
e-Burza stredných škôl 
 

v Nitrianskom 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 SV. CYRILA A METODA V NITRE 
 
Farská 19 
949 01  Nitra 
 
Kontakt: 037/6526621 
E-mail: gcm.@gcm.sk 

Webová lokalita: https://gcm.edupage.org 
 
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda je zriadená Rímskokatolíckou cirkvou. Vzdelávanie prebieha podľa 
školského vzdelávacieho programu „Scientia et bonum“ schváleným zriaďovateľom školy. Hlavnými 
prioritami vzdelávania je zodpovedná duchovná a mravná formácia, rozšírené vyučovanie cudzích 
jazykov, maximálna diferenciácia štúdia v posledných ročníkoch. Základnými cudzími jazykmi sú 
anglický a nemecký jazyk, okrem nich si možno zvoliť taliansky jazyk a nepovinnú latinčinu. Možnosť 
špecializovať sa je zabezpečená na vyššom stupni bohatou ponukou voliteľných a nepovinných 
predmetov zameraných na prehĺbenie základných vedomostí a kvalitnú prípravu na maturitu.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach a prijímacie skúšky 
 
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium 
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné, 
7902 J 74 gymnázium bilingválne päťročné 
 
Predmety: anglický jazyk, biológia, dejepis,  
fyzika, geografia, hudobná výchova, chémia, 
informatika, katolícke náboženstvo, kresťanská 
etika, matematika, nemecký jazyk, občianska 
náuka, slovenský jazyk a literatúra, taliansky 
jazyk, telesná a športová výchova, umenie 
a kultúra, výtvarná výchova 
 
 

Krúžky: divadelný krúžok, krúžok prvej pomoci, 
fyzikálny krúžok, krúžok anglických projektov, 
krúžok aranžovania, krúžok školského časopisu, 
krúžok talianskeho jazyka, volejbalový krúžok, 
florbalový krúžok, krúžok nemeckých projektov, 
futbalový krúžok, krúžok prekladateľov, krúžok 
novovekých dejín, spevácky krúžok, športový 
krúžok 
 
Iné: školský internát, školská jedáleň, lyžiarsky 
výcvik, tematické exkurzie, školská knižnica 
školský časopis, výlety do zahraničia, účasť na 
omšiach, športové súťaže, deň otvorených dverí, 
reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko, 
posilňovňa, kondičná miestnosť, stolnotenisová 
miestnosť, rozhlasové štúdio, školský spevokol 

 

 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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GYMNÁZIUM GOLIANOVA 68, NITRA 
 
Golianova 68 
949 01  Nitra 
 
Kontakt: 037/6409612 
E-mail: gymgol@gymgolnr.sk 
Webová lokalita: https://gymgol.edupage.org 
 
Gymnázium na Golianovej ulici v Nitre má dobré meno a dosahuje výborné externé hodnotenie 
nezávislým inštitútom INEKO. Má kvalitný školský vzdelávací program, ktorý ponúka vysokú voliteľnosť 
hodín pre študenta, čo umožňuje profiláciu študenta najmä v závere štúdia k jeho budúcej profesii. 
Absolventi dosahujú vysokú úspešnosť prijatia na vysoké školy.   
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach a prijímacie skúšky 
 
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium 
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné, 
7902 J 74 gymnázium bilingválne päťročné 
 
Predmety: 3D grafika, algoritmizácia, anglický 
jazyk, bádanie v prírodných vedách, biológia, 
biológia človeka, biológia rastlín, živočíchov a húb, 
dejepis, dejiny 20. storočia, dejiny umenia, 
deskriptívna geometria, dobrodružstvo 
s literatúrou, ekonomika, estetická výchova, etická 
výchova, francúzsky jazyk, fyzika, geografia, 
hudobná výchova, chémia, informatika, kreatívna 
štylistika pre maturantov, literatúra anglicky 
hovoriacich krajín, logika, matematika, 
náboženská výchova, náuka o spoločnosti, návrh 
a správa sietí, nemecký jazyk, netradičné športy, 
občan a právo, občianska náuka, pestovateľské 
práce, písanie, programovanie, psychológia, 
psychosociálny výcvik, reálie Veľkej Británie, 

rodinná výchova, ruský jazyk, slovenský jazyk 
a literatúra, španielsky jazyk, technika, telesná 
a športová výchova, tvorba internetových stránok, 
tvorivé písanie, umenie a kultúra, výchova 
umením, výtvarné dielne, základy ekonómie, 
základy obchodnej angličtiny,  
 
Krúžky: anglický krúžok „Drama klub“, fitness, 
geografický krúžok, chémia pre expertov, príprava 
na jazykovú skúšku DSD I, krúžok „Radostná 
škola s D. Hevierom“, krúžok hádzanej, krúžok 
nemeckého jazyka, krúžok japonského jazyka, 
kultúr klub, matematická olympiáda, olympiáda zo 
slovenského jazyka a literatúry, popoludnie 
s informatikou, posilňovanie, slolitúra, 
spoločesnko-diskusný klub, športový krúžok, 
túlavé topánky zo SJL, volejbalový krúžok,  
 
Iné: školský internát, školská jedáleň, lyžiarsky 
výcvik, tematické exkurzie, školská knižnica 
školský časopis, výlety do zahraničia, ERASMUS, 
športové súťaže, deň otvorených dverí, 
reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko 

 

 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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GYMNÁZIUM PÁROVSKÁ 1, NITRA 
 
Párovská 1 
949 01  Nitra 
 
Kontakt: 037/6522929 
E-mail: school@gymparnr.edu.sk 
Webová lokalita: https://www.gpnr.sk/index.php 
 
Gymnázium na Párovskej ulici patrí medzi 5 najväčších gymnázií, Všetci študenti si v predposlednom 
roku štúdia volia časť predmetov a učiteľov podľa svojho záujmu a v poslednom roku štúdia ich výber 
tvorí tretinu ich týždenného rozvrhu. Študenti dosahujú vynikajúce výsledky v matematike a slovenskom 
jazyku v externej časti maturít v rámci kraja aj v rámci Slovenska. Absolventi študujú na slovenských 
vysokých školách, ale aj na vysokých školách v zahraničí.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach a prijímacie skúšky 
 
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium 
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné, 
7902 J 74 gymnázium bilingválne päťročné 
 
Predmety: anglický jazyk, aplikovaná telesná 
a športová výchova, arabský jazyk, biológia, 
britská a americká literatúra, dejepis, dejiny 
umenia, ekológia, etická výchova, fyzika, 
geografia, história hispanofónnych krajín, chémia,  
informatika, konverzácia v ruskom jazyku, 
konverzácia vo francúzskom jazyku, latinčina, 
loptové hry, matematika, moderné dejiny 20./21. 
storočia, náboženská výchova, nemecký jazyk, 
plávanie, počítačová grafika, programovanie, 
psychológia, slovenský jazyk a literatúra, 
španielsky jazyk, telesná a športová výchova, 
umenie a kultúra 

Krúžky: basketbalový krúžok, bodybuilding 
a fitness, dejepisný krúžok, divadelný krúžok 
v španielskom jazyku, matematický krúžok, florbal, 
futbalová liga, hudobný zbor, informatický krúžok, 
joga, klub kreatívneho písania, krúžok stolových 
hier, latinské rytmy, ruský jazyk, fyzikálny krúžok, 
mladý záchranár, novinársky krúžok A VER, 
plávanie, posilňovanie, geografický krúžok, 
Biblický krúžok, ranné plávanie, stolný tenis, 
taliansky jazyk, volejbal/vybíjaná, krúžok 
doskových hier, box, ranné cvičenie, krúžok vyššej 
matematiky, čitateľský krúžok, prekladateľský 
krúžok divadelný krúžok, šach a iné spoločenské 
hry po španielsky, príprava na dejepisnú 
olympiádu, metlobal  
 
Iné: školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické 
exkurzie, školská knižnica školský časopis, výlety 
do zahraničia, zahraničné výmenné pobyty, 
športové súťaže, deň otvorených dverí, 
reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko, 
spevácky zbor, školská televízia, školský rozhlas, 
študentský parlament 

 

 
 
Moje poznámky a otázky: 
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HOTELOVÁ AKADÉMIA NITRA 
 
Slančíkovej 2 
950 50  Nitra 
 
Kontakt: 037/6531641 
E-mail: ha@spsnr.edu.sk 
Webová lokalita: https://hanr.edupage.org/? 
 
Hotelová akadémia v Nitre ako organizačná jednotka Spojenej školy umožňuje študentom študovať 
päťročný študijný odbor, ktorý sa ukončuje maturitou. Študent má možnosť nadobudnúť prax 
v gastronomických zariadeniach a získať certifikáty z baristiky, barmanistiky, podvojného účtovníctva. 
Absolventi sa najčastejšie uplatnia v hoteloch a gastronomických zariadeniach na pozíciách manažérov, 
recepcionárov, ekonómov, účtovníkov, čašníkov, servírok, animátorov, sprievodcov, delegátov. 
Absolventi môžu pokračovať aj v štúdiu na vysokých školách.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach  
 
Študijný odbor: 6323 K hotelová akadémia 
 
Predmety: administratíva a korešpondencia, 
analýza a reporting dát, anglický jazyk, animácia 
v hoteli, biochémia, biológia, cvičenia 
manažérskych zručností, data science a machine 
learning, dejepis, digitálna komunikácia, digitálne 
služby, doprava a logistika, ekológia, ekonomika, 
estetická výchova, etická výchova, finančná 
gramotnosť, francúzsky jazyk, fyzika, geografia, 
hotelový a gastronomický manažment, chémia, 
informatika, kongresové služby, kontrola 
a hodnotenie potravín, marketing, matematika, 
mikrobiológia, náboženská výchova, náuka 
o potravinách, náuka o potravinách a výžive, 
náuka o spoločnosti, náuka o výžive, nemecký 
jazyk, občianska náuka, podnikanie, poradenstvo 
vo výžive, potraviny a výživa, praktická chémia,  

právna náuka, príprava pokrmov, psychológia 
v športe, riadenie digitálnych služieb, ruský jazyk, 
slovenský jazyk a literatúra, služby v cestovnom 
ruchu, spoločenská komunikácia, spracovanie 
a vizualizácia dát na úrovni databázového 
servera, španielsky jazyk, športový marketing 
a manažment, taliansky jazyk, technika obsluhy, 
technológia, telesná a športová výchova, 
tovaroznalectvo, účtovníctvo, umenie a kultúra, 
výživa a dietológia, výživa a šport, výživové 
a pohybové programy, základy cestovného ruchu 
a hotelierstva, zdravoveda  
 
Krúžky: manažérska komunikácia, zaujímavosti 
a trendy v SOČ, internetový krúžok, zaujímavá 
informatika, zaujímavá ekonomika, hovoríme po 
rusky  
 
Iné: školská jedáleň, odborná prax, odborný 
výcvik, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, 
školská knižnica 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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OBCHODNÁ AKADÉMIA  
 
Bolečkova 2 
950 50  Nitra 
 
Kontakt: 037/6580081 
E-mail: oanitra@gmail.com 
Webová lokalita: http://oanitra.edupage.org 
 
Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v dennom štúdiu. Od septembra 2020 škola ponúka 
ako jedna z prvých obchodných akadémií možnosť duálneho vzdelávania v študijnom odbore bankový 
pracovník. Absolventi školy sa uplatnia v povolaniach zameraných na výkon ekonomických, obchodno-
podnikateľských a administratívnych činností ako radoví zamestnanci, manažéri strednej úrovne alebo 
samostatní podnikatelia na spoločnom celoeurópskom trhu práce a sú pripravení aj na štúdium na 
vysokej škole.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach  
 
Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia, 
6330 K bankový pracovník 
Študijný odbor (pomaturitné štúdium): 6310 Q 
financie 
 
Predmety: administratíva a korešpondencia, 
anglický jazyk, bankovníctvo, banky v akcii, 
biológia, cvičná firma, daňová sústava, dejepis, 
ekológia, ekonomické aplikácie, ekonomika, etická 
výchova, geografia, hospodárska geografia, 
hospodárske výpočty a štatistika, informatika, 
makroekonómia, manažment osobných financií, 
marketing, matematika, náboženská výchova,  

nemecký jazyk, obchodné a finančné právo, 
občianska náuka, podnikové účtovníctvo, 
podnikový a finančný manažment, poisťovníctvo, 
právo, ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra, 
tovaroznalectvo, telesná a športová výchova, viac 
ako peniaze, účtovníctvo  
 
Krúžky: finančná gramotnosť s ekonomickým 
softvérom, rozvoj čitateľskej gramotnosti, 
matematický krúžok, estetická výchova, online 
ekonómia, etika v podnikaní  
 
Iné: duálne vzdelávanie, školská jedáleň, odborná 
prax, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, školská 
knižnica výlety do zahraničia, ERASMUS+, 
športové súťaže, deň otvorených dverí, 
reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, žiacka školská rada, telocvičňa 
a športové ihrisko 

 
 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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PIARISTICKÉ GYMNÁZIUM SV. JOZEFA KALAZANSKÉHO 
 
Piaristická 6  
949 01  Nitra 
 
Kontakt: 037/7417168 
E-mail: skola@pgjknr.sk 
Webová lokalita: http://www.pgjknr.sk 
 
Gymnázum sv. Jozefa Kalazanského je katolícke gymnázium, ktoré poskytuje vzdelávanie študentom, 
ktorý majú záujem o všeobecný rozhľad v predmetoch. Škola umožňuje študentom zapájať sa do 
súťaží, olympiád, športových aktivít či spoločenských aktivít. Študenti sa umiestňujú na popredných 
miestach vo vedomostných súťažiach na krajskej aj celoslovenskej úrovni. Absolventi pokračujú 
úspešne v štúdiu na vysokých školách. 
 

 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach, prijímacie skúšky  
 
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium 
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné, 
7902 J 74 gymnázium bilingválne päťročné  
 
Predmety: anglický jazyk, biológia, dejepis, 
ekonomika, francúzsky jazyk, fyzika, geografia, 
hudobná výchova, chémia, informatika, katolícke 
náboženstvo, matematika, nemecký jazyk, 
občianska náuka, psychológia, ruský jazyk, 
slovenský jazyk a literatúra, taliansky jazyk, 
umenie a kultúra, telesná a športová výchova, 
výtvarná výchova  

Krúžky: Akadémia Mateja Tótha, Akadémia 
veľkých diel, divadelné nácviky, dramatický krúžok 
v anglickom jazyku, filozofické čítanie, futbalový 
krúžok, fyzika trocha inak, Hejného matematika, 
historický krúžok, lego krúžok, mladý medik, mladý 
záchranár, nemčina pre maturantov, 
programovanie, spevácky krúžok, stolný tenis, 
šachový krúžok, športový krúžok, umelecký 
krúžok, UniMa matematika pre vysokoškolákov, 
základy žurnalistiky, florbal  
 
Iné: školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické 
exkurzie, školská knižnica, školský časopis, účasť 
na omšiach, školská kaplnka, výlety do zahraničia, 
športové súťaže, deň otvorených dverí, 
reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, SOČ, telocvičňa a športové ihrisko 

 
 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA GASTRONÓMIE A CESTOVNÉHO RUCHU 
 
Levická 40 
950 03  Nitra 
 
Kontakt: 037/76550111 
E-mail: skola@sosgacrnr.sk 
Webová lokalita: https://sosnrlev.edupage.org 
 
SOŠ gastronómie a cestovného ruchu poskytuje študentom študovať v odboroch čašník, servírka, 
kuchár a služby v cestovnom ruchu. Študenti získajú potrebnú prax na odborných výcvik a na 
odborných praxiach priamo v hoteloch a reštauráciách. Študenti sa zúčastňujú súťaží, na ktorých 
preukazujú svoje nadobudnuté skúsenosti z praxe a zo školy. Absolventi sa bez problémov uplatnia na 
trhu práce na Slovensku i v zahraničí. 
 

 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach, prijímacie skúšky  
 
Študijný odbor (4-ročný): 6444 K čašník, 
servírka, 6445 K kuchár, 6355 M služby 
v cestovnom ruchu  
Učebný odbor (3-ročný): 6444 H čašník, 
servírka, 6445 H kuchár  
Nadstavbové štúdium: 6403 L podnikanie 
v remeslách a službách 
 
Predmety: administratíva a korešpondencia, 
anglický jazyk, animácie, biológia, cestovný ruch, 
dejepis, ekonomika, etická výchova, finančná 
gramotnosť, geografia, hospodárske výpočty, 
hotelové služby, chémia, informatika, manažment, 
manažment a marketing, matematika, náboženská 
výchova, nemecký jazyk, občianska náuka, 
obchodná korešpondencia, podnikanie 
v cestovnom ruchu, podnikanie v remeslách  

a službách, potraviny a výživa, právna náuka, 
ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra, 
spoločenská komunikácia, stolovanie, taliansky 
jazyk, technika administratívy, technológia, 
telesná a športová výchova, účtovníctvo  
 
Krúžky: stôl na každú príležitosť, športový krúžok, 
ekonomika a svet, nebojme sa matematiky, 
komunikatívna nemčina, zmaturuj zo slovenského 
jazyka, zdravá výživa, Milujem Slovensko, 
animačné hry, komunikujeme v anglickom jazyku, 
spoznávame anglicky hovoriace krajiny, 
dejepisno-geografický krúžok, počítačový krúžok, 
hravá slovenčina  
 
Iné: školská jedáleň, odborná prax, odborný 
výcvik, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, 
školská knižnica, výlety do zahraničia, 
ERASMUS+, 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 POTRAVINÁRSKA  
 
Cabajská 6 
949 01  Nitra 
 
Kontakt: 037/7720429 
E-mail: sosp@sosp.sk 

Webová lokalita: https://sospotravinarska.edupage.org 

 

SOŠ potravinárska takmer za 50 rokov svojej existencie si vydobyla stabilné postavenie v nitrianskom 
regióne vo vzdelávaní v klasických trojročných učebných odboroch, ale aj v modernejších 
kombinovaných učebných odboroch. Odbory sú na trhu práce žiadané a ich absolventi ľahko nájdu 
uplatnenie. Škola ponúka možnosť duálneho vzdelávania. V školskej predajni JUNIOR sa predávajú 
pekárenské a cukrárenské výrobky a taktiež výrobky z mäsa. Za dlhodobý prínos vo vzdelávaní 
budúcich potravinárov škola získala kredit Centrum odborného vzdelávania v pekárstve a cukrárstve. 
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach 
 
Študijný odbor (4-ročný): 2977 H cukrár, kuchár, 
2978 H cukrár, pekár, 6405 K pracovník 
marketingu, 6442 K obchodný pracovník, 2958 
K kontrolór potravín 
Učebný odbor (3-ročný): 2954 H mäsiar, 2955 H 
mäsiar, lahôdkar, 2987 H 01 biochemik-mliekarská 
výroba 
Učebný odbor (2-ročný): 2982 F potravinárska 
výroba 
Nadstavbové štúdium 2952 L výroba potravín 
 
Predmety: administratíva a korešpondencia, 
analytická chémia, analýza potravín, anglický 
jazyk, aranžovanie a propagácia, biochémia, 
biológia, biológia a anatómia, biológia 
a mikrobiológia, cukrárska technológia, dejepis, 
ekológia, ekonomika a podnikanie, etická výchova, 
hodnotenie potravín, hospodárska 
korešpondencia, hospodárske právo, hospodárska 
výpočty, hygiena potravín, chémia, informatika, 
komunikácia a propagácia, kuchárska technológia, 
laboratórne hodnotenie potravín, lahôdkarska 
výroba, marketing, matematika, mäsiarska  

technológia, mikrobiológia, modelovanie 
a zdobenie, náboženská výchova, nemecký jazyk, 
občianska náuka, obchodná prevádzka, odborné 
kreslenie a modelovanie, odpadové hospodárstvo, 
pekárska technológia, potravinárska legislatíva, 
potravinárska výroba, potraviny a výživa, 
psychológia na trhu práce, psychológia predaja, 
regionálna gastronómia, ruský jazyk, slovenský 
jazyk a literatúra, spoločenská komunikácia, 
spotrebiteľská výchova, stroje a zariadenia, 
suroviny, špeciálne techniky, technika 
administratívy, technológia, technologické 
výpočty, telesná a športová výchova, 
tovaroznalectvo, toxikológia, účtovníctvo, 
výpočtová technika, výživa a zdravie, zdravý 
životný štýl  
 
Krúžky: športový krúžok, krúžok španielskeho 
jazyka, cukrár, gastronomický krúžok, 
spoločenské hry, tvorivý kuchár, minútková 
kuchyňa, stolný tenis, seminár z chémie, finančná 
gramotnosť, varenie a pečenie s láskou  
 
Iné: duálne vzdelávanie, školská jedáleň, školský 
internát, odborná prax, odborný výcvik, 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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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ 
 
Nábrežie mládeže 1 
950 28  Nitra 
 
Kontakt: 037/7721836 
E-mail: soss.hlavacova@gmail.com 
Webová lokalita: https://sosnabrmladezenr.edupage.org 
 
SOŠ stavebná ponúka študentom zaujímavé odbory, ktoré sú v na trhu práce veľmi žiadané. Škola 
pripravuje študentov po teoretickej i praktickej stránke a absolventi sú plne kvalifikovaní vo svojom 
vyštudovanom odbore. 
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach 
 
Študijný odbor (4-ročný): 3656 K operátor 
stavebnej výroby, 3658 K mechanik 
stavebnoinštalačných zariadení, 3341 K operátor 
drevárskej a nábytkárskej výroby  
Učebný odbor (3-ročný): 3661 H murár, 2435 H 
02 klampiar-stavebná výroba, 3663 H tesár, 3688 
H kominár, 3673 H kachliar, 3670 H čalúnnik, 3678 
H inštalatér, 3675 H maliar, 3355 H stolár  
Učebný odbor (2-ročný): 3686 F stavebná 
výroba,  
Nadstavbové štúdium: 3659 L stavebníctvo, 3347 
L drevárska a nábytkárska výroba, 6403 L 
podnikanie v remeslách a službách 
 
Predmety: anglický jazyk, architektúra, biológia, 
dejepis, ekológia, ekonomika a organizácia, 
ekonomika a podnikanie, ekonomika a riadenie, 
elektrotechnika, etická výchova, fyzika, geodézia, 
geografia, grafické informačné systémy, 
hospodárska korešpondencia, chémia, informatika, 
klampiarska technológia, kominárska technológia, 
marketing a personalistika, matematika, materiály, 

náboženská výchova, náuka o spoločnosti, 
nemecký jazyk, občianska náuka, odborné 
kreslenie, plyn, plyn a vykurovanie, plynárstvo, 
právna náuka, prestavby bytov, príprava 
a realizácia stavieb, ruský jazyk, stavebná 
mechanika, stavebná technológia, stavebné 
konštrukcie, stavebné materiály, strojárska 
technológia, strojné zariadenia, strojové 
zariadenia, technické kreslenie, technické 
zariadenie budov, technológia, telesná a športová 
výchova, typológia, účtovníctvo, vykurovanie, 
výrobné zariadenie, zásady prípravy stavieb, 
zdravotné inštalácie  
 
Krúžky: formovanie tela, kultúrno-turistický 
krúžok, manažment, manažment v stavebníctve, 
multimediálny krúžok, nové technológie, príprava 
na maturitu, projektovanie stavieb, projektovanie 
v TZB, stolný tenis, športový krúžok, TURBOCAT, 
tvorba materiálov, tvorivá dielňa  
 
Iné: školská jedáleň, odborná prax, odborný 
výcvik, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, 
školská knižnica, 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 TECHNIKY A SLUŽIEB 
 
Cintorínska 4 
950 50  Nitra  
 
Kontakt: 037/6528379 
E-mail: soscintorinska4nr@gmail.com 
Webová lokalita: https://sosnr.edupage.org 
 
SOŠ obchodu a služieb poskytuje svojim študentom vzdelávať sa v odboroch potrebných pre trh práce. 
Študenti počas štúdia absolvujú odborný výcvik aj odbornú prax, aby svoje nadobudnuté poznatky 
z teoretického vyučovania premietli do praxe. Absolventi majú vysokú šancu zamestnať sa v odbore 
alebo pokračovať v ďalšom štúdiu. 
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach 
 
Študijný odbor (4-ročný): 6352 M obchod 
a podnikanie, 3760 M prevádzka a ekonomika, 
6362 M kozmetička a vizážistka, 9245 M ochrana 
osôb a majetku 
Učebný odbor (3-ročný): 2487 H autoopravár, 
6456 H kaderník, 6424 H manikér-pedikér, 6452 H 
fotograf, 2683 H 12 elektromechanik 
Nadstavbové štúdium 6426 L vlasová kozmetika, 
3757 L 00 dopravná prevádzka 
 
Predmety: administratíva a korešpondencia, 
administratíva predajne, administratíva služieb, 
anglický jazyk, aranžovanie a propagácia, 
automatické riadenie, automatizácia, automobilová 
technika a technológia, automobily a príslušenstvo, 
bezpečnostné právo, biológia, cestná a mestská 
doprava, cestné vozidlá, colná náuka, cvičná firma 
praktikum, dejepis, dejiny umelecko-remeselnej 
práce, dejiny umenia, diagnostické zariadenia, 
diagnostika a opravy automobilov, digitálna 
fotografia, doprava, dopravná geografia, dopravná 
sústava, dopravná výchova, dopravné a prepravné 
prostriedky, ekológia, ekonomické cvičenia, 
ekonomika, elektrické merania, elektrické stroje 
a prístroje, elektronika, elektropríslušenstvo, 
elektrotechnická spôsobilosť, elektrotechnika, 
elektrozariadenia, estetická a výtvarná výchova, 
estetická výchova a vizáž, etická výchova, 
fotografia, fotografická technika, fotografická 
tvorba, fotochémia, fyzika, geografia, geografia  
 

cestovného ruchu, história automobilizmu, 
hospodárska geografia, hospodárske právo, 
hotelové služby, chémia, informatika, klampiarska 
technológia, komunikácia a komunikačná 
technika, konštrukcie a zariadenia, kozmetika, 
kriminalistika, lakovnícka technológia, logistika 
v doprave, manažment, manažment a marketing, 
matematika, materiály, mechanika, náboženská 
výchova, náuka o materiáloch, náuka 
o spoločnosti, nemecký jazyk, občianska náuka, 
obchodná administratíva, obchodná prevádzka, 
odborné kreslenie, odpadové hospodárstvo, 
ochrana osôb a majetku, opravárenstvo 
a diagnostika, optika a prístroje, organizácia 
služieb, písomná a elektronická komunikácia, 
podnikanie, právna náuka, preprava 
a zasielateľstvo, prevádzka cestnej a mestskej 
dopravy, prevádzka dielne, prevádzka obchodu, 
prevádzka servisu a predaja vozidiel, prístroje 
a zariadenia, prístrojová technika, programovanie 
automatizačných zariadení, propagácia 
a aranžovanie, psychológia, riadiace systémy, 
rodinná výchova, ruský jazyk, senzitometria, 
slovenský jazyk a literatúra, služby cestovného 
ruchu, sociálno-psychologický výcvik, strojárska 
technológia, strojníctvo, špeciálna bezpečnostná 
príprava, špeciálna telesná výchova, technické 
kreslenie, techniky líčenia a úprava vlasov, 
technológia, telesná a športová výchova, 
tovaroznalectvo, účtovníctvo, údržba a opravy 
vozidiel, úžitkové výtvarníctvo, vlasová a pleťová 
kozmetika, výpočtová technika, základy 
automatizácie, základy elektrotechniky, základy 
fotografovania, základy tovaroznalectva, 
zdravoveda  
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Krúžky: kreativita v líčení, súčasné účesy, rastliny 
v kozmetike, čitateľský krúžok, harmónia v kráse, 
módny styling, najnovšie módne trendy, nové 
módne trendy, nemčina uplatnenie v praxi, 
výtvarná fotografia, mladý žurnalista, maturita bez 
stresu, s ruštinou do sveta, grafika, formuj svoje 
telo, angličtina pre biznismenov, športovo-turistický 
krúžok, buď fit, grafický dizajn, naučme sa 
hospodáriť, Biblický krúžok, neboj sa financií, 
autoopravár v praxi, sporiť alebo investovať, 
grafické systémy v technickej praxi  
 

Iné: duálne vzdelávanie, školská jedáleň, odborná 
prax, odborný výcvik, dielne, lyžiarsky výcvik, 
tematické exkurzie, školská knižnica, 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 VETERINÁRNA  
 
Drážovská 14 
950 12  Nitra 
 
Kontakt: 037/7922001 
E-mail: sosvetnr@sosvetnr.sk 
Webová lokalita: https://sosvetnr.edupage.org 
 
SOŠ veterinárna je dobre vybavená škola, okrem tried aj viacerými špecializovanými učebňami ako sú 
učebne chovateľských predmetov, učebňa anatómie, fyziológie a patologickej anatómie a i. Absolventi 
po skončení štúdia pokračujú na štúdium na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, 
na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, ale aj na iných univerzitách na Slovensku alebo 
v zahraničí.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach, prijímacie skúšky 
 
Študijný odbor: 4210 M 04 agropodnikanie-
farmárstvo, 4210 M 18 agropodnikanie-kynológia, 
4336 M 01 veterinárne zdravotníctvo a hygiena-
chov hospodárskych zvierat, 4336 M 03 
veterinárne zdravotníctvo a hygiena-chov 
cudzokrajných zvierat 
 
Predmety: anatómia a fyziológia zvierat, anglický 
jazyk, asanácia, biológia, canisterapia, dejepis, 
ekologické farmárstvo, etická výchova, fyzika, 
hygiena potravín, chémia, choroby cudzokrajných 
a hospodárskych zvierat, chov hospodárskych 
a cudzokrajných zvierat, chov zvierat, informatika, 
laboratórna technika, matematika, mediálna 
výchova, mechanizácia, mikrobiológia 
a parazitológia, náboženská výchova, nemecký 
jazyk, občianska náuka, ochrana rastlín, 
pestovanie rastlín, plemená psov, reprodukcia  

a inseminácia zvierat, ruský jazyk, slovenský jazyk 
a literatúra, spotrebiteľská výchova, starostlivosť 
o psov, svet práce, špeciálna zoológia a etológia, 
technické zariadenia v kynológii, telesná 
a športová výchova, veterinárna starostlivosť, 
všeobecná kynológia, výcvik psov, výchova 
k podnikaniu, výživa a kŕmenie, výživa zvierat 
a krminárstvo, záhradníctvo, základy chirurgie, 
základy patológie, základy rastlinnej výroby 
 
Krúžky: florbalový krúžok, formovanie tela, 
futbalový krúžok, historicko-poznávací krúžok, 
chov drobných hlodavcov, kynologický krúžok, 
mladý chovateľ, poľovnícky krúžok, posilňovanie, 
teraristický krúžok, včelársky krúžok  
 
Iné: školská jedáleň, školský internát, školská 
záhrada, školská voliéra, školské vivárium, 
odborná prax, lyžiarsky výcvik, tematické 
exkurzie, školská knižnica, výlety do zahraničia, 
ERASMUS+, športové súťaže, deň otvorených 
dverí, reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko, 
posilňovňa 

 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA  
 
Drážovská 14 
950 12  Nitra 
 
Kontakt: 037/7922001 
E-mail: sosvetnr@sosvetnr.sk 
Webová lokalita: https://sosvetnr.edupage.org 
 
SPŠ potravinárska je súčasťou spojenej školy ako organizačná zložka. Škola ponúka študentom 
vzdelávať sa v odbore potravinárstva. Obsah vzdelávania reaguje na nové trendy V rámci odboru 
potravinárstvo si študenti môžu zvoliť jednu zo špecializácii – konzervárenstvo, spracúvanie mäsa, 
syrárstvo a fermentované výrobky, spracúvanie mlieka, kvalitár, podnikanie v potravinárstve, výroba 
cukru a cukroviniek, kvasná technológia, spracovanie múky.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach 
 
Študijný odbor: 2950 M poradenstvo vo výžive, 
2949 M výživa, ochrana zdravia a hodnotenie 
potravín, 2940 M potravinárstvo 
 
Predmety: administratíva a korešpondencia, 
anglický jazyk, aplikovaná matematika, biochémia, 
biológia, dejepis, ekológia, ekonomika, etická 
výchova, fyzika, chémia, informatika, kontrola 
hodnotenia potravín, matematika, mikrobiológia, 
náboženská výchova, nemecký jazyk, občianska 
náuka, slovenský jazyk a literatúra, športová 
príprava, technológia a hodnotenie potravín, 
technológia, telesná a športová výchova, 
tovaroznalectvo, výživa a dietológia, výživa 
a šport, základy športovej prípravy, zdravoveda, 

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

 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ  
 
Cabajská 4 
950 50  Nitra 
 
Kontakt: 037/7720121 
E-mail: info@spssnr.sk 
Webová lokalita: https://spssnr.edupage.org 
 
SPŠ stavebná je modernou výchovno-vzdelávacou inštitúciou, ktorá ponúka vzdelávanie v oblasti 
staviteľstva, geodézie, kartografie, katastra a realít. Škola ponúka širokú škálu odborných predmetov, 
ktoré sa vo väčšine vyučujú v špecializovaných učebniach s využitím IKT a grafických systémov. 
V študijnom odbore staviteľstvo si študenti v 3. a 4. ročníku majú možnosť získať vedomosti a zručnosti 
pre výkon povolania a činnosti v oblasti pozemného staviteľstva, rekonštrukcií a adaptácii budov, 
technického zariadenia budov, záhradnej a krajinnej architektúry a interiérov tvorby budov.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach, prijímacie skúšky 
 
Študijný odbor: 3650 M staviteľstvo, 3692 M 
geodézia, kartografia a kataster 
 
Predmety: adaptácie a rekonštrukcie stavieb, 
adaptácie a rekonštrukcie stavieb, aktualizácia 
geodetických informácií, anglický jazyk, 
architektonická kompozícia, architektonická 
kompozícia, architektúra, automatizácia 
zobrazovacích prác, dejepis, dendrológia, 
deskriptívna geometria, drevené a kovové 
konštrukcie, ekonomika, etická výchova, 
fotogrametria, fyzika, geodetické výpočty, 
geodézia, geodézia, geografia, geografické 
informačné systémy, chémia, informatika, interiér, 
interiérová tvorba budov, inžinierske stavby, 
kartografia, kartografické rysovanie, konštrukčné 
cvičenia, konštrukčné cvičenia, mapovanie, 
matematika, mechanika, mechanika, náboženská 
výchova, nemecký jazyk, občianska náuka, 
odborné kreslenie, počítačová grafika, pozemkové 
právo, pozemné staviteľstvo, rekonštrukcie 
a adaptácie budov, slovenský jazyk a literatúra,  

stavebná mechanika, stavebné konštrukcie, 
stavebné konštrukcie, stavebné konštrukcie, 
stavebné konštrukcie, stavebné materiály, 
staviteľstvo, telesná a športová výchova, typológia, 
urbanizmus, vykurovanie, výpočtová technika 
v odbore, vzduchotechnika, záhradná a krajinná 
tvorba, záhradné stavby, základy podnikania, 
základy staviteľstva, základy záhradníctva, 
zásobovanie plynom, zásobovanie vodou 
a kanalizácia 
 
Krúžky: angličtina hrou, architektúra malých 
stavieb, Cenkros-môj kamarát, človek priateľ 
prírody, derivácie a integrály, digitálna fotografia, 
drevo a architektúra, finančná matematika, horské 
filmy, internet, kataster nehnuteľností v praxi, 
literárna tvorivosť, malý futbal-futsal, mladý 
poľovník, monumentálne stavby, myslím 
ekonomicky, nebojme sa slovenčiny, 
nízkoenergetické vykurovanie, reálie anglicky 
hovoriacich krajín, volejbalový krúžok, vybrané 
kapitoly riešenia matematických úloh, živá 
slovenčina  
 
Iné: školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické 
exkurzie, školská knižnica, 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 PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STROJNÍCKA  
A ELEKTROTECHNICKÁ 
 
Fraňa Kráľa 20 
949 01  Nitra 
 
Kontakt: 037/6510862 
E-mail: skola@spssenitra.sk 
Webová lokalita: https://spsnitra.edupage.org 
 
SPŠ strojnícka a elektronická dlhodobo obsadzuje popredné miesta v súťažiach SIEMENS YOUNG 
GENERATION AWARD. Uplatnenie absolventov je veľmi dobré a väčšina maturantov končí neskôr 
vysokoškolské štúdium. V rámci odborných predmetov študenti počas všetkých štyroch rokov štúdia 
pracujú s výpočtovou technikou, od základov práce, cez kreslenie.   
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach 
 
Študijný odbor: 2675 M elektrotechnika, 2387 M 
mechatronika, 2381 M strojárstvo 
 
Predmety: anglický jazyk, aplikovaná mechanika, 
aplikované software, automatizácia prípravy 
výroby, automatizácia prípravy výroby, 
automatizácia, dejepis, deskriptívna geometria, 
dopravné zariadenia, ekonomika, elektronika, 
elektrotechnická spôsobilosť, elektrotechnické 
merania, elektrotechnika, elektrotechnológia, 
etická výchova, fyzika, grafické systémy, chémia, 
informatika, kontrola a meranie, matematika, 
mechanika, mechatronika, mikroprocesorová 
technika, náboženská výchova, nemecký jazyk, 
občianska náuka, priemyselná informatika, 
programovanie robotov, silnoprúdové zariadenia,  

slovenský jazyk a literatúra, stavba automobilov, 
strojárska konštrukcia, strojníctvo, technická 
diagnostika, technické kreslenie, technické 
materiály, telekomunikácie, telekomunikačná 
technika, telesná a športová výchova, výpočtová 
technika 
 
 Krúžky: Biblický krúžok, cestovateľský krúžok, 
dramatický krúžok, krúžok ANJ, krúžok CATIA, 
krúžok elektrotechniky na počítačoch, krúžok 
grafického programovania, krúžok sebaobrany, 
krúžok SJL, krúžok tvorby webových stránok, 
krúžok zábavnej elektrotechniky, matematický 
krúžok, strojársky krúžok, šachový krúžok, 
technický krúžok 
 
Iné: školská jedáleň, odborná prax, odborný 
výcvik, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, 
školská knižnica, výlety do zahraničia, školský 
časopis, športové súťaže, deň otvorených dverí, 
reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko, SOČ 

 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 
 
Farská 23 
950 50  Nitra 
 
Kontakt: 037/7930002 
E-mail: sekretariat@szsnitra.sk 
Webová lokalita: https://www.szsnitra.sk 
 
Stredná zdravotnícka škola poskytuje študentom kvalitné vzdelanie v oblasti zdravotníctva. Študenti 
majú počas štúdia možnosť overiť si svoje teoretické skúsenosti v praxi. Okrem odbornej praxe majú 
študenti k dispozícii kvalitne vybavené učebne. Absolventi môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu 
alebo ísť pracovať do zdravotníckej sféry doma i v zahraničí.  
 

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, 5356 M 
zdravotnícky asistent 
Učebný odbor (3-ročný): 5333 Q diplomovaný 
rádiologický asistent, 5325 Q diplomovaná 
všeobecná sestra, 
Nadstavbové štúdium: 5361 N praktická sestra, 
5356 N zdravotnícky asistent 
 
Predmety: anglický jazyk, biológia, dejepis, etická 
výchova, fyzika, geografia, chémia, informatika, 
kondičná príprava, matematika, náboženská 
výchova, nemecký jazyk, občianska náuka, 
slovenský jazyk a literatúra, telesná a športová 
výchova, anatómia a fyziológia, administratíva 
a zdravotnícka dokumentácia, environmentálna 
výchova, ekonomika a prevádzka lekárne, etika 
a právo, ekonomika v zdravotníctve a v sociálnej 
službe, farmaceutická botanika, farmakognózia 
a fytoterapia, farmakológia, farmaceutická chémia 
a analýza liečiv, finančná gramotnosť, geriatrické  
 
Krúžky: Anglický jazyk pre maturantov, krúžok 
ošetrovateľských výkonov v cudzom jazyku, 
odborné ročníkové práce, príprava na MS, 
príprava na VŠ, projektové práce, protidrogové 
techniky, prvá pomoc, SOČ, uspokojovanie 
biologických potrieb, zdravotno-výchovné aktivity 
 

 ošetrovateľstvo, gynokologicko-pôrodnícke 
ošetrovateľstvo, gynekológia a pôrodníctvo, 
chirurgia, chirurgické ošetrovateľstvo, interné 
ošetrovateľstvo, klinická propedeutika, klinická 
onkológia, komunikácia v ošetrovateľstve, 
laboratórna technika, latinský jazyk, manažment, 
metodológia výskumu, manažment 
v ošetrovateľstve, mediálna výchova, 
mikrobiológia, náuka o výžive, neurológia, 
nukleárna medicína, organizácia zdravotníctva, 
ošetrovateľská etika, ošetrovateľská starostlivosť, 
ošetrovateľstvo, ochrana zdravia pred ionizujúcim 
žiarením, patológia, pedagogika v ošetrovateľstve, 
pediatria, príprava liekov, patológia a klinika 
chorôb, právo a legislatíva v ošetrovateľstve, 
preventívne lekárstvo, prvá pomoc, psychiatria, 
psychológia v ošetrovateľstve, rádiodiagnostika, 
radiologická fyzika, rádiobiológia, rádioterapia, 
rádiologické zariadenie, sanitárske činnosti, 
sanitárstvo, sociálna starostlivosť, sociológia 
v ošetrovateľstve, topografická anatómia, vnútorné 
lekárstvo, výchova k ľudským právam, výchova 
k prevencii sociopatologických javov, základy 
biofyziky, biochémia a rádiológie, zdravotnícke 
pomôcky, základy ošetrovania a asistencie, 
zdravie a klinika chorôb, zdravotnícka etika, 
zdravoveda 
 
Iné: školská jedáleň, odborná prax, lyžiarsky 
výcvik, tematické exkurzie, školský časopis, výlety 
do zahraničia, školský časopis, športové súťaže, 
deň otvorených dverí, reprezentácia školy na 
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové 
ihrisko, školská rada 
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Moje poznámky a otázky: 
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SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ANIMUS 
 
Levická cesta 40  
949 01  Nitra 
 
Kontakt: 0903 446 185 
E-mail: nitra@animus.sk 
Webová lokalita: https://ssosanimus.edupage.org 
 
Súkromná stredná odborná škola poskytuje svojim študentom študovať v ekonomických aj 
informačných odboroch. Uplatnenie absolventov na trhu práce je široké – podnikanie, ekonomicko-
právne činnosti, inštitúcie verejného sektora, stredné články riadenia, asistent, programátor, vývojár, 
podnikanie v IT oblasti, sprievodca, pracovník v informačných centrách, referent v cestovných 
kanceláriách, zároveň majú možnosť pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu ekonomického, technického 
alebo informatického zamerania.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach 
 
Študijný odbor: 6341 M škola podnikania, 7237 
M informačné systémy a služby, 6324 M 
manažment regionálneho cestovného ruchu 
 
Predmety: anglický jazyk, animačné služby, 
bankovníctvo pre podnikateľov, biológia, cestovný 
ruch, cvičená firma, dane pre podnikateľov, 
dejepis, ekonomika a podnikanie, ekonomika, 
etická výchova, geografia cestovného ruchu, 
geografia, grafické systémy, hotelový manažment, 
informačné fondy a služby, informačné 
technológie, informačný systém podniku, 
informatika, kongresové služby, manažment, 
marketing, matematika, náboženská výchova, 
nemecký jazyk, občianska náuka, personalistika, 
podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu, 
podnikanie, podnikateľská komunikácia, 
podnikateľské analýzy, podniková ekonomika,  

poisťovníctvo pre podnikateľov, poradenstvo pre 
podnikateľov, pramene hospodárskych informácií, 
právna náuka, psychológia a sociológia práce, 
robotika, ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra, 
sociálna komunikácia, sprievodcovské služby, svet 
práce, technika administratívy, technológia služieb 
cestovného ruchu, telesná a športová výchova, 
účtovníctvo 
 
 Krúžky: myslíme ekonomicky, zákony 
a paragrafy, zakladanie firiem, mladý podnikateľ, 
účtovný informačný systém, poznaj svoje peniaze, 
bezpečne na internete 
 
Iné: školská jedáleň, zahraničná odborná prax, 
odborný výcvik, lyžiarsky výcvik, tematické 
exkurzie, školská knižnica, výlety do zahraničia, 
školský časopis, športové súťaže, deň otvorených 
dverí, reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko 

 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
POLYTECHNICKÁ DSA 
 
Novozámocká 220  
949 05  Nitra 
 
Kontakt: 037/6550455 
E-mail: dsa.nr@dsakademien.sk 
Webová lokalita: https://sospnitra.edupage.org 
 
Súkromná stredná odborná škola polytechnická ponúka vzdelávanie strojárskeho, elektronického 
a ekonomického zamerania zadarmo. Študenti sa okrem klasickej formy vzdelávania si môžu zvoliť 
rotačnú prax vo viacerých renomovaných firmách s duálnym vzdelávaním. Pre účely praktického 
vyučovania škole slúži Regionálne tréningové centrum, vybavené špičkovou technológiou navrhnutou 
pre vzdelávanie „Priemysel 4.0“. Kvalitná teória a prax sú pre absolventov zárukou úspešnej budúcnosti 
pri vysokoškolskom štúdiu ako aj na trhu práce na rôznych pracovných pozíciách.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach 
 
Študijný odbor (4-ročný): 2411 K mechanik 
nastavovač, 2426 K programátor obrábacích 
a zváracích strojov a zariadení, 2679 K mechanik 
mechatronik, 2697 K mechanik elektrotechnik 
Učebný odbor (3-ročný): 2423 H nástrojár, 2683 
H 11 elektromechanik-silnoprúdová technika, 
6475 H technicko-administratívny pracovník 
Nadstavbové štúdium: 2414 L strojárstvo, 2675 
L 02 elektrotechnika, 6476 L technicko-
ekonomický pracovník 
 
Predmety: anglický jazyk, automatizácia, 
číslicová technika, dejepis, ekonomika, elektrické 
merania, elektrické stroje a prístroje, elektronické 
zariadenia, elektronika, elektrotechnika, etická 
výchova, financie, fyzika, grafické systémy, 
informatika, marketing, matematika, materiály, 
náboženská výchova, nemecký jazyk, občianska 
náuka, obchodná korešpondencia, odborné  

kreslenie, počítačová grafika, počítačové siete, 
právna náuka, programovanie, programovanie 
CNC strojov, programové vybavenie počítačov, 
rozvod elektrickej energie, slovenský jazyk 
a literatúra, spoločenská komunikácia, spotrebná 
technika, strojárska technológia, strojárska výroba, 
strojníctvo, technická mechanika, technické 
kreslenie, technické merania, technické vybavenie 
počítačov, technika administratívy, technológia, 
telesná a športová výchova, účtovníctvo, úvod do 
sveta práce, výpočtová technika, základy 
elektroniky, základy elektrotechniky 
 
 Krúžky: rozvoj digitálnej gramotnosti v H 
odboroch, konverzácia v anglickom jazyku, Writing 
in English Language, žiacka školská rada  
 
Iné: duálne vzdelávanie, školská jedáleň, odborná 
prax, odborný výcvik, lyžiarsky výcvik, tematické 
exkurzie, školská knižnica, výlety do zahraničia, 
školský časopis, športové súťaže, deň otvorených 
dverí, reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko 

 
Moje poznámky a otázky: 
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SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU  

 
Samova 14  
949 01  Nitra 
 
Kontakt: 037/6422903 
E-mail: info@ssusnitra.sk 
Webová lokalita: https://www.ssusnitra.sk 
 
Súkromná škola umeleckého priemyslu umožňuje študentom štúdium v zaujímavých odboroch. Študenti 
zdokonalia svoj umelecký talent v teoretickom i praktickom štúdiu. Absolventi sa môžu úspešne 
zamestnať na trhu práce v umeleckej brandži alebo pokračovať v štúdiu na vysokej škole na Slovensku 
i v zahraničí.   
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach, talentová skúška 
 
Študijný odbor: 8641 M propagačné 
výtvarníctvo, 8604 M grafický dizajn, 8606 M 
fotografický dizajn 
Nadstavbové štúdium: 8639 Q grafika 
vizuálnych komunikácií 
 
Predmety: analýza umeleckého diela, anglický 
jazyk, dejepis, dejiny umenia, dejiny výtvarnej 
kultúry, etická výchova, figurálne kreslenie, 
fotografický dizajn, fyzika, informatika, 
intremediálna tvorba, matematika, náboženská 
výchova, navrhovanie, nemecký jazyk, občianska 
náuka, osobná umelecká prezentácia, počítačová 
grafika, postprodukcia fotografie, praktické 
cvičenia z ekonomiky, slovenský jazyk a literatúra, 
technické kreslenie, technológia, telesná 
a športová výchova, teória a vývoj fotografie, 
teória interiérovej tvorby, typografia, videotvorba, 
výtvarná príprava, základy ekonómie, základy 
fotografovania, 
 
 

 
 Krúžky: voľná maľba pod vedením akademického 
maliara, dopravný krúžok, základy kresby a maľby, 
voľná grafika pod vedením akademického maliara  
 
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 

 
 
Moje poznámky a otázky: 
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SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIUM  
 
Krčméryho 2  
949 01  Nitra 
 
Kontakt: 037/6523518 
E-mail: madariova@konzervatorium.sk 
Webová lokalita: http://www.konzervatoriumnitra.sk/content/ 
 
Súkromná konzervatórium v Nitre vychováva budúcich hercov, spevákov, hudobníkov, tanečníkov 
a pedagógov. Umelecky nadaní študenti môžu na tejto škole rozvíjať svoj talent a získať nové teoretické 
a praktické skúsenosti. Absolventi môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu alebo zamestnať sa 
v umeleckej sfére. 
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach, talentová skúška 
 
Študijný odbor: 8226 Q hudobno-dramatické 
umenie, 8227 Q tanec, 8228 Q spev, 8229 Q 02 
dirigovanie, 8229 Q 03 hra na klavíri, 8229 Q 04 
hra na organe, 8229 Q 05 hra na bicích 
nástrojoch, 8229 Q 05 hra na flaute, 8229 Q 05 
hra na klarinete, 8229 Q 05 hra na trúbke, 8229 Q 
05 hra na saxofóne, 8229 Q 05 hra na pozaune, 
8229 Q 05 hra na tube, 8229 Q 06 hra na 
husliach, 8229 Q 06 hra na viole, 8229 Q 06 hra 
na violončele, 8229 Q 06 hra na kontrabase, 8229 
Q 06 hra na gitare, 8229 Q 06 hra na cimbale, 
8229 Q 07 hra na akordeóne  
 
Predmety: anglický jazyk, ansámblový spev, 
dejepis, dejiny divadla, dejiny hudby, dejiny tanca 
a baletu, didaktika, estetika umenia, etická 
výchova, francúzsky jazyk, fyziológia a hygiena 
hracieho aparátu, herecká tvorba, javisková reč, 
javiskový pohyb, umelecký prednes, herecká 
výchova, historicko-estetický seminár, hra na 
akordeóne, hra na bicích nástrojoch, hra na gitare, 
hra na husliach,  hra na klarinete, hra na klavíri, 
hra na kontrabase, hra na organe, hra na  
 

pozaune, hra na trúbke, hra notového zápisu bez 
prípravy, hra v súbore, hra v symfonickom 
orchestri, hra z partitúr, hudobná výchova, 
hudobno-teoretická analýza skladieb, charakterový 
tanec, informatika, klasický tanec, komorná hra, 
koncertná a scénická prax, korepetícia a štúdium 
programu, ľudový tanec, metodika tanca, moderný 
tanec, náboženská výchova, náčuvy, náuka 
o harmónii, náuka o hudobných formách, náuka 
o kontrapunkte, náuka o organe, náuka 
o spoločnosti, nemecký jazyk, operné herectvo, 
pedagogika, prax v organovom sprievode, 
psychológia, rozbor umeleckých diel hlavného 
odboru štúdia, slovenský jazyk a literatúra, 
sluchová analýza, spev, taliansky jazyk, tanec 
s partnerom,  teória a metodika tanca, teória 
hudby, umelecká produkcia, vyučovacia prax, 
základná hudobná náuka a náuka o hudobných 
nástrojoch,  základy dirigovania, základy herectva 
 
 Krúžky: krúžok herectva, komparz, spievanie, 
písanie vlastnej tvorby  
 
Iné: odborná prax školská jedáleň, lyžiarsky 
výcvik, tematické exkurzie, výlety do zahraničia, 
športové súťaže, školský spevácky zbor, školský 
orchester, deň otvorených dverí, reprezentácia 
školy na predmetových olympiádach, telocvičňa 
a športové ihrisko 

Moje poznámky a otázky: 
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ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM A STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA  
 
Slančíkovej 2 
950 50  Nitra 
 
Kontakt: 037/6533885 
E-mail: sog@spsnr.edu.sk 
Webová lokalita: http://www.sportgymnr.sk/news.php 
 
Vzdelávacie programy sú zamerané na prípravu študentov so športovým nadaním pre štúdium na 
vysokej škole, ale tiež pre výkon povolaní a odborných činností v športe. Voľba študijných odborov 
vychádza z požiadaviek pracovného trhu, študijné odbory sú veľmi perspektívne a sú vyžiadané práve 
potrebami zamestnávateľov. Škola umožňuje skĺbiť vhodným denným režimom náročnú športovú 
prípravu a štúdium. Predmety sa vyučujú v moderne zariadených učebniach a na najlepšie vybavených 
športoviskách na Slovensku. Talentovaných športovcov prijímajú na individuálne druhy športu – atletika, 
plávanie, stolný tenis, karate, moderná gymnastika, športový aerobik a kolektívne druhy športu.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach, talentová skúška, 
prijímacie skúšky 
 
Študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium 
bilingválne, 7451 J športové gymnázium, 7471 M 
športový manažment, 7475 M digitálne služby 
v športe, 7476 M spracovanie dát v športe 
 
Predmety: administratíva a korešpondencia, 
anglický jazyk, biológia, dejepis, ekonomika, 
etická výchova, francúzsky jazyk, fyzika, 
geografia, hudobná výchova, chémia, informatika, 
matematika, náuka o spoločnosti, nemecký jazyk, 
občianska náuka, podnikanie, psychosociálny 
tréning, ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra, 
spoločensko-vedný seminár, španielsky jazyk, 
športová príprava, športový manažment 
a marketing, taliansky jazyk, technika, telesná 
a športová výchova, účtovníctvo, umenie 
a kultúra, výchova umením, základy práva 
 

 v športe, základy športovej prípravy, základy 
výživy v športe  
 
Krúžky: atletický krúžok, divadelný krúžok, čítanie 
s porozumením, fotografický krúžok, hráme sa 
s prírodou, plážový volejbal, Italiano, informatika 
hrou, stolnotenisový krúžok, tenisový krúžok, 
plávanie, tanečný krúžok, účtujem, futbalový 
krúžok, cykloturistika, volejbalový krúžok, 
počítačový krúžok, literárno-estetický krúžok, 
matematický pomocník, aerobik, karate, literárno-
historický krúžok, mažoretky, krasokorčuľovanie, 
pohybové hry, plavecká príprava, kondičná 
príprava pre všetkých, maturujem zo slovenčiny, 
hádzaná, zábavná atletika 
 
Iné: odborná prax, školský internát, školská 
jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, výlety 
do zahraničia, školský časopis, športové súťaže, 
školský spevácky zbor, školský orchester, deň 
otvorených dverí, reprezentácia školy na 
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové 
ihrisko 

 
Moje poznámky a otázky: 
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CIRKEVNÁ ŠKOLA ÚŽITKOVÉHO VÝTVARNÍCTVA SV. LUKÁŠA 
 
Lipová 3868/10 
955 01  Topoľčany 
 
Kontakt: 038/5326653 
E-mail: csuv-lukasa@csuv-lukasa.sk 
Webová lokalita: http://www.csuv-lukasa.sk 
 
CŠUV sv. Lukáša patrí k mladším umeleckým stredným školám na Slovensku. Škola uplatňuje jednotu 
výchovy a vzdelávania, spojenie teórie s praxou a usiluje sa o všestranný harmonický rozvoj osobnosti 
mladého človeka. Predmetom hlavnej činnosti školy je poskytovanie úplného odborného stredného 
vzdelania umeleckého zamerania, predovšetkým sakrálna umelecko-úžitková tvorba. 
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach a talentové skúšky 
 
Študijný odbor: 8261 M propagačná grafika, 
8260 M propagačné výtvarníctvo, 8222 M úžitková 
maľba, 8245 M 01 konzervátorstvo 
a reštaurátorstvo drevorezieb, 8221 M 11 grafický 
a priestorový dizajn 
Nadstavbové štúdium: 8639 Q grafika vizuálnych 
komunikácií 
 
Predmety: anglický jazyk, dejepis, dejiny výtvarnej 
kultúry, ekonomika, figurálne kreslenie, chémia, 
informatika, intermediálna tvorba, katolícke 
náboženstvo, matematika, občianska náuka, 
navrhovanie, nemecký jazyk, odborné kreslenie  

a modelovanie, ochrana kultúrnych pamiatok, 
písmo, počítačová grafika, praktické cvičenia, 
slovenský jazyk a literatúra, technické kreslenie, 
technológia, telesná a športová výchova, výtvarná 
výchova  
 
Krúžky: stolnotenisový krúžok, počítačový krúžok, 
krúžok rozšírených výtvarných disciplín 
 
Iné: školský internát, školská jedáleň, lyžiarsky 
výcvik, tematické exkurzie, školská knižnica, 
výlety do zahraničia, účasť na omšiach, duchovný 
program, športové súťaže, deň otvorených dverí, 
reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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GYMNÁZIUM 
 
Ul. 17. novembra 1180 
955 01  Topoľčany 
 
Kontakt: 038/5326447 
E-mail: sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk 
Webová lokalita: https://gymtop.edupage.org 
 
Gymnázium v Topoľčanoch poskytuje svojim študentom kvalitné vzdelanie vo všeobecnovzdelávacích 
predmetoch a cudzích jazykoch. Študenti majú vo vyšších ročníkoch na výber z množstva voliteľných 
predmetov, ktoré slúžia na ich špecifickú profiláciu a ďalšiu špecializáciu. Absolventi majú výborný 
základ pre ďalšie vysokoškolské štúdium na Slovensku alebo v zahraničí.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach a prijímacie skúšky 
 
Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium 
osemročné, 7902 J 00 gymnázium štvorročné 
 
Predmety: anglický jazyk, biológia, dejepis, 
environmentálna výchova, etická výchova, 
francúzsky jazyk, fyzika, geografia, chémia, 
informatika, matematika, mediálna výchova, 
multikultúrna výchova, náboženská výchova 
nemecký jazyk, občianska náuka, osobnostný 
a sociálny rozvoj, psychológia, regionálna 
výchova, ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra, 
svet financií, telesná a športová výchova, tvorba 
projektu a prezentačné zručnosti, umenie 
a kultúra, základy ekonómie 

Krúžky: umelecký krúžok, publicistický krúžok, 
začíname s francúzštinu, futbalový krúžok, 
nohejbalový krúžok, chemický krúžok, volejbalový 
krúžok, stolnotenisový krúžok, ruský jazyk pre 
začiatočníkov, KIN-BALL, literárno-jazykový 
krúžok, basketbalový krúžok, bridž, matematický 
krúžok, krúžok šikovný rúk, digitalizácia materiálov 
pre web stránku, word+excel, digitalizácia 
materiálov 
 
Iné: školská jedáleň, lyžiarsky výcvik, tematické 
exkurzie, školská knižnica, 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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OBCHODNÁ AKADÉMIA 
 
Inovecká 2041  
955 94  Topoľčany 
 
Kontakt: 038/5362211 
E-mail: sekretariat@oato.sk 
Webová lokalita: https://oato.edupage.org 
 
Obchodná akadémia ponúka vzdelávanie v študijnom odbore obchodná akadémia. Študenti majú 
možnosť výberu zamerania formou voliteľných predmetov na firemný manažment, informačné 
technológie a cestovný ruch. Prostredníctvom projektov ERASMUS+ môžu študenti absolvovať odbornú 
stáž v Londýne a environmentálne výmenné pobyty v zahraničí.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach  
 
Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia 
 
Predmety: anglický jazyk, animačné služby, 
aplikovaná informatika, biológia, cestovných ruch, 
cvičná firma, daňová sústava, dejepis, 
ekonomické cvičenia, ekonomika, etická výchova, 
firemný manažment, hospodárska geografia, 
hospodárske výpočty a štatistika, informačné 
technológie, matematika, náboženská výchova, 
nemecký jazyk, občianska náuka, obchodná 
angličtina, písomná a elektronická komunikácia, 
právo, slovenský jazyk a literatúra, sprievodcovské 
služby, telesná a športová výchova  

tovaroznalectvo, účtovníctvo  
 
Krúžky: budem výborný v programe OMEGA 
a OLYMP, myslieť ekonomicky, stretnutia 
s Ruskom, ekonomické hry, psychologický krúžok, 
čítanie s porozumením, volejbal, historické reálie, 
matematický krúžok-príprava na VŠ, tvorba 
dekoratívnych predmetov, rýchlo a presne, mladý 
redaktor, dejiny regiónu, ZUMBA, envirokrúžok, 
filmový klub, ľudské práva a my, viac ako peniaze 
Biblický krúžok, posilňovňa, stacionárne bicykle 
 
Iné: školská jedáleň, odborná prax, lyžiarsky 
výcvik, tematické exkurzie, školská knižnica, výlety 
do zahraničia, ERASMUS+, športové súťaže, deň 
otvorených dverí, reprezentácia školy na 
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové 
ihrisko, SOČ, žiacka študentská rada 

 

 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA AGROTECHNICKÁ 
 
Tovarnícka 1632  
955 01  Topoľčany  
 
Kontakt: 038/5322560 
E-mail: sekretariat@sosagro.sk 
Webová lokalita: https://sosagro.edupage.org 
 
SOŠ agrotechnická poskytuje svojim študentom teoretické a praktické vyučovanie s učebňami podľa 
predmetov. Učebne sú vybavené audiovizuálnou technikou a dataprojektorom. Škola rozvíja všetky 
formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou, potenciálnymi zamestnávateľmi a ďalšími 
partnermi v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchove mimo vyučovania.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach 
 
Študijný odbor (4-ročný): 2426 K programátor 
obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 4210 
M 16 agropodnikanie, pestovateľstvo, 4336 M 02 
veterinárne zdravotníctvo a hygiena, 4211 M 26 
záhradníctvo-sadovníctvo a krajinárska tvorba 
Učebný odbor (3-ročný): 4524 H 
agromechanizátor, opravár, 2423 H nástrojár, 
4571 H záhradník 
Učebný odbor (2-ročný): 4572 F 
poľnohospodárska výroba 
 
Predmety: abiotické zložky krajiny, anatómia 
a fyziológia, anglický jazyk, aplikácie ekologických 
princípov, aranžérsky materiál, asanácia, 
automatizácia, biochémia, biológia, biotické zložky 
krajiny, dejepis, diagnostika, dopravná výchova, 
ekológia, ekonomika, elektrotechnika 
a automatizácia, energetické plodiny, estetická 
výchova a dejiny umenia, etická výchova, finančná 
gramotnosť, francúzsky jazyk, fyzika, geodézia, 
grafické systémy, hygiena a prevencia, hygiena 
potravín, chémia, choroby zvierat a veterinárna 
starostlivosť, chov hospodárskych zvierat, chov 
hydiny, chov kožušinových zvierat, chov malých 
zvierat, chov psov, informatika, konštrukcia 
motorových vozidiel, kvetinárstvo, laboratórna 
kontrola, laboratórna technika, liečivé 
a aromatické rastliny, manažment, marketing, 
matematika, mechanika, mechanizácia, 
mikrobiológia a parazitológia, motorové vozidlá, 
náboženská výchova, nástrojárska technológia, 

náuka o materiáloch, náuka o prostredí rastlín, 
náuka o spoločnosti, nemecký jazyk, obnoviteľné 
zdroje energie, odpadové hospodárstvo, ochrana 
rastlín, organizácia a legislatíva v kynológii, 
ovocinárstvo, pestovanie rastlín, písanie na stroji 
a korešpondencia, plemenárstvo a inseminácia, 
podnikanie a služby, poľnohospodárska výroba, 
poľnohospodárske samohybné stroje, 
poľnohospodársky marketing, poľovníctvo 
a životné prostredie, právna náuka, prevádzková 
spoľahlivosť strojov, príprava jedál a stolovania, 
programovanie strojov a zariadení, psychológia, 
rastlinná výroba, reprodukcia hospodárskych 
zvierat, ruský jazyk, sadovnícka projekcia, 
sadovnícka tvorba, sadovníctvo, slovenský jazyk 
a literatúra, služby v agroturistike, spracovanie 
poľnohospodárskych výrobkov a produktov, 
spracovanie záhradníckych produktov, stavby 
v životnom prostredí, stresové faktory v krajine, 
strojárska technológia, stroje a zariadenia, 
strojníctvo, šľachtenie a semenárstvo, špeciálny 
chov zvierat, štatistika, technická mechanika, 
technické kreslenie, technické meranie, 
ttechnológia, telesná a športová výchova, tradičné 
poľnohospodárstvo, turistika na vidieku, 
účtovníctvo, urbanizmus, včelárstvo, viazanie 
a aranžovanie kvetín, viazanie kvetín, výchova 
k podnikaniu, výživa a dietetika, záhradníctvo, 
základy ekológie, základy elektrotechniky, základy 
farmakológie, základy fyzickej geografie, základy 
krajinnej ekológie, základy monitoringu životného 
prostredia, základy ochrany zdravia, základy 
patológie, základy strojárstva, základy 
veterinárstva, základy vinohradníctva, základy 
záhradníctva, zeleninárstvo, zoohygiena 
a prevencia, živočíšna výroba 
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Krúžky: športové a pohybové hry, stolnotenisový 
krúžok, turistický krúžok, mladý zvárač, mladý 
ekofarmár  
 
Iné: školská jedáleň, školský internát, odborná 
prax, odborný výcvik, školská knižnica, školský 

časopis, ERASMUS+, lyžiarsky výcvik, tematické 
exkurzie, výlety do zahraničia, športové súťaže, 
deň otvorených dverí, reprezentácia školy na 
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové 
ihrisko, SOČ 

 

 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA 
 
Pílska 7 
955 01  Topoľčany 
 
Kontakt: 038/536211 
E-mail: sekretariat@sosdrevarska.sk 
Webová lokalita: https://www.sosdrevarska.sk 
 
SOŠ drevárska zabezpečuje odborné vzdelávanie a prípravu pre výkon daného povolania a odborných 
činností. Vedomosti a zručnosti študentov sú rozširované nielen v samotnej škole, ale aj v školských 
dielňach, v drevárskych firmách, účasťou na mnohých exkurziách, výstavách a súťažiach. Absolventi 
nájdu uplatnenie na atraktívnych pracovných pozíciách. 
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach  
 
Študijný odbor (4-ročný): 3348 M tvorba nábytku 
a interiéru, 3345 K 02 technik drevárskych CNC 
zariadení-nábytkárska výroba, 2682 K mechanik 
počítačových sietí, 3349 K technik drevostavieb, 
8269 M tvorba nábytku a interiéru, 3968 M 
logistika 
Učebný odbor (3-ročný): 3355 H stolár, 3663 H 
tesár, 
Nadstavbové štúdium: 6403 L podnikanie 
v remeslách a službách, 3347 L drevárska 
a nábytkárska výroba 
 
Predmety: administratíva a korešpondencia, 
anglický jazyk, aplikovaná informatika, dejepis, 
dejiny výtvarnej kultúry, ekonomika, 
elektrotechnika, etická výchova, fyzika, grafické 
systémy, chémia, komunikácia, konštrukcia, 
manažment, marketing, matematika, materiály, 
modelovanie, náboženská výchova, náuka 
o materiály, navrhovanie, nemecký jazyk,  

občianska náuka, odborné kreslenie, počítačová 
podpora logistiky, právo, programovanie, 
programové vybavenie počítača, slovenský jazyk 
a literatúra, stavebné konštrukcie, strojníctvo, 
strojové zariadenia, technická grafika, technické 
kreslenie, technické prostriedky logistiky, 
technické vybavenie počítača, technológia, 
telesná a športová výchova, účtovníctvo, úvod do 
podnikania, výpočtová technika, výrobné 
zariadenia, výrobné zariadenia, výtvarná príprava, 
základy elektroniky, základy elektrotechniky, 
základy fotografovania, základy logistiky, základy 
podnikania, základy práva  
 
Krúžky: anglický jazyk, kreatívny krúžok, 
účtovníctvo, tvorba školského časopisu, športový 
krúžok, zdravotná príprava, slovenský jazyk, 
rezbársky krúžok, TurboCad+dizajn, angličtina 
hrou 
 
Iné: duálne vzdelávanie, školská jedáleň, odborná 
prax, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, školský 
časopis, 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 
 
T. Vansovej 2 
955 01  Topoľčany 
 
Kontakt: 038/7629546 
E-mail: sosoasto@sosoasto.sk 
Webová lokalita: https://sosoasto.edupage.org 
 
SOŠ obchodu a služieb vo výchovno-vzdelávacom procese využíva moderné informačno-komunikačné 
technológie a vytvára tvorivé prostredie a dobré podmienky pre kvalitu vyučovacieho procesu. Praktické 
vyučovanie sa uskutočňuje v moderne zariadených učebniach, ale i v podnikateľskej sfére na 
Slovensku i v zahraničí. Škola je zapojená do niekoľkých medzinárodných projektov, ktoré pomáhajú 
modernizovať a skvalitňovať odbornú prípravu študentov.  
 

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): 6405 K pracovník 
marketingu, 6329 M 01 obchodné a informačné 
služby-medzinárodné obchodné vzťahy, 6445 
K kuchár, 6444 K čašník, servírka, 6442 
K obchodný pracovník,  
Učebný odbor (3-ročný): 6445 H kuchár, 6444 H 
čašník, servírka, 6460 H predavač 
Nadstavbové štúdium: 6403 L podnikanie 
v remeslách a službách 
 
Predmety: administratíva a korešpondencia, 
anglický jazyk, aranžovanie, bankovníctvo, 
biológia, cestovný ruch, daňovníctvo, dejepis, 
dejiny umelecko-remeselnej práce, dizajn 
a modelovanie, ekológia, ekonomické cvičenia, 
ekonomika, estetická a spoločenská výchova, 
etická výchova, fyzika, geografia, hospodárska 
geografia, hospodárska korešpondencia, 
hospodárske písomnosti a účtovníctvo, 
hospodárske právo, hotelové služby, hotelový 
a gastronomický manažment, chémia, IKT 
v hotelierstve, informatika, manažment, marketing, 
matematika, medzinárodné hospodárske vzťahy, 
medzinárodný obchod, náboženská výchova, 

náuka o potravinách, náuka o spoločnosti, náuka 
o výžive, nemecký jazyk, občianska náuka, 
obchodná administratíva, obchodná prevádzka, 
odborné kreslenie, personalistika, podnikanie, 
podnikateľská analýza, podnikateľská 
komunikácia, podnikové financie, poisťovníctvo, 
poradenstvo, potraviny a výživa, právna náuka, 
prevádzka obchodu, propagácia a reklama, 
protokol a etika podnikania, psychológia práce, 
regionálna gastronómia, ruský jazyk, slovenský 
jazyk a literatúra, služby a cestovný ruch, služby 
v medzinárodnom obchode, sociálna komunikácia, 
sociálny psychológia, spoločenská komunikácia, 
sprievodcovská činnosť, stolovanie, špeciálna 
obsluha, technika administratívy, technika 
obsluhy, technika prevádzky, technológia, telesná 
a športová výchova, tovaroznalectvo, účtovníctvo, 
úvod do sveta práce, výchova k podnikaniu, 
základy ekológie, základy fotografovania, základy 
podnikania, zariadenia závodov, zariadenia 
prevádzok  
 
Krúžky: krúžok anglického jazyka, krúžok 
nemeckého jazyka, mediálny krúžok  
 
Iné: duálne vzdelávanie, školská jedáleň, školský 
internát, odborný výcvik, odborná prax, lyžiarsky 
výcvik, tematické exkurzie, školský časopis, výlety 
do zahraničia, športové súťaže, deň otvorených 
dverí, reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko 
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Moje poznámky a otázky: 
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POTRAVINÁRSKA 
 
Krušovská 2091 
955 01  Topoľčany 
 
Kontakt: 038/5323863 
E-mail: skola@sospoto.sk 
Webová lokalita: https://sospoto.edupage.org 
 
SOŠ potravinárska pripravuje odborníkov, ktorí sa uplatnia pri výrobe potravín, pri predaji potravín 
a manipulácii s nimi. Všetky vzdelávacie programy sú zamerané na potravinárstvo, Absolventi získajú 
odborné vzdelanie s maturitou a môžu sa prihlásiť na vysokoškolské štúdium alebo zamestnať sa v tak 
dôležitom potravinárskom segmente.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach  
 
Študijný odbor (4-ročný): 2977 H cukrár-kuchár, 
2978 H cukrár-pekár, 2956 H músiar-kuchár,  
Učebný odbor (2-ročný): 2982 F potravinárska 
výroba 
Nadstavbové štúdium: 2952 L výroba potravín 
 
Predmety: analytická chémia, anglický jazyk, 
aplikovaná chémia, cukrárska technológia, 
ekonomika a podnikanie, ekonomika, etická 
výchova, hodnotenie potravín, chémia, 
informatika, kuchárska technológia, laboratórne 
hodnotenie potravín, matematika, mikrobiológia, 
náboženská náuka, nemecký jazyk, občianska 
náuka, odpadové hospodárstvo, pekárska 
technológia, potravinárska mikrobiológia,  

potravinárska technológia, potravinárska výroba, 
potravinárske techniky, potraviny a výživa, 
slovenský jazyk a literatúra, stroje a zariadenia, 
suroviny, svet financií, technológia, telesná 
a športová výchova, tovaroznalectvo, úvod do 
sveta práce 
 
Krúžky: internetový krúžok, konverzácia 
v anglickom jazyku, seminár zo SJL, strelecký 
krúžok, loptové hry, mladý záchranár, špeciálne 
cukrárske techniky, špeciálne pekárske techniky, 
gastronomický krúžok, potravinárske techniky 
 
Iné: duálne vzdelávanie, školská jedáleň, odborná 
prax, odborný výcvik, lyžiarsky výcvik, tematické 
exkurzie, školský časopis, výlety do zahraničia, 
športové súťaže, deň otvorených dverí, 
reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko, 
prezentačné akcie a výstavy, žiacka školská rada 

 

 
 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB 
 
Krušovská 2091  
955 01  Topoľčany 
 
Kontakt: 038/5323863 
E-mail: skola@sospoto.sk 
Webová lokalita: https://sostovar.edupage.org 
 
SOŠ techniky a služby poskytuje svojim študentom teoretické vedomosti a praktické zručnosti v oblasti 
techniky, BOZP, ale aj kozmetiky. Študenti majú možnosť absolvovať duálne vzdelávanie vo firmách 
a odborný výcvik v školských dielňach a učebniach. Absolventi majú možnosť zamestnať sa vo 
vyštudovanom odbore alebo pokračovať v ďalšom vzdelávaní.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach  
 
Študijný odbor (4-ročný): 2411 K mechanik 
nastavovač, 2697 K mechanik elektrotechnik, 3965 
M bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 6446 K 
kozmetik  
Učebný odbor (3-ročný): 2433 H obrábač kovov, 
2487 H 01 autoopravár-mechanik, 2487 H 02 
autoopravár-elektrikár, 2439 H lakovník, 3678 H 
inštalatér, 2683 H 11 elektromechanik-
silnoprúdová technika, 6456 H kaderník, 6489 H 
hostinský 
Nadstavbové štúdium: 6421 L spoločné 
stravovanie, 2414 L 01 strojárstvo-výroba, montáž 
a oprava prístrojov, strojov a zariadení, 2675 L 03 
elektrotechnika-elektronické zariadnia, 6403 L 
podnikanie v remeslách a službách 
 
Predmety: administratíva a korešpondencia, 
administratíva služieb, administratíva v doprave, 
anglický jazyk, architektúra, autoelektronika, 
automatizácia, automobily a príslušenstvo, 
bezpečnosť práce v organizáciách, biológia, 
cestná a mestská doprava, cestná doprava, cestná 
doprava, cestné vozidlá, cestovný ruch, cvičná 
firma, časti strojov, číslicová technika, 
daňovníctvo, dejepis, dermatológia, diagnostické 
zariadenia, diagnostika a opravárenstvo, dizajn 
a modelovanie, doprava a manipulácia, dopravná 
geografia, dopravné prostriedky, ekochémia, 
ekológia, ekonomika, elektrické merania, elektrické 
stroje a prístroje, elektronické zariadenia, 
elektronika, elektropríslušenstvo, elektrotechnika, 

elektrozariadenia motorových vozidiel, energetika 
v doprave, estetická a spoločenská výchova, 
estetická výchova a vizáž, etická výchova, etika 
podnikania, finančná gramotnosť, fyzika, 
geografia, grafické informačné systémy, 
hospodárska geografia, hospodárske písomnosti 
a účtovníctvo, hospodárske právo, hospodárske 
výpočty, hotelové služby, hygiena práce, chémia, 
informatika, klampiarska technológia, 
komunikácia, konštrukcie a zariadenia, kovové 
materiály, kozmetická technológia, kreslenie 
a konštrukcie strihov, lakovnícka technológia, 
lingvistika, manažérstvo a marketing, matematika, 
materiály, mechanika, meranie, modelovanie 
odevov, náboženská výchova, náuka 
o spoločnosti, nemecký jazyk, občianska náuka, 
obchodná administratíva, obchodná prevádzka, 
obrábanie materiálov, odborné kreslenie, odevná 
technológia, odevná výroba, odevné materiály, 
odpadové hospodárstvo, ochranné zariadenia 
a prostriedky, opravárenstvo a diagnostika, 
organizácia odevnej výroby, organizácia služieb, 
plynárenstvo, podnikanie, potraviny a výživa, 
právna náuka, prestavby budov, prevádzka 
cestnej a mestskej dopravy, prevádzka dielne, 
prevádzka obchodu, príprava a realizácia stavieb, 
prístrojová technika, programovanie CNC strojov, 
propagácia a aranžovanie, protipožiarna a civilná 
ochrana, psychológia, regionálna gastronómia, 
robotika, rodinná výchova, rozvod elektrickej 
energie, ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra, 
sociálna komunikácia, somatológia, spoločenská 
výchova, stavebná mechanika, stavebná 
technológia, stavebné konštrukcie, stavebné 
materiály, stavebné stroje, staviteľstvo, stolovanie, 
strojárska technológia, stroje a zariadenia,  
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strojníctvo, technika, technológia, telesná 
a športová výchova, tovaroznalectvo, účtovníctvo, 
úžitkové výtvarníctvo, vlasová a pleťová 
kozmetika, vlasová kozmetika, vozidlá MHD, 
výchova k podnikaniu, vykurovanie, výpočtová 
technika, výrobné konštrukcie, využitie elektrickej 
energie, základy automatizácie, zariadenia 
závodov, zariadenia prevádzok, zdravoveda, 
životné prostredie  
 
Krúžky: programovanie, astronomický krúžok, 
autoCAD, badmintanový krúžok, barmanský 
krúžok, cestovný ruch, čitateľský krúžok, 

finančná gramotnosť, internetový krúžok, 
multimediálna komunikácia, mladý strojár, 
nemčina v praxi, praktická elektronika, príprava 
budúcich vodičov, planéta Zem, turistický krúžok, 
príprava na maturita ANJ, umeecko-výtvarný 
krúžok, šach 
 
Iné: duálne vzdelávanie, školská jedáleň, odborná 
prax, odborný výcvik, lyžiarsky výcvik, tematické 
exkurzie, školský časopis, 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 ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. VINCENTA DE PAUL 
 
Ul. 17 novembra 1056 
955 01  Topoľčany 
 
Kontakt: 038/5322180 
E-mail: skola.to.szs@nrb.sk, szsinfo@vdpto.sk 
Webová lokalita: https://szsto.edupage.org 
 
Stredná zdravotnícka škola poskytuje, študentom počas štúdia na strednej škole absolvovať aj praktické 
vyučovanie. Študenti si vyskúšajú praktické cvičenia v laboratórnych podmienkach, odbornú prax, 
klinickú prax na klinických výučbových pracoviskách, v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach 
sociálnej starostlivosti. Absolventi dokážu realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti, 
podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii, spolupracovať v diagnostickom 
a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, vykonávať administratívne 
práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach, prijímacia skúška 
 
Študijný odbor: 5361 M praktická sestra, 5370 M 
masér  
 
Predmety: administratíva a zdravotnícka 
dokumentácia, anglický jazyk, biológia, dejepis, 
etická výchova, foto-, hydro-, termo-, 
a balneoterapia, fyzikálna terapia, geografia, 
informatika, masáže, matematika, náboženská 
výchova, nemecký jazyk, občianska náuka, 
ošetrovateľské techniky, ošetrovateľstvo, 
pedagogika, profesijná komunikácia, psychológia, 
 

rekondično-relaxačné cvičenia, slovenský jazyk 
a literatúra, zdravie a klinika chorôb, zdravie 
a klinika chorôb, zdravoveda  
 
Krúžky: anglický jazyk pre maturantov, krúžok 
krásy, zdravia a pohody, krúžok kreativity 
a šikovných rúk, kynologický krúžok, masérsky 
krúžok, olympiáda zo SJL, prírodovedný krúžok, 
spevácky zbor, športovo-pohybový krúžok 
 
Iné: školská jedáleň, odborná prax, klinická prax, 
lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, výlety do 
zahraničia, športové súťaže, deň otvorených 
dverí, reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko, žiacka 
školská rada 

 

 
 
 
 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PEDAGOGICKÁ 
 
Gagarinova 2490/13  
955 01  Topoľčany 
 
Kontakt: 038/5320440 
E-mail: ssosto@gmail.com 
Webová lokalita: https://ssosto.edupage.org 
 
Cieľom SOŠ pedagogickej je rozvoj poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti študenta, motivácia 
k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia 
schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť. Škola rozvíjať všetky formy 
spolupráce so sociálnymi partermi a verejnosťou. Škola sa zapája do spoločenských a kultúrnych 
podujatí a študenti pod vedením zodpovedných pedagógov pripravujú kultúrne programy a tematické 
vystúpenia. 
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach 
 
Študijný odbor: 7649 M učiteľstvo pre materské 
školy a vychovávateľstvo, 7670 M pedagogický 
asistent, 7661 M sociálno-výchovný pracovník 
 
Predmety: administratíva a korešpondencia, 
anglický jazyk, aplikovaná informatika, 
augmentatívna komunikácia, biológia 
a starostlivosť o zdravie, dejepis, etická výchova, 
geografia, hra na hudobný nástroj, hudobná 
výchova, informatika, literárna a jazyková výchova 
s metodikou, manažment a marketing sociálnej 
práce, matematika, metodika edukačných činností, 
metodika hudobnej výchovy, metodika výtvarnej 
výchovy, metodika vyučovania cudzieho jazyka 
v MŠ, metodiky telesnej výchovy, metódy sociálnej  
 

práce, multikultúrne spolužitie, náboženská 
výchova, nemecký jazyk, občianska náuka, 
pedagogika, pohybová kultúra, psychológia, 
slovenský jazyk a literatúra, sociálna pedagogika, 
sociálno-právna ochrana, sociálno-psychologický 
výcvik, sociológia, špeciálna pedagogika, právna 
náuka, tvorivá dramatika, vedenie krúžku 
záujmovej činnosti, výtvarná výchova, výtvarné 
techniky 
 
Krúžky: šachový krúžok, rozvoj komunikatívnych 
zručností, slovenčina bez chýb, zumba, krúžok 
anglického jazyka, krúžok nemeckého jazyka, 
čitateľská gramotnosť, kruhový tréning  
 
Iné: školská jedáleň, školský internát, odborná 
prax, lyžiarsky výcvik, školský časopis, tematické 
exkurzie, výlety do zahraničia, športové súťaže, 
deň otvorených dverí, reprezentácia školy na 
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové 
ihrisko, žiacka školská rada 

 

 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU 
 
Gagarinova 2490/13  
955 01  Topoľčany  
 
Kontakt: 0914 320 025 
E-mail: ssuv@ssuv.sk 
Webová lokalita: https://www.ssup.sk 
 
Študenti súkromnej školy umeleckého priemyslu počas štúdia zvládnu technologické a technické 
postupy spracovania materiálov, navrhovať a realizovať modely. Umelecké práce a modely žiakov sú 
prezentované na mnohých propagačných podujatiach, výstavách a sympóziách často s medzinárodným 
zastúpením. Po ukončení štúdia môžu študenti plynule pokračovať v pomaturitnom štúdiu, kde získajú 
základné pedagogické vzdelanie, takisto majú možnosť uchádzať sa o štúdium na vysokých školách. 
Absolventi sa môžu zamestnať v grafických štúdiách alebo v reklamných agentúrach.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach, talentové skúšky 
 
Študijný odbor: 8644 M úžitková maľba, 8619 M 
keramický dizajn, 8641 M propagačné 
výtvarníctvo, 8606 M fotografický dizajn 
Nadstavbové štúdium: 8237 7 00 odevný dizajn, 
8238 Z textilný dizajn 
 
Predmety: analýza umeleckého diela, anglický 
jazyk, architektonický dizajn, biológia, dejepis, 
dejiny výtvarnej kultúry, ekonomika podnikania, 
etická výchova, figurálne kreslenie, fotografická 
tvorba, fotografický dizajn, fyzika, geografia, 
grafika a grafické techniky, chémia, informatika, 
interiérová tvorba, konštrukcie odevov, kultúrny 
dejepis, marketing, matematika, metodika 
odborného vyučovania, modelovanie odevov, 
náboženská výchova, náčuvy v odbore, náuka  
 

o materiály, navrhovanie, navrhovanie 
a modelovanie odevov, nemecký jazyk, občianska 
výchova, odevný dizajn, osobná umelecká 
prezentácia, pedagogika, písmo, počítačová 
grafika, psychológia, slovenský jazyk a literatúra, 
technické kreslenie, technológia, telesná 
a športová výchova, teória a dejiny scénografie, 
textilný dizajn, tovaroznalectvo, úvod do 
scénografie, výroba odevov, výtvarná príprava, 
základy ekonómie, základy fotografovania, základy 
počítačovej grafiky 
 
Krúžky: konverzácie v anglickom jazyku, krúžok 
3D grafiky a animácie, manažment osobných 
financií  
 
Iné: školská jedáleň, školský internát, umelecká 
prax, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, výlety 
do zahraničia, športové súťaže, deň otvorených 
dverí, reprezentácia školy na predmetových 
olympiádach, telocvičňa a športové ihrisko, 
umelecké prezentácie 

 

 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIUM DEZIDERA KARDOŠA 
 
Gagarinova 2490/13  
955 01  Topoľčany  
 
Kontakt: 0914 320 025 
E-mail: skdk@skdk.sk 
Webová lokalita: https://skdk-to.edupage.org 
 
Súkromné konzervatórium v Topoľčanoch ponúka študentom komplexné umelecké a umelecko-
pedagogické vzdelanie. Na škole sa pravidelne organizujú interné, verejné koncerty, pravidelné herecké 
predstavenia pre verejnosť v štúdiu SKDK, odborné semináre s významnými osobnosťami kultúrneho 
a umeleckého života. Študenti sa aktívne a úspešne zapájajú do hereckých, hudobných a speváckych 
súťaží nielen doma, ale aj v zahraničí.  
 

Prijímacie konanie: zohľadnenie študijných 
výsledkov zo ZŠ, zohľadnenie predmetových 
olympiád, umeleckých výkonov, reprezentácia 
v športových súťažiach, talentové skúšky 
 
Študijný odbor: 8226 Q hudobno-dramatické 
umenie, 8227 Q 01 klasický tanec, 8227 Q 02 
ľudový tanec, 8227 Q 03 moderný tanec, 8228 Q 
operný spev, 8228 Q moderný spev, 8228 Q 
muzikálový spev, 8229 Q 02 dirigovanie, 8229 Q 
03 hra na klavíri, 8229 Q 04 hra na organe, 8229 
Q 05 hra na bicích nástrojoch, 8229 Q 05 hra na 
flaute, 8229 Q 05 hra na klarinete, 8229 Q 05 hra 
na trúbke, 8229 Q 05 hra na saxofóne, 8229 Q 05 
hra na pozaune, 8229 Q 05 hra na tube, 8229 Q 
06 hra na husliach, 8229 Q 06 hra na viole, 8229 
Q 06 hra na violončele, 8229 Q 06 hra na 
kontrabase, 8229 Q 06 hra na gitare, 8229 Q 06 
hra na cimbale, 8229 Q 07 hra na akordeóne, 
8229 Q 06 hra na harfe, 8229 Q 06 elektrická 
gitara, 8229 Q 06 asová gitara 
 
Predmety: anglický jazyk, ansámblový spev, 
bábkarská tvorba, dejepis, dejiny a literatúra 
hlavného odboru štúdia, dejiny divadla, dejiny 
hudby, dejiny tanca a baletu, dejiny umenia, 
didaktika hlavného odboru štúdia, didaktika tanca, 
dirigentská prax, dirigovanie, estetika 
dramatického umenia, estetika umenia, etická 
výchova, francúzsky jazyk, fyziológia a hygiena 
hlasového aparátu, fyziológia a hygiena hracieho 
aparátu, fyziológia a hygiena pohybového aparátu, 
gregoriánsky chorál, dirigovanie, herectvo, hra na 
akordeóne, hra na bicích nástrojoch, hra na 
cimbale, hra na fagote, hra na flaute, hra na bez 

gitare, hra na hoboji, hra na husliach, hra na 
klarinete, hra na klavíri, hra na kontrabase, hra na 
lesnom rohu, hra na organe, hra na pozaune, hra 
na saxofóne, hra na trúbke, hra na tube, hra na 
viole, hra na violončele, hra na zobcovej flaute, 
skladba, spev, tanec, muzikálový spev, hra 
liturgickej a obradnej hudby, hra na čembale, hra 
na príbuznom nástroji, hra notového zápisu bez 
prípravy, hra na jazzovom ansámbli, hra 
v orchestri, hra v súbore, hra v symfonickom 
orchestri, hra z partitúr a klavírnych výťahov, 
hudobné formy a analýza skladieb, hudobno-
teoretická analýza skladieb, hymnológia, 
charakterový tanec, improvizácia a hra 
generálbasu, informatika, inštrumentácia 
a aranžovanie skladieb, javisková reč, javiskový 
pohyb, jazzová harmónia, jazzová kompozícia 
a aranžovanie, klasický tanec, komorná hra, 
kompozičné techniky hudby 20. storočia, ladenie, 
latinský jazyk, ľudový tanec, metodika, moderný 
tanec, moderovanie, náboženská výchova, 
náčuvy, náuka o harmónii, náuka o hudbe, náuka 
o hudobných formách, náuka o hudobných 
nástrojoch, náuka o kontrapunkte, náuka 
o organe, náuka o spoločnosti, nemecký jazyk, 
občianska náuka, operné herectvo, pantomíma, 
pedagogika, pohybová výchova, pokročilá jazzová 
harmónia, harmonické úvahy v improvizácii, 
reharmonizačné techniky, pokročilá jazzová 
kompozícia a aranžovanie, práca pred kamerou 
a mikrofónom, prax v klavírnom sprievode, prax 
v organovom sprievode, psychológia, rozbor 
drámy, rozbor umeleckých diel, ruský jazyk, 
rytmický tréning, skladba, slovenský jazyk 
a literatúra, sluchová analýza, sluchový tréning,  

http://www.uplatnenie.sk/
http://www.stredneskoly.sk/
mailto:skdk@skdk.sk
https://skdk-to.edupage.org/
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spev notového zápisu prípravy, šansón, taliansky 
jazyk, tanec, tanec s partnerom, tanečná 
gymnastika, telesná a športová výchova, teória 
a metodika tanca, teória multimediálnej tvorby, 
tvorba dramatickej postavy, umelecký prednes, 
výroba a úprava plátkov a strojčekov, základná 
hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch, 
základy dirigovania, základy herectva, zborový 
spev  
 
Krúžky: krúžok dramatickej tvorby a réžie, krúžok  

hry v orchestri, krúžok muzikálovej tvorby, krúžok 
zborového spevu, jazdecký kurz 
 
Iné: školská jedáleň, školský internát, umelecká 
prax, koncertná prax, vyučovacia prax, školská 
knižnica, lyžiarsky výcvik, tematické exkurzie, 
výlety do zahraničia, športové súťaže, deň 
otvorených dverí, reprezentácia školy na 
predmetových olympiádach, telocvičňa a športové 
ihrisko, umelecké prezentácie, vystúpenia, 
orchester, band SKDK, jazzový ansámbel SKDK 

 

 
 
 
 
Moje poznámky a otázky: 
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KOMENTÁR 
 
Vážené deviatačky, vážení deviataci, 

 

 v e-Burze stredných škôl nájdete prehľad všetkých štátnych, súkromných a cirkevných stredných škôl 

v Nitrianskom 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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