova, francúzsky jazyk, fyzika,
geografia, hudobná výchova, chémia, informatika,
konverzácia v anglickom jazyku, matematika,
mediálna výchova, náboženská výchova,
nemecký jazyk, občianska náuka, regionálna
výchova, ruský jazyk, seminár z biológie, seminár
z dejepisu, seminár z fyziky, seminár z geografie,
seminár z chémie, seminár z informatiky, seminár
z matematiky, seminár z umenia a kultúry,

Iné: školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické
exkurzie, výlety do zahraničia, športové súťaže,
deň otvorených dverí, školský časopis, školská
televízia, reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA
Pplk. Pľjušťa 29
909 01 Skalica
Kontakt: 034/6645274
E-mail: riaditel@zss.skalica.sk
Webová lokalita: http://www.sosskalica.edupage.org
Poslaním SOŠ strojníckej nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať študentov na povolanie
a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí ich postoje, viesť ich k dodržaniu etických
a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciu pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť,
s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. Ako jediná v okrese pripravuje SOŠ strojnícka
kvalifikovaných odborníkov v strojárskych profesiách, na čo má dostatočné materiálno-technické
vybavenie.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor (4-ročný): 2381 M strojárstvo,
2426 K programátor obrábacích a zváracích
strojov a zariadení, 2411 K mechanik nastavovač
Učebný odbor (3-ročný): 2466 H 02 mechanik
opravár-stroje a zariadenia, 2433 H obrábač
kovov
Nadstavbové štúdium: 2414 L 04 strojárstvopodnikanie a služby, 6403 L podnikanie
v remeslách a službách
Predmety: anglický jazyk, dejepis, ekonomika,
etická výchova, grafické systémy, informatika,
matematika, náboženská výchova, občianska
náuka, programovanie CNC strojov, slovenský
jazyk a literatúra, strojárska technológia, stroje
a zariadenia, strojníctvo, špecifické technológie

a techniky technické kreslenie, technológia,
technológia opráv, telesná a športová výchova
Krúžky: krúžok environmentálnej výchovy, logická
matematika, etika v podnikaní, komunikujeme
v anglickom jazyku, mladý včelár, angličtina
v praxi, finančná gramotnosť, dopravný krúžok,
technika, majster Slniečko, príprava na ZENIT,
príprava na súťaže zručností, príprava na súťaže
v CNC programovaní
Iné: duálne vzdelávanie, odborná prax, odborný
výcvik, školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické
exkurzie, výlety do zahraničia, športové súťaže,
deň otvorených dverí, reprezentácia školy na
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové
ihrisko
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STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
Lichardova 1
909 01 Skalica
Kontakt: 034/6644401
E-mail: szsskalica@zupa-tt.sk
Webová lokalita: https://szsskalica.edupage.org/
Miestom vzdelávania sestier sa 01. 09. 1960 stala Skalica, kde vznikla Stredná zdravotnícka škola.
Svojim študentom poskytuje kvalitné vzdelanie prostredníctvom kvalifikovaných učiteľov, realizovania
odbornej klinickej praxe v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnych služieb, v kúpeľoch,
v nemocniciach. Škola počas svojej histórie vychovala množstvo kvalitných absolventov, ktorí našli
a nachádzajú uplatnenie hneď po skončení školy ako sestry, zdravotnícki asistenti alebo po
pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu ako lekári, vysokoškolskí a stredoškolskí učitelia, psychológovia,
fyzioterapeuti a v iných profesiách.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 5370 M masér, 5361 M praktická
sestra
Predmety: administratíva a zdravotnícka
dokumentácia, anatómia a fyziológia, anglický
jazyk, biológia, dejepis, estetická výchova, etická
výchova, fyzika, fyzikálna terapia, chémia,
informatika, konverzácia v anglickom jazyku,
konverzácia v nemeckom jazyku, latinský jazyk,
masáže, masáže a foto-, hydro-, termo-,
balneoterapia, matematika, náboženská výchova,
náuka o spoločnosti, nemecký jazyk, občianska
náuka, ochrana života a zdravia, organizácia
zdravotníctva, ošetrovateľská starostlivosť,
ošetrovateľské techniky, ošetrovateľstvo,

patológia, písanie na stroji, preventívne lekárstvo,
prvá pomoc, psychológia a pedagogika,
rekondično-relaxačné cvičenia, ruský jazyk,
sanitárske činnosti, sanitárske práce, sanitárstvo,
slovenský jazyk a literatúra, sociálna starostlivosť,
telesná a športová výchova, základy ošetrovania
a asistencie, zdravie a klinika chorôb,
zdravotnícka etika, zdravoveda
Krúžky: internet pre každého, anglická kultúra,
nemecká kultúra, rovesnícka skupina Cieľ,
zdravotnícky krúžok, priatelia prírody a športu,
literárny krúžok, publicistický krúžok, tvorivé dielne
Iné: odborná prax, školská jedáleň, lyžiarsky
výcvik, tematické exkurzie, výlety do zahraničia,
športové súťaže, deň otvorených dverí,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko,
Erasmus+, Digiskola, Leonardo da Vinci
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SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA VIA HUMANA
Mallého 2
909 01 Skalica
Kontakt: 034/6685776
E-mail: viahumana@viahumana.sk
Webová lokalita: http://www.viahumana.sk/
Súkromná SOŠ VIA HUMANA poskytuje bezplatné štvorročné štúdium, počas ktorého môžu študenti
nadobudnúť vedomosti z marketingu, z cestovného ruchu, z poradenstva vo výžive a z obchodných
a informačných služieb. VIA HUMANA má už 30 ročnú tradíciu a jej absolventi sú dokážu zamestnať
a nájsť miesto na trhu práce alebo pokračujú v štúdiu na vysokej škole. Škola poskytuje najmodernejšie
vybavenie a moderný individuálny prístup v učení, taktiež vyučujú štyri cudzie jazyky – anglický,
nemecký, francúzsky a ruský.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach

patológia, písanie na stroji, preventívne lekárstvo,
prvá pomoc, psychológia a pedagogika,
rekondično-relaxačné cvičenia, ruský jazyk,
sanitárske činnosti, sanitárske práce, sanitárstvo,
slovenský jazyk a literatúra, sociálna starostlivosť,
Študijný odbor: 6354 M 04 marketing, 6355 M 00 telesná a športová výchova, základy ošetrovania
služby v cestovnom ruchu, 2950 M 00 poradenstvo a asistencie, zdravie a klinika chorôb,
vo výžive, 6329 M obchodné a informačné služby
zdravotnícka etika, zdravoveda
Predmety: administratíva a korešpondencia,
anglický jazyk, animačná činnosť, dejepis, dejiny
kultúry, ekonomika, etická výchova, francúzsky
jazyk, geografia cestovného ruchu, grafika
a multimédiá, informatika, manažment, marketing,
matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk,
ochrana podnikateľských informácií, počítačové
siete, prenosové technológie, programovanie,
psychológia, ruský jazyk, slovenský jazyk
a literatúra, sprievodcovská činnosť, technika
a riadenie cestovného ruchu, technika
stravovacích služieb, telesná a športová výchova,
základy práva

Krúžky: školský časopis, školská televízia
Iné: odborná prax, školská jedáleň, školský
internát, jazyková škola, lyžiarsky výcvik,
tematické exkurzie, výlety do zahraničia, športové
súťaže, školský časopis, školská televízia, deň
otvorených dverí, reprezentácia školy na
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové
ihrisko, bazén, tenisový kurt, certifikát ECDL,
CISCO ACADEMY
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ŠAMORÍN

©2021 CPPPaP
Fraštacká 4
920 01 Hlohovec

40

Informácie aj na: www.uplatnenie.sk, www.stredneskoly.sk, oficiálne stránky stredných škôl

SÚKROMNÁ HOTELOVÁ AKADÉMIA SD JEDNOTA
Vinohradská 48
931 01 Šamorín
Kontakt: 031/5622415
E-mail: sekretariat.hasossamorin@gmail.com
Webová lokalita: http://www.hasossamorin.edu.sk
Súkromná hotelová akadémia poskytuje komplexnú prípravu študentov pripravujúcich sa
v gastronomických profesiách a v odboroch zameraných na cestovný ruch a hotelierstvo. Kvalita
prípravy je daná tradíciou tejto školy v odboroch zameraných na gastronómiu, dobrým materiálnym
vybavením, vlastnou školskou jedálňou a školským hotelom, školským internátom a najmä fundovaným
a kvalifikovaným pedagogickým zázemím.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor (5-ročný): 6323 K hotelová
akadémia
Študijný odbor (4-ročný): 6445 K kuchár, 6444
K čašník, servírka, 6405 K pracovník marketingu,
6324 M manažment regionálneho cestovného
ruchu
Učebný odbor (3-ročný): 6445 H kuchár, 6444 H
čašník, 2977 H cukrár, kuchár
Nadstavbové štúdium: 6314 Q cestovný ruch,
6421 L spoločné stravovanie
Predmety: administratíva a komunikácia, anglický
jazyk, aplikovaná informatika, cestovných ruch
a služby, cukrárska technológia, dejepis,
ekonomika a právo, etická výchova, finančná

gramotnosť, geografia cestovného ruchu,
hospodárske výpočty, chémia, informatika,
komunikácia a kultúra, komunikácia, kuchárska
technológia, manažment, marketing, matematika,
náboženská výchova, nemecký jazyk, občianska
náuka, odborné kreslenie, potraviny a nápoje,
potraviny a výživa, potraviny, praktická príprava,
slovenský jazyk a literatúra, stolovanie, technika
a technológia, technológia a technika, telesná
a športová výchova, tovaroznalectvo, účtovníctvo
Krúžky: Iné: odborná prax, odborný výcvik, školská
jedáleň, školský internát, lyžiarsky výcvik,
tematické exkurzie, výlety do zahraničia, športové
súťaže, školský časopis, deň otvorených dverí,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko
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TRNAVA
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ARCIBISKUPSKÉ GYMNÁZIUM BISKUPA P. JANTAUSCHA
Jána Hollého 9
917 01 Trnava
Kontakt: 0918 740 376
E-mail: zastupca@agy.sk
Webová lokalita: https://agy.edupage.org
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha v Trnave je gymnázium všeobecného zamerania,
ktoré poskytuje úplné všeobecné stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. Prioritným cieľom
školy je kvalitne pripraviť čo najviac absolventov na vysokoškolské štúdium u nás i v zahraničí.
Súčasne poskytuje vzdelanie v tých profesiách, ktorých výkon vyžaduje široké všeobecné vzdelanie,
znalosť cudzích jazykov a moderných informačných a komunikačných technológii alebo predpokladá iba
krátke zaškolenie (verejná správa, kultúra, ...). Gymnázium si nekladie za cieľ konkrétne zameranie, ale
i napriek tomu kladie dôraz na vyučovanie cudzích jazykov – ANJ, NEJ. Prípravu žiakov na vysoké
školy technického, humanitného a prírodovedného zamerania riešia v 3. a 4. ročníku rozšírením
voliteľných predmetov. Medzi povinné predmety pre všetkých študentov vo všetkých ročníkoch patrí
katolícke náboženstvo.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné
Predmety: anglický jazyk, biológia, dejepis,
filozofia kresťanského života, fyzika, chémia,
katolícke náboženstvo, informatika, finančná
gramotnosť, estetická výchova, latinský jazyk,
náuka o spoločnosti, matematika, nemecký jazyk,
kurz tvorby projektov, psychológia, psychosociálny
výcvik, občianska náuka, technika administratívy
a korešpondencie, telesná a športová výchova,
umenie a kultúra, športové hry

Krúžky: chemický krúžok, krúžok anglického
jazyka, krúžok nemeckého jazyka, krúžok
francúzskeho jazyka, informatika a internet,
nemčina hrou, prírodovedecký krúžok, tvorivé
písanie
Iné: školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické
exkurzie, výlety do zahraničia, športové súťaže,
účasť na omšiach, deň otvorených dverí,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko
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GYMNÁZIUM ANGELY MERICI
Hviezdoslavova 10
917 01 Trnava
Kontakt: 033/5514605
E-mail: sekretariat@gamtt.sk
Webová lokalita: https://gamtt.edupage.org/
Okrem povinných predmetov, ktoré určuje štátny vzdelávací program, sa na škole vyučujú zaujímavé a
moderné predmety. V 3. ročníku (alebo septime) si študenti sami volia odborné semináre a nové
moderné predmety. V 4. ročníku (alebo oktáve) si tvoria svoj vlastný študijný program. Povinný je len
slovenský jazyk, cudzie jazyky, náboženstvo a telesná výchova. Všetky ostatné predmety si volia
študenti sami podľa záujmu a svojej budúcej profilácie.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné
Predmety: anglický jazyk, aplikovaná psychológia,
bioetika, biológia človeka, biológia, cestovný ruch,
dejepis, dejiny umenia, finančná gramotnosť,
fyzika, geografia, chémia v praxi a medicínska
chémia, chémia, informatika, katolícke
náboženstvo, konverzácie z francúzskeho jazyka,
konverzácie z nemeckého jazyka, seminár z fyziky,
seminár z matematiky, seminár z náboženstva,
slovenský jazyk a literatúra, spoločenskovedný
seminár, svet médií a kultúry, telesná a športová
výchova

Krúžky: Biblická olympiáda, biologický krúžok,
birmovanecký krúžok, bridžový krúžok, filmový
krúžok, francúzština pre začiatočníkov, funkčný
tréning, geografická olympiáda, chemický krúžok,
matematický krúžok, nemčina pre začiatočníkov,
programovanie
Iné: školský internát, školská jedáleň,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, účasť na omšiach, výlety do
zahraničia, ERASMUS+, COMENIUS, lyžiarsky
výcvik, deň otvorených dverí, telocvičňa
a športové ihrisko, knižnica
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GYMNÁZIUM JÁNA HOLLÉHO
Na hlinách 7279/30
917 01 Trnava
Kontakt: 033/5571411
E-mail: gyjhtt@zupa-tt.sk
Webová lokalita: http://www.gymholl.edupage.org
Gymnázium Jána Hollého je škola, ktorá poskytuje žiakom vzdelanie formou 4-ročného, 8-ročného
štúdia a 5-ročného bilingválneho štúdia, ktoré žiak ukončuje maturitnou skúškou a získa maturitné
vysvedčenie. Budova gymnázia je nová, moderne zariadená, s dobre vybavenými odbornými učebňami
a laboratóriami pre fyziku, chémiu, matematiku, informatiku, biológiu, geografiu, pre cudzie jazyky,
etickú výchovu, náboženskú výchovu, učebňu pre predmet umenie a kultúra, učebňu dejepisu a
tabletovú učebňu.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné,
7902 J 74 gymnázium bilingválne
Predmety: anglická a americká literatúra, anglické
a americké dejiny, anglické reálie, anglický jazyk,
anglický jazyk v komunikácii, aplikovaná fyzika,
aplikovaná matematika, biológia, biológia človeka,
čítanie s porozumením, dejepis, deskriptívna
geometria, dramatizácia v anglickom jazyku,
ekonomika a manažment, estetická výchova,
finančná gramotnosť, francúzsky jazyk, fyzika,
geografia, gramatika anglického jazyka, hudobná
výchova, chémia, chémia v pokusoch
a projektoch, informatická gramotnosť, informatika,
informatika v prírodných vedách a matematika,
interkultúrna komunikácia, konverzácia v
anglickom jazyku, konverzácia v nemeckom

jazyku, novovek, občianska náuka, obchodná
angličtina, odborná angličtina, praktická angličtina,
právna náuka, programovanie, regionálna
geografia sveta, ruský jazyk, slovenský jazyk
a literatúra, spoločenská výchova, španielsky
jazyk, technika, telesná a športová výchova,
tvorba projektov, tvorba web stránok, umenie
a kultúra, výchova umením, výtvarná výchova,
zborový spev
Krúžky:
Iné: školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické
exkurzie, reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, deň otvorených dverí, výlety do
zahraničia, telocvičňa a športové ihrisko
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OBCHODNÁ AKADÉMIA
Kukučínova 2
917 29 Trnava
Kontakt: 033/5446610
E-mail: sekretariat@oakuktt.sk
Webová lokalita: https://oakuktt.edupage.org
Od roku 2012 sa Obchodná akadémia nepretržite umiestňuje v rebríčku INEKO ako najlepšia stredná
odborná škola na Slovensku. Je prvá obchodná akadémia s bilingválnym slovensko-anglickým a
slovensko-nemeckým vzdelávaním odborných predmetov. Škola s excelentnými výsledkami štátnej
maturity a uplatnením absolventov na vysokých školách a na trhu práce. Poskytuje praktické odborné
vzdelávanie v rámci projektu ERASMUS+, pracovné stáže študentov doma i v zahraničí. Učí inovatívny
obsah vzdelávania podľa potrieb praxe, umožňuje absolvovať štátnu jazykovú odbornú školu, ECDL,
programovanie, finančnú a digitálnu gramotnosť a kvalitnú výučbu dvoch cudzích jazykov na úrovni B1,
B2 a C1. Obchodná akadémia je ambasádorskou školou Európskeho parlamentu, držiteľka Charty
odborného vzdelávania a prípravy a ocenenia Európska značka pre jazyky.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia,
6317 M 74 obchodná akadémia bilingválne
štúdium (slovensko-anglické), 6317 M 74
obchodná akadémia bilingválne štúdium
(slovensko-nemecké)
Predmety: administratíva a korešpondencia,
anglický jazyk, aplikovaná informatika, biológia,
cvičenia z matematiky, cvičenia z účtovníctva,
daňová sústava, dejepis, ekonomické cvičenia,
etická výchova, hospodárska geografia,
matematika, náboženská výchova, nemecký jazyk,
občianska náuka, podniková ekonomika, právna
náuka, slovenský jazyk a literatúra, spoločenská
komunikácia, svet podnikania a práce, telesná

a športová výchova, tovaroznalectvo, účtovníctvo,
úvod do makroekonómie
Krúžky: administratívne cvičenia, krúžok
administratívy a informatiky, pohybové skladby,
krúžok pohybových aktivít, taliansky jazyk
Iné: odborná prax, školská jedáleň, knižnica,
lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, reprezentácia
školy na predmetových olympiádach,
ERASMUS+, deň otvorených dverí, výlety do
zahraničia, telocvičňa a športové ihrisko
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PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA
BLAHOSLAVENEJ LAURY
Jána Hollého 9
917 29 Trnava
Kontakt: 0918 740 376
E-mail: www.pasa.edupage.org
Webová lokalita: https://pasa.edupage.org
Cirkevná pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury dostala názov podľa svojej patrónky
sv. Laure. Vo svojich priestoroch ponúka akadémia študentom široké spektrum študijných odborov,
vďaka ktorým majú veľké uplatnenie na trhu práce v pedagogickej oblasti. Počas štúdia študenti
nadobudnú reálne skúsenosti z pedagogickej praxe, ktoré môžu využiť vo svojom ďalšom štúdiu,
prípadne v zamestnaní.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor (4-ročný): 7646 M
vychovávateľstvo-opatrovateľská činnosť, 7649 M
učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
7661 M sociálno-výchovný pracovník, 7670 M
pedagogický asistent
Študijný odbor (2-ročný): 7518 Q špeciálna
pedagogika
Predmety: administratíva a korešpondencia,
anglický jazyk, biológia a starostlivosť o zdravie,
biológia, cvičenia z občianskej náuky, dejepis, hra
na hudobnom nástroji, hudobná výchova
s metodikou, informatika, katolícke náboženstvo,
literárna a jazyková výchova s metodikou,
metodika edukačných činností, metodika telesnej
výchovy, metodika výtvarnej výchovy, metódy
sociálnej práce, občianska náuka, opatrovateľská

činnosť, pedagogika, právna náuka, prístrojové
zdravotné zariadenia, psychológia, riadenie
organizácií a podnikania, slovenský jazyk
a literatúra, sociálno-psychologický výcvik,
telesná a športová výchova, výtvarná výchova,
zdravoveda
Krúžky: Biblický krúžok, cykloturistický krúžok,
krúžok anglického jazyka, krúžok anglickej
konverzácie, krúžok hudobno-záujmových
činností, krúžok prvej pomoci, literárno-dramatický
krúžok, posunková reč, rozhlasový krúžok,
športový krúžok
Iné: odborná prax, školská jedáleň, lyžiarsky
výcvik, tematické exkurzie, reprezentácia školy na
predmetových olympiádach, deň otvorených
dverí, výlety do zahraničia, telocvičňa a športové
ihrisko

Moje poznámky a otázky:
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SPOJENÁ ŠKOLA – STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
JOZEFA HERDU A GYMNÁZIUM
Jána Bottu 31
917 01 Trnava
Kontakt: 033/5983811
E-mail: gymnbott@szm.sk, sportgym@zupa-tt.sk
Webová lokalita: https://gymbott.edupage.org
Počas svojej existencie si škola vybudovala svoje meno a vysoký štandard. Svedčia o tom mnohí
úspešní absolventi školy, osobnosti kultúrneho, vedeckého a športového života, no i súčasní študenti,
ktorí reprezentujú školu v predmetových súťažiach, na vedeckých konferenciách a na najvýznamnejších
medzinárodných športových podujatiach. Škola ponúka kvalitné vzdelanie v úspešnej škole, disponuje
športovou vybavenosťou, poskytuje bohatý kultúrny, spoločenský a športový život.
Prijímacie konanie: prijímacie skúšky
z matematiky a slovenského jazyka, zohľadnenie
študijných výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie
predmetových olympiád, umeleckých výkonov,
reprezentácia v športových súťažiach

príprava, technika, telesná a športová výchova,
umenie a kultúra, výtvarná výchova, výchova
umením

Krúžky: bedmintonový krúžok, floorballový
krúžok, futsalový a nohejbalový krúžok, POWER
Študijný odbor: 7902 J 77 gymnázium šport,
tréning, stolnotenisový krúžok, matematicko7902 J 00 gymnázium osemročné, 7902 J 00
spoločenský krúžok, krúžok kultúrnych,
gymnázium štvorročné
spoločenských a športových aktivít, kultúrnospoločenský krúžok, krúžok konverzácie
Predmety: anglický jazyk, biológia, dejepis, dejiny v nemčine, matematický krúžok pre maturantov,
novoveku, dejiny staroveku a stredoveku, estetická konzultácie z chémie, príprava na maturita
výchova, estetika, etická výchova, náboženská
z anglického jazyka, krúžok Biblickej olympiády,
výchova, francúzsky jazyk, fyzika, geografia,
žurnalistický krúžok, fyzikálny krúžok
hudobná výchova, chémia, chemické výpočty,
informatika, konverzácia v anglickom jazyku,
Iné: odborná prax, školský internát, školská
konverzácia v nemeckom jazyku, konverzácia vo
jedáleň, študentský parlament, lyžiarsky výcvik,
francúzskom jazyku, literárny seminár,
tematické exkurzie, reprezentácia školy na
matematika, matematika pre vysoké školy, náuka
predmetových olympiádach, deň otvorených
o spoločnosti, nemecký jazyk, občianska náuka,
dverí, výlety do zahraničia, školský časopis,
praktiká z fyziky, programovanie, slovenský jazyk
telocvičňa a športové ihrisko, možnosť získať
trénerskú kvalifikáciu, spolupráca so športovými
a literatúra, spoločenskovedný seminár, športová
klubmi
Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AUTOMOBILOVÁ
Coburgova 7859/39
917 02 Trnava
Kontakt: 033/5933921
E-mail: sekretariat@sosatt.sk
Webová lokalita: https://sosatt.edupage.org
SOŠ automobilová dlhodobo orientuje prípravu svojich študentov na povolanie pre potreby strojárskej
výroby, výroby automobilov, ich komponentov a autoopravárenstva. Po splnení kvalitatívnych kritérií
vzdelávania, materiálno-technického a personálneho zabezpečenia priznala škole v auguste 2014
Slovenská obchodná a priemyselná komora, stavovská organizácia zamestnávateľov v oblasti
strojárstva a elektrotechniky, štatút Centra odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a
automobilový priemysel.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor (4-ročný): 2411 K mechanik
nastavovač, 2679 K mechanik mechatronik, 2495
K autotronik
Učebný odbor (3-ročný): 2464 H strojný
mechanik, 2487 H 01 autoopravár-mechanik, 2487
H 02 autoopravár-elektrikár, 2487 H 03
autoopravár-karosár, 2487 H 04 autoopravárlakovník, 2433 H obrábač kovov, 2423 H nástrojár
Predmety: anglický jazyk, automatizácia
strojárskej výroby, automobilová technika
a opravárenstvo automobilová technika
a technológia, automobily, cestná a mestská
doprava, CNC zariadenia, dejepis, diagnostika
a opravy automobilov, dopravná geografia,
dopravné prostriedky, ekonomika, ekonomika
a podnikanie, elektrické merania, elektronika,
elektropríslušenstvo motorových vozidiel,
elektrotechnika etická výchova, finančná
gramotnosť, fyzika, grafické systémy, história
automobilizmu, informatika, klampiarska
technológia, komunikácia a komunikačná technika,
konštrukcie a zariadenia, kontrola
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a meranie, lakovnícka technológia, manažment
a marketing, manažment práce logistu,
manažment práce predajcu vozidiel, matematika,
materiály vo výrobe automobilov, náboženská
výchova, nástrojárska technológia, náuka
o materiáloch, náuka o spoločnosti, nemecký
jazyk, občianska náuka, obrábanie kovov,
odborné kreslenie, odpadové hospodárstvo,
organizácia výroby, podnikanie v doprave, právna
náuka, prevádzka cestnej a mestskej dopravy,
prevádzka dielne, prevádzka servisu a predaja
vozidiel, programovanie CNC strojov, slovenský
jazyk a literatúra, strojárska technológia,
strojárstvo, stroje a zariadenia, strojníctvo,
technická dokumentácia, technická
korešpondencia, technická mechanika, technická
príprava výroby, technické kreslenie a meranie,
technológia, technológia montáže a opráv,
technológia opráv automobilov, technológia
výroby automobilov, telesná a športová výchova,
tovaroznalectvo, účtovníctvo, úvod do sveta
práce, výpočtová technika, základy demontáže
a montáže, základy ekonomiky autoservisu
a predaja vozidiel, základy elektrotechniky,
základy lakovníctva, základy logistiky, základy
strojárstva, základy technickej mechaniky,
zasielateľstvo
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Krúžky: fotografický krúžok, konverzácia
v nemeckom jazyku, konverzácia v anglickom
jazyku, propagačný krúžok, športový krúžok,
turistický krúžok

Iné: duálne vzdelávanie, odborná prax, odborný
výcvik, školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické
exkurzie, reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, deň otvorených dverí, výlety do
zahraničia, telocvičňa a športové ihrisko,
posilňovňa, tenisové kurty, autoškola

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Sibírska 5945/1
917 01 Trnava
Kontakt: 033/5991851
E-mail: richnakova.erika@zupa-tt.sk
Webová lokalita: https://sose-trnava.edupage.org
Škola má moderné odborné učebne, laboratóriá a dielne, veľkú telocvičňu, tenisové kurty v telocvični,
športový areál, futbalové ihrisko a atletickú dráhu, posilňovňu, kde majú študenti možnosť športového
vyžitia. SOŠE poskytuje možnosť odbornej praxe nielen v moderných dielňach školy, spolupracuje
s partnerskými organizáciami, čo škole napomáha vstupu do podnikateľskej sféry do odbornej prípravy
a vzdelávania s cieľom lepšieho uplatnenia absolventov na trhu práce.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach

techniky, elektrotechnická spôsobilosť,
elektrotechnické zariadenia, elektrotechnika,
elektrotechnológia, energetické služby
a poradenstvo, energetické zdroje, etická výchova,
finančná gramotnosť, fyzika, grafické systémy
Študijný odbor (4-ročný): 2697 K mechanik
v automatizovanej technike, grafické systémy
elektrotechnik, 2682 K mechanik počítačových
v silnoprúdovej technike, grafický dizajn médií,
sietí, 3447 K grafik digitálnych médií, 3693
informačné a komunikačné technológie,
K technik energetických zariadení budov, 3778
informatika, konštrukčné cvičenia, matematika,
K technik informačných a telekomunikačných
materiály, mechanika, merania v automatizačnej
technológií
technike, merania v silnoprúdovej technike,
Učebný odbor (3-ročný): 2466 H 01 mechanik
meranie a regulácia, náboženská výchova,
opravár-plynárenské zariadenia, 2683 H 11
nemecký jazyk, občianska náuka, písomná
elektromechanik-silnoprúdová technika, 2683 H 15 a elektronická komunikácia, plynárenské
elektromechanik-úžitková technika
zariadenia, počítačová grafika, prevádzková
Nadstavbové štúdium: 2675 L 01
spoľahlivosť strojov, prevádzkyschopnosť strojov
elektrotechnika-energetika, 2675 L 03
a zariadení, programovanie, programové
elektrotechnika-elektronické zariadenia, 2417 L
vybavenie počítačov, projektovanie
prevádzka strojov a zariadení
elektrotechnických zariadení, riadiace systémy,
Študijný odbor (externé štúdium): 2675 L 01
rozvod a využitie elektrickej energie, slovenský
elektrotechnika-energetika, 2675 L 03
jazyk a literatúra, spoločenská etiketa,
elektrotechnika-elektronické zariadenia, 2417 L
spracovanie obrazu a textu, spracovanie
prevádzka strojov a zariadení
sekvencií, stavebné konštrukcie, strojárska
technológia, stroje a zariadenia, technická
Predmety: anglický jazyk, automatické riadenie,
mechanika, technická príprava výroby, technické
automatizácia, automatizácia strojárskej výroby,
kreslenie, technické vybavenie počítačov,
číslicová technika, dejepis, ekonomika, ekonomika technológia, telekomunikačné služby a obchod,
a podnikanie, elektrické merania, elektrické stroje telesná a športová výchova, využitie elektrickej
a prístroje, elektrické zariadenia,
energie, zabezpečovacie systémy, základy
elektroenergetické zariadenia, elektronické
automatického riadenia, základy elektroniky,
publikovanie, elektronické zariadenia v spotrebnej základy strojárstva
elektronike, elektronika, elektronika úžitkovej
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Krúžky: basketbalový a futbalový krúžok,
dobrovoľnícke aktivity, Folkore online, krúžok
varenia, kultúrne dedičstvo online, matematika
okolo nás, príroda okolo nás, šach, športové hry,
telekomunikačné technológie v 21. storočí, thajský
box v prírode, zmaturuj z MPS, bowlingový krúžok,
krúžok mladých hasičov, turistický krúžok

Iné: duálne vzdelávanie, odborná prax, odborný
výcvik, školský internát, školská jedáleň, možnosť
ubytovania, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, deň otvorených dverí, výlety do
zahraničia, ERASMUS+, telocvičňa a športové
ihrisko, tenisové kurty, posilňovňa, externé
štúdium popri zamestnaní

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB
Lomonosovova 2797/6
918 54 Trnava
Kontakt: 033/5521109
E-mail: sulkova.darina@zupa-tt.sk
Webová lokalita: https://www.sosos-trnava.sk
Od vzniku školy, v roku 1966, škola pripravovala študentov v profesiách ako murár, tesár, maliar, stolár,
podlahár, stavebný zámočník, inštalatér, automechanik. SOŠ obchodu a služieb naďalej poskytuje
študentom kvalitnú prípravu v študijných a učebných odboroch, ktoré sú na trhu práce uplatniteľné.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor (4-ročný): 6425 K kaderníkvizážista, 6362 M kozmetička a vizážistka, 6446
K kozmetik, 6445 K kuchár, 6444 K čašník,
servírka, 6405 K pracovník marketingu-cestovný
ruch, 2977 H cukrár-kuchár
Učebný odbor (3-ročný): 6445 H kuchár, 6444 H
čašník, servírka, 2964 H cukrár, 6456 H kaderník,
3355 H stolár, 3678 H inštalatér, 3661 H murár
Nadstavbové štúdium: 6403 L podnikanie
v remeslách a službách, 3659 L stavebníctvo,
3347 L drevárska a nábytkárska výroba, 6426 L
vlasová kozmetika, 6421 L spoločné stravovanie

Krúžky: stolnotenisový krúžok, anglický jazyk,
nemecký jazyk, futbalový krúžok, kondičné
posilňovanie, volejbalový krúžok, aerobic,
fotografický krúžok, tvorivé písanie, školský
časopis, aranžovanie, mladý cukrár, kuchár,
kaderník
Iné: duálne vzdelávanie, odborná prax, odborný
výcvik, školská jedáleň, lyžiarsky výcvik,
tematické exkurzie, školský časopis,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, deň otvorených dverí, výlety do
zahraničia, telocvičňa a športové ihrisko

Predmety: administratíva a korešpondencia,
anglický jazyk, biológia, dejepis, ekonomika,
etická výchova, fyzika, chémia, informatika,
manažment, matematika, náboženská výchova,
nemecký jazyk, občianska náuka, odborné
predmety, psychológia, slovenský jazyk
a literatúra, telesná a športová výchova

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POĽNOHOSPODÁRSKA A SLUŽIEB
NA VIDIEKU
Zavarská 9
917 01 Trnava
Kontakt: 033/5555123, 033/5555122
E-mail: sekretariat@spostt.sk
Webová lokalita: https://spostt.edupage.org
Škola má 98-ročnú tradíciu a je jedinou tohto zamerania v Trnavskom kraji. Absolventi sa stávajú
odborníkmi na rastlinnú a živočíšnu výrobu. Po absolvovaní školy dokážu riadiť vlastnú farmu, ovládajú
účtovné a podnikateľské praktiky v poľnohospodárskom sektore. Uplatňujú sa vo veterinárnych klinikách
a ambulanciách ako asistenti, poradcova v oblasti výživy. Niektorí po absolvovaní univerzity
veterinárneho lekárstva ako veterinárni lekári. Absolventi kynológie sa uplatnia v silových zložkách
(polícia, armáda, zbor väzenskej a justičnej stráže a pod.) alebo ako profesionálni cvičitelia psov,
prevádzkovatelia psích hotelov a chovateľských staníc.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach

cudzokrajných zvierat, manažment, matematika,
mechanizácia, mikrobiológia a parazitológia,
motorové vozidlá, náboženská výchova, nemecký
jazyk, občianska náuka, organizácia a legislatíva
v kynológii, písanie na stroji a korešpondencia,
Študijný odbor: 4210 M 08 poľnohospodársky
pestovanie rastlín, plemená psov, podnikanie
manažment, 4210 M 18 kynológia, 4336 M 01
a služby, poľnohospodársky manažment,
chov hospodárskych zvierat, 4336 M 03 chov
poľnohospodársky marketing, poľovníctvo
cudzokrajných zvierat
a životné prostredie, právna náuka, príprava jedál
a stolovanie, psychológia, psychológia práce
Predmety: administratíva a korešpondencia,
a medziľudské vzťahy, reprodukcia cudzokrajných
anatómia a fyziológia, anglický jazyk, aranžérsky
zvierat, reprodukcia hospodárskych zvierat,
materiál, asanácia, biológia, canisterapia, dejepis, slovenský jazyk a literatúra, služby v agroturistike,
dopravná výchova, ekonomika, ekonomika
spracovanie poľnohospodárskej produkcie
a podnikanie ekonomika v agroturistike,
a produktov, španielsky jazyk, špeciálna ochrana
ekonomika výrobných odvetví, etická výchova,
rastlín, špeciálna výživa a dietetika, špeciálna
etológia psov, finančná gramotnosť, fyzika,
zoológia a etológia, štatistika, taliansky jazyk,
hipoterapia, hospodársky zemepis, hygiena
technické zariadenia v kynológii, telesná
a prevencia, hygiena a technológia chovu zvierat, a športová výchova, tradičné poľnohospodárstvo,
hygiena potravín, chémia, chov cudzokrajných
turistika na vidieku, účtovníctvo, včelárstvo,
zvierat, chov hospodárskych zvierat, chov
veterinárna starostlivosť, všeobecná kynológia,
laboratórnych zvierat, chov malých hospodárskych výcvik psov, výchova k podnikaniu, výpočtová
zvierat, chov malých zvierat, chov psov,
technika a informatika, výživa a kŕmenie psov,
informatika, inseminácia, laboratórna kontrola,
základy farmakológie, základy mechanizácie,
laboratórna technika, latinský jazyk, latinský jazyk základy patológie, základy rastlinnej výroby,
vo veterinárnej praxi, legislatíva v chove
základy veterinárstva, zdravotná telesná výchova
Krúžky: aranžérsky krúžok, debatný krúžok,
environmentálny krúžok, chemický krúžok,
chovateľský krúžok, krúžok informatiky, kurz
strihania psov, kynologický krúžok, včelársky
krúžok, športový krúžok, finančná gramotnosť
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Iné: odborná prax, školská jedáleň, lyžiarsky
výcvik, tematické exkurzie, školský časopis,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, deň otvorených dverí, výlety do
zahraničia, telocvičňa a športové ihrisko, autoškola
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA
Komenského 1
917 31 Trnava
Kontakt: 033/5903533
E-mail: sps@spstt.sk
Webová lokalita: https://spstt.edupage.org
Škola je najstaršou priemyselnou školou v kraji, ktorá poskytuje študijné odbory zamerané na
strojárstvo, elektrotechniku a mechatroniku. Má vynikajúce technické zázemie a spolupracuje s firmami,
v ktorých študenti absolvujú odbornú prax. Absolventi sa stávajú odborníkmi v strojárstve,
elektrotechnike a mechatronike a získavajú odbornú spôsobilosť na podnikanie, sú žiadaní na trhu
práce a sú úspešní v štúdiu na vysokých školách technického zamerania. Každoročne dosahuje
výborné výsledky v súťažiach SOČ, ZENIT ENERSOL na celoslovenskej úrovni. Tiež dosahuje
výborné výsledky v jazykových olympiádach. Zúčastňuje sa odborných exkurzií, divadelných
predstavení v slovenskom aj cudzom jazyku a taktiež organizuje koncoročné výlety.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach

konštrukcia, strojárska technológia, stroje
a zariadenia, strojníctvo, technická mechanika,
technické kreslenie, telekomunikácie, telesná
a športová výchova, základy elektrotechniky

Študijný odbor: 2675 M elektrotechnika, 2387 M
mechatronika, 2381 M strojárstvo, 3987 M
technické a informačné služby v strojárstve

Krúžky: praktická elektronika, basketbalový
krúžok, volejbalový krúžok, konverzačný krúžok
v anglickom jazyku, robotický krúžok, elektronický
krúžok, spoločensko-športový krúžok,
programovací krúžok, účtovnícky krúžok, hudobný
krúžok, grafický krúžok

Predmety: anglický jazyk, aplikovaná informatika,
automatizácia, dejepis, ekonomika, elektronika,
elektrotechnické meranie, elektrotechnika,
elektrotechnika, elektrotechnológia, etická
výchova, finančná spôsobilosť, fyzika, grafické
systémy, informatika, konštrukcie inteligentných
mechanizmov, kontrola a meranie, matematika,
mechanika, náboženská výchova, občianska
náuka, programovanie NC strojov, silnoprúdové
zariadenia, slovenský jazyk a literatúra, strojárska

Iné: odborná podniková prax, školská jedáleň,
lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, školský
časopis, reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, deň otvorených dverí, výlety do
zahraničia, telocvičňa a športové ihrisko, SOČ

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ
Študentská 23
917 45 Trnava
Kontakt: 033/5521161, 033/5521085
E-mail: spsdtt@zupa-tt.sk
Webová lokalita: https://www.spsdtt.sk
SPŠ dopravná Trnava je nadregionálnou školou, ktorá pripravuje absolventov pre oblasť techniky,
prevádzky a ekonomiky v doprave a telekomunikáciách. Škola je Centrom odborného vzdelávania a
prípravy. Tento titul, ktorý udelila škole Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, vyjadruje,
že škola je komplexnou vzdelávacou inštitúciou, majú kvalitné personálne obsadenie a materiálne
vybavenie a vychovávajú kvalitných absolventov pre prax. Úspešná spolupráca s univerzitami a
udelenie titulu Partnerská stredná škola Fakulty elektrotechniky a informačných technológií dokazuje, že
škola pripravuje kvalitne absolventov i pre pokračujúce vysokoškolské štúdium. Medzinárodná CISCO
akadémia počítačových sietí umožňuje získať medzinárodne platný a uznávaný certifikát v oblasti
počítačových sietí. Taktiež je možnosť získať certifikáty elektrotechnickej spôsobilosti, ale i o
spôsobilosti v CAD systémoch a ekonomickom softvéri. Škola je súčasťou a partnerom projektu
Ministerstva dopravy a výstavby SR Študuj dopravu, v ktorom zamestnávatelia a školy úzko
spolupracujú za účelom riešenia problému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily v doprave. Popri
škole pôsobí akreditovaná jazyková škola, kde sa možno zdokonaliť v jazyku, prípadne študovať ďalší
jazyk.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 3765 M dopravná akadémiaekonomika a manažment v doprave,
zasielateľstvo, 2675 M elektrotechnikakomunikačné a sieťové technológie, 3739 M
prevádzka a ekonomika dopravy-logistika
v doprave, 3765 M technika a prevádzka dopravyautomobilová technika
Študijný odbor (postmaturitné štúdium): 3739
M elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách,
3739 N elektrotechnika v doprave
a telekomunikáciách, 3760 N prevádzka
a ekonomika dopravy
Predmety: administratíva a korešpondencia,
anglický jazyk, aplikovaná informatika, colníctvo,
dejepis, dopravná geografia, dopravná sústava,
dopravné a prepravné prostriedky, ekonomika,
elektronika, elektrotechnická spôsobilosť,
elektrotechnické meranie, elektrotechnika, etická
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výchova, fyzika, grafické systémy, komunikačné
a sieťové technológie v doprave, komunikačné
technológie, logistika, matematika, mechanizačné
zariadenia, multimédiá, náboženská výchova,
občianska náuka, odborné kreslenie, preprava
a zasielateľstvo, sieťové technológie, slovenský
jazyk a literatúra, telesná a športová výchova,
tovaroznalectvo, účtovníctvo, základy
programovania, železničná prevádzka
Krúžky: automobil z každej strany, CISCO
Academy I, debatný krúžok, E-Twining,
ekonomické certifikáty KROS pre študentov 3.
a 4. roč., ekonomika v číslach, ekonomika v praxi,
elektrotechnika v praxi a príkladoch, finančná
gramotnosť pre všetkých, fyzika v praxi,
internetová a informačná bezpečnosť, jazyková
škola, kresliace programy CAD, krúžok
železničných modelárov, mechanika v príkladoch,
myslím ekonomicky, precvičme si matematiku,
príprava na skúšky ECDL, rozvoj čitateľskej
gramotnosti, Shell Eco-Marathon súťažný tím,
spracovanie informácií na počítači, športové hry,
tanečný krúžok
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Iné: duálne vzdelávanie, odborná prax, odborný
výcvik, školská jedáleň, lyžiarsky výcvik,
tematické exkurzie, reprezentácia školy na
predmetových olympiádach, deň otvorených
dverí, výlety do zahraničia, ERASMUS+, SOČ,
telocvičňa a športové ihrisko

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
DUŠANA SAMUELA JURKOVIČA
Lomonosovova 7
918 08 Trnava
Kontakt: 033/5521107
E-mail: sekretariat@spslomontt.sk
Webová lokalita: https://spsstt.edupage.org
Škola je jedinou stavebnou priemyselnou školou v kraji, ktorá poskytuje študijné odbory zamerané na
poznanie konštrukčných, technologických a statických zásad navrhovania a realizácie stavieb,
poznanie ekonomických a marketingových otázok v odbore, na konkrétnu prácu s meračskými
geodetickými prístrojmi a na vyhodnotenie a spracovanie údajov z nich. Má vynikajúce technické
zázemie, spolupracuje so stavebnými, logistickými a geodetickými firmami, v ktorých žiaci absolvujú
odbornú prax. Škola taktiež úzko spolupracuje s Cechom strechárov. Absolventi získavajú odbornú
spôsobilosť na podnikanie v stavebných, ekonomických a geodetických firmách, v nábytkových a
kúpeľňových štúdiách a sú mimoriadne žiadaní na trhu práce. Vo všeobecnovzdelávacej oblasti škola
ponúka možnosť rozšíreného vyučovania cudzích jazykov – anglického a nemeckého.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach

hospodárska geografia, hospodárska
korešpondencia, hospodárske právo, chémia,
informatika, informatika a výpočtová technika,
interiérová tvorba, inžinierske stavby, kartografia,
kartografické rysovanie, kataster nehnuteľností,
Študijný odbor: 3650 M staviteľstvo, 3692 M
konštrukčné cvičenia, konverzácia a odborná
geodézia, kartografia a kataster, 3917 M 06
príprava v anglickom jazyku, konverzácia
technické a informačné služby v stavebníctve
a odborná príprava v nemeckom jazyku, kurz
finančnej gramotnosti, manažment, mapovanie,
Predmety: adaptácie a rekonštrukcie stavieb,
marketing, matematika, mechanika, modelovanie
administratíva a korešpondencia, aktualizácia
3D, náboženská výchova, náuka o teréne,
geodetických informácií, anglický jazyk, aplikovaná nemecký jazyk, občianska náuka, odborné
ekonómia, aplikovaná ekonomika, aplikovaná
kreslenie, počítačová grafika, podnikový
informatika, architektonická tvorba, architektonické manažment a marketing, pozemkové evidencie,
cvičenia, architektúra, automatizácia
pozemkové právo, pozemné staviteľstvo, právna
zobrazovaných prác, betónové konštrukcie,
náuka, reality, rekonštrukcie a adaptácie,
biológia, cudzojazyčná korešpondencia, cvičenia
rozpočtovanie stavieb, slovenský jazyk
z ekonomiky, cvičenia z fyziky, cvičenia
a literatúra, statika a navrhovanie konštrukcií,
z matematiky, cvičenia z účtovníctva, daňovníctvo, stavebná mechanika, stavebné konštrukcie,
dejepis, deskriptívna geometria, dopravné stavby, stavebné materiály, stavebné stroje, staviteľstvo,
drevené a kovové konštrukcie, ekológia,
športová príprava, technika administratívy, telesná
ekonomika, etická výchova, financie,
a športová výchova, typológia, účtovníctvo,
fotogrametria, fyzika, fyzikálny seminár,
vedecko-tech. a akon. informácie, vybrané state
geodetické výpočty, geodézia, geografia,
z odboru, výpočtová technika, záhradná
geografické informačné systémy, geológia
architektúra, základy ekológie, základy
a zakladanie stavieb, grafické informačné systémy, podnikania, základy staviteľstva
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Krúžky: aplikovaná ekonómia, architektonický
ateliér, geodetické projekty, internetová
komunikácia, matematický krúžok, školský
časopis, volejbal, výtvarný krúžok

Iné: odborná prax, školský internát, školská
jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, deň otvorených dverí, výlety do
zahraničia, SOČ, telocvičňa a športové ihrisko

Moje poznámky a otázky:
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STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
Daxnerova 6
917 92 Trnava
Kontakt: 033/5914133
E-mail: szstt@zupa-tt.sk
Webová lokalita: https://szstt.edupage.org
Stredná zdravotnícka škola v Trnave má takmer 70-ročnú tradíciu. Svojim budúcim žiakom ponúka
kvalitné štúdium zaujímavých zdravotníckych odborov, ktoré sú a vždy budú potrebné a žiadané na trhu
práce na Slovensku i v zahraničí. Žiaci majú možnosť byť zapojení do inovatívneho spôsobu výučby
prostredníctvom realizácie projektu v platforme e-Twining-u. Môžu spoznávať iné kultúry, komunity v
európskom priestore, zoznámiť sa s novými priateľmi z iných krajín a komunikovať s nimi v cudzom
jazyku. V rámci projektu Erasmus+ žiaci získajú kľúčové kompetencie pre budúcich zdravotníckych
pracovníkov. Žiaci si v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu osvojujú zručnosti v oblasti finančnej
gramotnosti.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor (4-ročný): 5311 M farmaceutický
laborant, 5361 M praktická sestra, 5308 M
zdravotný laborant, 5370 M masér
Učebný odbor (3-ročný): 5317 Q diplomovaný
fyzioterapeut, 5325 Q diplomovaná všeobecná
sestra
Študijný odbor (1- a 2-ročné externé štúdium):
5371 H sanitár, 5361 N praktická sestra
Predmety: administratíva a zdravotnícka
dokumentácia, analytická chémia, anatómia
a fyziológia, anglický jazyk, balneo-, klimato-,
hydro- a termoterapia, biochémia, biológia,
dejepis, ekológia, ekonomika, ekonomika
a prevádzka lekárne, ekonomika v zdravotníctve
a v sociálnej službe, elektro a fototerapia,
ergoterapia, estetická výchova, etická výchova,
etika vo fyzioterapii, farmaceutická botanika,
farmaceutická chémia a analýza liečiv,
farmakognózia a fytoteraia, farmakológia, funkčná
diagnostika lokomočného systému, fyzika,
fyzikálna terapia, fyzioterapia, geriatrické
ošetrovateľstvo, gynekológia a pôrodníctvo,
gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo,
hematológia a transfúziológia, histológia,
histologická technika, chémia, chémia a analýza
liečiv, chirurgia a traumatológia, chirurgické
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ošetrovateľstvo, informatika, interné
ošetrovateľstvo, kineziológia a patokineziológia,
klinická biochémia, klinická laboratórna prax,
klinická mikrobiológia, klinická propedeutika,
klinické cvičenia, komunikácia v ošetrovateľstve,
komunikácia vo fyzioterapii, kondičná príprava,
konverzácia v anglickom jazyku, konverzácia
v nemeckom jazyku, laboratórna technika, latinský
jazyk, latinský jazyk v ošetrovateľstve, manažment
v ošetrovateľstve, manažment vo fyzioterapii,
masáže, matematika, metódy kineziológie, metódy
kinezioterapie, mikrobiológia, náboženská
výchova, náuka o výžive, nemecký jazyk,
neurológia, neurologické ošetrovateľstvo,
občianska náuka, odborná angličtina, organizácia
zdravotníctva, ortopédia a protetika, ošetrovanie,
asistencia, administratíva a zdravotnícka
dokumentácia, ošetrovateľská etika,
ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľské
techniky, ošetrovateľský proces, ošetrovateľstvo,
patológia, pedagogika v ošetrovateľstve, pediatria,
právo a legislatíva, preventívne lekárstvo, príprava
liekov, prvá pomoc, psychiatria, psychológia
a pedagogika, rekondično-relaxačné cvičenia,
sanitárske činnosti, sanitárstvo, slovenský jazyk
a literatúra, sociálna starostlivosť, sociológia
v ošetrovateľstve, telesná a športová výchova,
vnútorné lekárstvo, vybrané laboratórne metódy,
výskum v ošetrovateľstve, výskum vo fyzioterapii,
základy ošetrovania a asistencie, základy rétoriky,
zdravotnícka etika, zdravotnícke pomôcky,
zdravotnícke potreby, zdravoveda
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Krúžky: -

Iné: odborná prax, školský internát, školská
jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, deň otvorených dverí, výlety do
zahraničia, SOČ, telocvičňa a športové ihrisko

Moje poznámky a otázky:
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SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DSA
Koniarekova 17
918 50 Trnava
Kontakt: 033/5983012
E-mail: dsa.tt@dsakademien.sk
Webová lokalita: http://www.sospolytechnicka-tt.edupage.org
Od 1. septembra 2016 sa škola stala Súkromnou strednou odbornou školou DSA. Zriaďovateľská
funkcia prešla z TSK na spoločnosť Deutsch-Slowakische Akademien, a. s. Štúdium zostáva bezplatné
po celú dobu a prichádza k výraznejšej orientácií na prax a partnerov z priemyslu. Vyučovanie prebieha
v slovenskom jazyku ako na iných školách, dodržiava sa slovenský štátny vzdelávací program. Je však
posilnené vyučovanie v cudzom jazyku a s použitím moderných vzdelávacích metód. Na výber je
anglický a nemecký jazyk. Zo skúsenosti je ideálne, ak študenti študujú obidva jazyky.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor (4-ročný): 2495 K autotronik,
2968 M logistika, 2447 K mechanik hasičskej
techniky, 2413 K mechanik strojov a zariadení,
2487 H 01 autoopravár-mechanik, 3355 H stolár
Študijný odbor (2-ročný): 2478 F strojárska
výroba, 3383 F spracúvanie dreva, 3161 F
praktická žena

Krúžky: novinársky krúžok, poznávanie prírody,
stolnotenisový krúžok, výpočtová technika
Iné: duálne vzdelávanie, odborná prax, jedáleň,
lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, reprezentácia
školy na predmetových olympiádach, deň
otvorených dverí, výlety do zahraničia, telocvičňa
a športové ihrisko

Predmety:
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SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GOS - SK
Ferka Urbánka 19
918 10 Trnava
Kontakt: 033/5511161
E-mail: sekretariat@ssoutt.sk
Webová lokalita: https://souurbankatt.edupage.org
Škola má dlhoročnú tradíciu v oblasti prípravy mládeže na povolanie v profesiách obchodu, spoločného
stravovania a služieb. Škola dlhodobo spolupracuje s podnikateľskou verejnosťou. Odborný výcvik je
trvale vykonávaný priamo v prevádzkach COOP Jednota Trnava, HM TESCO i v iných súkromných
predajniach, ako i v rôznych reštauráciách a hoteloch mesta, s ktorými sú veľmi dobré pracovné
skúsenosti. Vzdelávanie je pre žiakov bezplatné a získané vzdelanie je rovnocenné vzdelaniu na
štátnej škole obdobného typu.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor (4-ročný): 6456 K hotelová
akadémia, 6405 K pracovník marketingu, 6444
K čašník, servírka, 6445 K kuchár
Učebný odbor (3-ročný): 6444 H čašník,
servírka, 6445 H kuchár, 6456 H kaderník, 6468 F
pomocník v kuchyni
Študijný odbor (2-ročný): 6468 F pomocník v
kuchyni
Nadstavbové štúdium: 6421 L spoločné
stravovanie, 6426 L vlasová kozmetika
Predmety: administratíva a korešpondencia,
administratíva prevádzky služieb, anglický jazyk,
dejepis, ekológia, ekonomické cvičenia v cvičnej
firme, ekonomika, etická výchova, hospodárske

písomnosti, hospodárske právo, chémia,
informatika, manažment podnikov v cestovnom
ruchu, manažment, marketing, marketing,
matematika, materiály, náboženská výchova,
nemecký jazyk, občianska náuka, odborné
kreslenie, odborný výcvik, potraviny a výživa,
právna náuka, slovenský jazyk a literatúra, služby
a cestovný ruch, sociálna komunikácia, technika
obsluhy, technológia, telesná výchova,
účtovníctvo, účtovníctvo a štatistika, úvod do
sveta práce, zdravoveda
Krúžky: Iné: duálne vzdelávanie, odborná prax, školská
jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, deň otvorených dverí, výlety do
zahraničia, telocvičňa a športové ihrisko
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SÚKROMNÉ BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM BESST
Limbová 3
917 02 Trnava
Kontakt: 0940 460 413
E-mail: gymnazium@besst.sk
Webová lokalita: https://gym.besst.sk/
Hodiny angličtiny v BESST sú zábavné a popri tom sa predmety, ako napríklad biológia, fyzika,
matematika, informatika, globálne perspektívy, podnikanie či účtovníctvo učia v angličtine, čím sa
výrazne rozšíri slovná zásoba. Vo všetkých ročníkoch je angličtina vyučovaná učiteľmi s rodným
jazykom anglickým, čím si študenti osvoja nielen jazyk, ale aj kultúru anglicky hovoriacich krajín. Po
skončení strednej školy je študent schopný plynule hovoriť v ďalšom svetovom jazyku, čím sa mu
otvoria dvere ďalších príležitostí v budúcnosti. Bude tak môcť s ľahkosťou cestovať, pracovať a žiť v
anglicky hovoriacich krajinách.
Prijímacie konanie: talentové skúšky, prijímacie
konanie

Kluby: začínajúci start-upista, nádejná
hollywoodska hviezda, nadšený japončinár a i.

Študijný odbor: 7902 J 74 bilingválne štúdium
s vyučovacím jazykom slovenským a anglickým

Iné: školská jedáleň, školský autobus, školská
uniforma, tematické exkurzie, reprezentácia školy
na predmetových olympiádach, deň otvorených
dverí, výlety do zahraničia, telocvičňa a športové
ihrisko

Predmety: anglický jazyk, biológia, fyzika,
globálne perspektívy, informatika, matematika,
podnikanie, slovenský jazyka a literatúra,
účtovníctvo
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SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM DUŠANA NEBYLU
Kalinčiakova 47
917 01 Trnava
Kontakt: 0903 404 372
E-mail: nebyla@stkdn.sk
Webová lokalita: https://www.stkdn.sk
Cieľom výučby na tanečnom konzervatóriu je poskytnúť absolventom v praktickom a teoretickom smere
taký stupeň odborného vzdelania, aby boli všestranne, to znamená z odbornej a všeobecno-vzdelávacej
stránky, pripravení na svoje budúce povolanie, v súlade s narastajúcimi požiadavkami na tanečného
umelca. Celý výchovný proces je zameraný na výchovu mimoriadne talentovaných jedincov, ktorí sú
študentmi školy. V oddelení klasického tanca s hlavným odborným predmetom klasický tanec sa
vychovávajú tanečníci, ktorí sú pripravení pre profesionálne pôsobenie v baletných súboroch, v balete,
pri opere, operete, televízii, filme a v iných umeleckých inštitúciách. Všetci študenti školy dostávajú
vzdelanie, v ktorom sa uplatňujú umelecké, teoretické a praktické zložky na takom stupni, ktorý im
umožňuje po úspešnom ukončení štúdia získať: zaradenie ako výkonní taneční umelci podľa svojej
aprobácie, možnosť ďalej študovať na vysokej škole, aby našli patričné uplatnenie v prípade, keď
skončia aktívne umelecké pôsobenie v divadlách a tanečných súboroch a taktiež získavajú oprávnenie
vyučovať na základných umeleckých školách.
Prijímacie konanie: talentové prijímacie skúšky
Študijný odbor: 8227 Q tanec, 8227 Q 01
klasický tanec, 8227 Q 02 ľudový tanec, 8227 Q
03 moderný tanec
Predmety: anatómia a fyziológia, anglický jazyk,
biológia, dejepis, dejiny hudby, etická výchova,
francúzsky jazyk, fyzika, geografia, hra na klavíri,
hudobná výchova, charakterový tanec, chémia,
informatika, klasický tanec, koncertná a scénická
prax klasického tanca, koncertná a scénická prax,
korepetícia, ľudový tanec, matematika,
náboženská výchova, náuka o spoločnosti,

občianska náuka, pedagogika, psychológia,
slovenský jazyk a literatúra, tanec s partnerom,
tanečná gymnastika, výtvarná výchova
Krúžky: javisková prax, literárny seminár,
konverzácia v anglickom jazyku
Iné: účinkovanie v predstaveniach divadla,
študijné pobyty v zahraničí, tematické exkurzie,
reprezentácia školy na predmetových
olympiádach, deň otvorených dverí, výlety do
zahraničia
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VRBOVÉ
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GYMNÁZIUM JÁNA BALTAZÁRA MAGINA
Beňovského 358/100
920 03 Vrbové
Kontakt: 033/7791495
E-mail: gymvrbove@gymvrbove.sk
Webová lokalita: https://www.gvrbove.sk
Gymnázium Jána Baltazára Magina je jediné bilingválne gymnázium v Trnavskom kraji s ruskou
a anglickou formou štúdia. Všetky predmety vyučujú učitelia s odborným i pedagogickým vzdelaním pre
stredné školy. Škola umožňuje študentom absolvovať jazykové kempy v Holandsku v Ruskej federácii.
V rámci spolupráce s Výskumným ústavom v Piešťanoch a partnerskými univerzitami študenti formou
blokového vyučovania navštevujú špičkové laboratória, kde si overujú svoje vedomosti
z prírodovedných predmetov. Študenti majú možnosť zapojiť sa do programov ERASMUS+ na
materiálno-technický fakultách v Trnave a v Bratislave. Študenti sú úspešní riešitelia v rámci
stredoškolskej odbornej činnosti, v rámci ktorej vymýšľajú a uvádzajú do života výnimočné sociálne
a vedecké projekty.
Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia
v športových súťažiach
Študijný odbor: 7902 J 74 päťročné gymnázium
bilingválne štúdium v anglickom jazyku, 7902 J 74
päťročné gymnázium bilingválne štúdium v ruskom
jazyku
Predmety: anglický jazyk, biológia, cvičenia
z matematiky, dejepis, etická výchova, fyzika,
geografia, chémia, informatika, konverzácia
v cudzom jazyku, literárny seminár, matematika,
náboženská výchova, nemecký jazyk, občianska
náuka, pedagogika, psychológia, ruský jazyk,
slovenský jazyk a literatúra, spoločenskovedný
seminár, telesná a športová výchova, umenie
a kultúra

Krúžky: tvorba školského časopisu, športové hry,
biologický krúžok, krúžok ruského jazyka,
chemický krúžok, krúžok nemeckého jazyka,
diskusný krúžok, fyzikálny krúžok, geografický
krúžok, Role Play Game, krúžok anglického
jazyka, tvorivé dielne, príprava na štátnicu
z anglického jazyka, krúžok arabského jazyka
Iné: školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické
exkurzie, výlety do zahraničia, športové súťaže,
deň otvorených dverí, reprezentácia školy na
predmetových olympiádach, školský časopis,
telocvičňa a športové ihrisko, ERASMUS+,
výmenné pobyty
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KOMENTÁR
Vážené deviatačky, vážení deviataci,
v e-Burze stredných škôl nájdete prehľad všetkých štátnych, súkromných a cirkevných stredných škôl
v Trnavskom samosprávnom kraji. Stredné školy sú zoradené podľa mesta, v ktorom sídlia abecedne.
Najjednoduchšie je však, vyhľadať si školu v obsahu na začiatku e-Burzy.
Na každej strane nájdete jednu strednú školu a k nej základné informácie – sídlo školy, telefónny
kontakt, e-mailovú adresu, webovú stránku, podmienky prijatia, študijné odbory, učebné odbory, predmety, ktoré
sa na danej škole vyučujú, záujmové krúžky, ktoré škola poskytuje a iné zaujímavosti. Ak vás nejaká škola
zaujala a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac, prípadne si chcete zistiť a zapísať kedy sa koná na škole deň
otvorených dverí, kedy sa konajú prijímacie skúšky alebo dokedy poslať prihlášku, môžete na to využiť vytvorený
priestor na konci strany. Do riadkov si môžete napísať vaše otázky alebo informácie, ktoré v e-Burze nie sú
obsiahnuté, ale pre vás sú dôležité.
Údaje o stredných školách budeme pravidelne opravovať a revidovať, takže vždy sa vám dostanú do rúk
tie najnovšie informácie, avšak najlepšie je informovať sa priamo v škole alebo vyhľadať si informácie na
oficiálnych internetových stránkach stredných škôl a na sociálnych sieťach.
Ďalšie informácie si môžete nájsť na portáli www.uplatnenie.sk, kde sa dozviete o možnosti

uplatnenia odboru na trhu práce alebo na stránke www.stredneskoly.sk, na ktorej je prehľad všetkých
stredných škôl na Slovensku.
Pri výbere stredných škôl vám môžu pomôcť rodičia, triedny učiteľ alebo triedna učiteľka,
výchovný poradca alebo výchovná poradkyňa, riaditeľ alebo riaditeľka školy a zamestnanci
a zamestnankyne Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo vašom meste.
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